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Onderwijsraad: ‘Gemengde school moet streven naar binding’
AVS opent Meldpunt agressie en geweld

> thema passend onderwijs > Niet meer redeneren vanuit ‘de kwaal’ van een kind 
> ‘Een school is geen eiland’ > Integratie in het onderwijs vanuit internationaal
perspectief > Bovenschoolse zorgstructuur in Weert > ‘Elke basisschool zou straks
een speciale basisschool moeten zijn’ <  



‘Ik geloof niet in segregatie’
Nederland onderzoekt nog maar relatief kort nieuwe vormen 
van onderwijs aan zorgleerlingen, terwijl sommige landen 
al decennia lang bouwen aan een inclusieve samenleving. 
Een blik over de schutting biedt nieuwe perspectieven. 

> 20

Inhoud maart

Stress…?!
Volgens de Arbo-wet moet de werkgever sinds 1 januari 2007 
stress in het werk voorkomen. Dat betekent dat ook leiders in het 
primair onderwijs verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en 
beheersen van stress onder hun medewerkers. Een hele klus, 
maar… hoe zit het met de stress van die schoolleiders zelf? 
Welke vormen zijn er en hoe ga je ermee om? 

> 34

Onderwijs en zorg gaan hand in hand
Het dienstencentrum Onderwijs & Jeugdzorg in Weert 
verenigt onderwijs- en zorginstellingen tot een boven-
schoolse zorgstructuur voor po en vo. Onder het motto 
‘Eén kind, één plan’ probeert het centrum elk kind met 
een probleem zo snel mogelijk de beste hulp te bieden. 

> 24

Alle stemmen gelden
Sociocratische besluitvorming gaat een stap verder dan 
de democratische variant: een beleidsbeslissing wordt pas 
genomen als er ‘geen overwegend beargumenteerd bezwaar’ 
tegen bestaat. Dit moet onder andere leiden tot meer 
betrokkenheid van medewerkers. Bij Stichting Consent uit 
Enschede passen inmiddels 25 van de dertig scholen deze 
methode toe.

> 38
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is 
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. 
Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking of 
goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende organisatie, 

behoudens in het geval van AVS Voordeelpartners.
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Wanneer deze Kader Primair bij de AVS leden op de deurmat valt, is het 

AVS congres net één dag oud. Bijna 1000 schoolleiders en bestuurders 

hebben elkaar die dag ontmoet. Het grootste netwerk van onderwijs-

Nederland, naar ik denk. Het leuke is dat de dag bezocht wordt door school-

leiders en bestuurders met het doel kennis uit te wisselen, te netwerken en 

gewoon een gezellige dag te hebben. Het was een congres waar twee zaken 

de boventoon voerden; hoe behouden we een kwalitatief goede belangenbe-

hartiging voor schoolleiders en hoe ziet de toekomst van onze sector eruit? 

Met de komst van een PO-raad is het van belang dat schoolleiders daarin 

een goede stem krijgen. De natuurlijke verbinding tussen bevoegd gezag 

(dat verantwoordelijk is voor aansluiting) en management (dat meestal ver-

antwoordelijk is voor uitvoering) zal binnen deze sectororganisatie moeten 

worden belegd. Op 5 april aanstaande zullen de besturenorganisaties en de 

AVS daarin stappen gaan zetten.

De AVS is op dit moment ook bezig met een onderzoek onder schoolleiders 

naar hun mening over hun arbeidsvoorwaarden, taakbelasting en hun 

tevredenheid over hun werkkring. Ook hebben we een benchmark onderzoek 

uitgezet om te kijken hoe de arbeidsvoorwaarden van schoolleiders zich 

verhouden tot die in andere, gelijksoortige beroepen buiten het onderwijs. 

Een goed moment, met het oog op de verkiezingsbeloften van alle partijen 

om daarin te investeren. We zullen de eerste honderd dagen van het kabi-

net gebruiken om dit thema op de politieke agenda te krijgen. In septem-

ber 2007 zal een en ander uitmonden in een rapport dat wij de minister 

en de politiek zullen aanreiken. Op deze manier maken wij onze beloftes 

waar. De AVS bereidt zich voor op de toekomst, met behoud van alle the-

ma’s waarvoor wij ons de afgelopen 13 jaar hebben ingezet. 

Dan iets anders. De laatste tijd komt het primair onderwijs regelmatig 

negatief in het nieuws. Na de hele hausse die elk jaar weer losbreekt als 

de Cito-toets in zicht komt, was er kort geleden een zeer kwalijke bericht-

geving door Nova over de ‘onderadvisering’ van allochtone leerlingen 

richting het voortgezet onderwijs. Zij baseerden zich op een onderzoek 

in Amsterdam. Uit dit onderzoek blijkt echter het tegengestelde: er zijn 

geen signifi cante verschillen aangetroffen bij de verwijzing van allochtone 

en autochtone leerlingen. Selectief shoppend uit het onderzoek kwam 

men met andere berichtgeving. De kranten en andere media namen het 

bericht klakkeloos over. Ook een snel onderzoek in Utrecht wees uit dat 

er geen sprake was van verschillen. Dat de media het bericht niet recti-

fi ceren is nog te begrijpen, zij leven van het dagelijks nieuws. Maar dat 

de Onderwijsinspectie er vervolgens achteraan gestuurd wordt is verspil-

ling van geld en energie. Het rapport is te downloaden op  www.avs.nl > 

Nieuws. Oordeelt u zelf.

Kaderspel > Ton Duif
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AVS opent Meldpunt agressie en geweld
Om meer zicht te krijgen op de problematiek rond agressie en geweld op school heeft de AVS een 

Meldpunt agressie en geweld geopend.

De AVS verzoekt scholen om inciden-

ten, waarbij sprake is van agressie en/of 

geweld, te melden. Alleen op die manier 

is het mogelijk meer zicht te krijgen 

op de problemen die zich voordoen 

rond dit thema. De bedoeling is dat het 

meldpunt gedurende drie maanden alle 

incidenten registreert. Na drie maanden 

volgt een evaluatie en worden mogelijke 

conclusies getrokken. Afhankelijk van 

de aard van de incidenten wordt actie 

ondernomen of laat de AVS actie onder-

nemen. Uiteraard houden we u op de 

hoogte. Het emailadres van het meld-

punt is: meldpuntagressie@avs.nl <

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

Onderwijsraad: ‘Gemengde school moet 
streven naar binding’
Alle scholen, maar vooral gemengde scholen, werken aan een schoolcultuur die verschillende etnische 

groepen aan zich bindt. De basis hiervoor ligt in gezamenlijkheid en identifi catie met de school: het 

‘wij-gevoel’. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies De verbindende schoolcultuur dat onlangs is 

overhandigd aan staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs).

Scholen in Nederland worden steeds 

‘zwarter’ of ‘witter’. Ook het aantal 

scholen met een multiculturele leer-

lingenpopulatie neemt toe. Scholen die 

succesvol zijn in het realiseren van een 

verbindende schoolcultuur hebben een 

duidelijke visie op de meerwaarde van 

hun school en stellen dit centraal in 

hun handelen. Bewustwording omtrent 

de verantwoordelijkheid van de

school en stelselmatig werken aan de 

schoolcultuur blijken in de praktijk

belangrijker dan de gekozen route.

Gezamenlijk perspectief
De Onderwijsraad onderscheidt in de 

praktijk drie routes die scholen hante-

ren bij het creëren van een gezamenlijk 

perspectief oftewel ‘wij-gevoel’. “De 

eerste route is die van de convergentie: 

eerst de toekomst, dan de herkomst 

van de leerlingen. Alle leerlingen (deel-

nemers) van de school groeien op in 

de Nederlandse context. Hun talenten, 

rechten, plichten en verantwoordelijk-

heden staan voorop. Er is bewust geen 

specifi eke aandacht voor de culturele 

achtergrond van leerlingen.

De tweede route is die van de diversiteit: 

eerst de herkomst, dan de toekomst 

van de leerlingen. Alle leerlingen zijn 

anders en de school kan een verzamel-

plaats van culturen zijn. In de derde 

route staan levensbeschouwingen en 

religies als bindmiddel centraal.”

Investeren in externe relaties
De Onderwijsraad vindt het belangrijk 

dat gemengde scholen bewust kiezen

hoe ze om willen gaan met cultureel-

etnische verschillen; de drie

routes kunnen daarbij als voorbeeld 

dienen. “Scholen kunnen hun schoolcul-

tuur daarnaast ontwikkelen en verster-

ken door in externe relaties te investe-

ren en deze te betrekken bij activiteiten 

zoals bijvoorbeeld sporttoernooien of 

andere samenwerkingstrajecten.”

De raad ziet voor de overheid de taak 

weggelegd om meer onderzoek te doen 

naar schoolcultuur. “Verder is het 

belangrijk om de ontwikkelingen met 

betrekking tot de uitvoering van de ‘Wet 

op actief burgerschap en sociale cohesie’ 

ook in het licht van schoolcultuur goed 

in de gaten te houden.”

De minister en staatssecretaris kunnen 

volgens de raad alle drie de routes sti-

muleren, waaronder profi elscholen in 

zowel openbaar als bijzonder onderwijs 

op het gebied van levensbeschouwing 

en godsdienst. Ook een zogenoemd 

kosmopoliet schoolprofi el, waarbij de 

nadruk ligt op interculturalisering en 

internationalisering van het onderwijs, 

zou goed passen in de drie routes, aldus 

de Onderwijsraad. <

> Het advies ‘De verbindende schoolcultuur’ 

is te vinden op www.onderwijsraad.nl

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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‘Topmanagers veel meer dan toegegeven 
gedreven door macht’
Topmanagers van succesvolle organisaties zijn eerder geneigd hun macht op een moreel verantwoorde en 

sociaal acceptabele manier in te zetten dan ‘gewone’ managers, die hun macht gebruiken voor eigen eer en 

glorie. Dat stelt Ber Damen, directeur Berenschot HRM, in zijn proefschrift Leiderschap en motivatie dat hij 

onlangs aan de Universiteit van Amsterdam verdedigde.

Leiderschap is overal en van alle tijden. 

Het houdt de gemoederen bezig en zet 

aan tot discussie. Leiderschap is ook 

als voetbal: iedereen meent er verstand 

van te hebben. Toch is nog steeds niet 

helemaal duidelijk wat iemand tot een 

goede leider maakt. Zijn er gemeen-

schappelijke kenmerken? Valt er een 

rode draad in goed leiderschapsgedrag 

te herkennen? De antwoorden zijn niet 

eenduidig en het onderzoek ernaar zal 

nog wel een tijdje doorgaan. Minder 

vaak wordt de vraag gesteld waar lei-

ders en managers het nu eigenlijk voor 

doen? Wat drijft en beweegt mensen om 

zich in leidinggevende rollen aan de top 

van organisaties te manifesteren? Ber 

Damen formuleert in zijn proefschrift 

een antwoord op deze intrigerende 

vraag. Aan de hand van interviews met 

zeventig leden van de raden van bestuur 

van vijfentwintig grote Nederlandse 

bedrijven, brengt hij beweegredenen, 

drijfveren en achtergronden van de 

Nederlandse topmanager in kaart.

Prestatie
Topmanagers noemen prestatie het 

meest als beweegreden. Geld vindt 44 

procent van de managers niet belang-

rijk; in de profi t-sector is dit percentage 

signifi cant hoger. Status is belangrijker 

dan geld, maar 38 procent zegt er geen 

enkel belang aan te hechten. Verder hoe-

ven topmanagers niet zonodig ergens 

bij te horen, hechten weinig waarde aan 

geborgenheid en emotionele steun, en 

zijn er niet op uit om zich in een team 

onder te dompelen. Voor 31 procent is 

macht een belangrijke motivator, 55 

procent geeft aan macht niet belangrijk 

te vinden en 13 procent ontkent dat 

macht belangrijk is. Damen ontdekte 

een verschil tussen beweegredenen en 

drijfveren: “Topmanagers worden veel 

meer dan zij toegeven vooral gemoti-

veerd door macht. Zij doen graag hun 

invloed gelden en geven graag sturing 

aan het gedrag van anderen.” Andere 

motivatoren voor succesvolle managers 

zijn prestatie en affi liatie (binding). 

Topmanagers van succesvolle organi-

saties blijken een groter verantwoorde-

lijkheidsgevoel en een sterkere sociale 

machtsoriëntatie te hebben. Zij zijn 

meer geneigd om hun macht in te zet-

ten tot algemeen nut, op een sociaal 

aanvaardbare en ethisch verantwoorde 

manier. De ‘gewone’ managers zijn meer 

uit op eigen eer en glorie.

Nest
Ook vroeg Damen in de interviews naar 

afkomst en achtergrond. De gemiddelde 

topmanager blijkt 53 jaar oud, komt uit 

een gezin met gemiddeld 3,8 kinderen, 

heeft iets meer broers dan zussen en is 

relatief vaak het oudste kind of de oud-

ste zoon. Hij is geboren en getogen in 

West-Nederland en stamt uit de gegoede 

burgerij. De managers van succesvolle 

organisaties hebben signifi cant vaker 

dan de controlemanagers (bij ‘gewone’ 

organisaties) het gymnasium gevolgd. 

Driekwart van hen is econoom, tech-

nicus of jurist. Ook hebben zij minder 

werkgevers gediend en zijn ze langer 

in functie. Bijna alle managers zijn 

gehuwd, ruim 90 procent met hun eer-

ste partner. Ze hebben gemiddeld 1,9 

kinderen.

Onderwijs
Wat betekent dit alles voor de managers 

in het primair onderwijs? Het is van-

zelfsprekend dat de uitkomsten van dit 

onderzoek niet zomaar geprojecteerd 

kunnen worden op de non-profi t sector. 

Maar hoe zit het dan wel in het primair 

onderwijs? Dat gaat de AVS uitzoeken. 

De benchmark die op initiatief van 

de AVS de komende maanden in gang 

wordt gezet, geeft wellicht ook op dit 

gebied helderheid. <

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

Meepraten over 
speciaal basisonderwijs?
Kennis Delen op www.avs.nl
> Werkverbanden > Speciaal basisonderwijs
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Afsluitend onderzoek naar invoering lumpsum van start
Een half jaar geleden is de lumpsumfi nanciering in het primair onderwijs ingevoerd. Daaraan is een 

periode van twee jaar vooraf gegaan, waarin besturen, directies en (G)MR-en ondersteuning kregen 

bij hun voorbereidingen op de invoering. Tijdens het invoeringstraject heeft Ecorys de voortgang van 

de voorbereidingen gevolgd. Hoe dit traject is verlopen en of er nu nog behoefte is aan ondersteuning, 

wordt momenteel onderzocht.

Lumpsum is een feit, maar het 

Projectbureau lumpsum po blijft dit 

schooljaar nog actief om scholen ook 

na de invoering ondersteuning te kun-

nen bieden. Het projectbureau en de 

achterliggende organisaties (OCW, Cfi , 

onderwijsvakorganisaties, de organi-

saties voor bestuur en management 

en de managementorganisatie in het 

primair onderwijs) willen bijvoorbeeld 

graag weten hoe de invoering van de 

lumpsumfi nanciering is verlopen. Om 

deze reden én om zicht te krijgen op de 

eventuele huidige behoefte aan onder-

steuning, voert Ecorys vanaf 5 maart 

2007 een extra meting uit via een vra-

genlijst op internet. Deze vragenlijst 

kan tot 10 april aanstaande ingevuld 

worden.

Scholen en besturen hebben op 5 maart 

per e-mail een uitnodiging ontvangen 

om de vragenlijst in te vullen. De con-

tactpersonen zijn verzocht de e-mail 

door te sturen naar de schooldirecteur 

en de voorzitter van de MR (scholen) 

of naar de voorzitter van het bestuur, 

bovenschools manager en/of de voorzit-

ter van de GMR (besturen).

Alle ingevulde vragenlijsten worden 

door Ecorys vertrouwelijk behandeld en 

er wordt alleen anoniem gerapporteerd. 

De uitkomsten van het onderzoek wor-

den desgewenst teruggekoppeld, zodat 

vergelijking met andere scholen moge-

lijk is. Het ministerie van OCW en de 

landelijke onderwijsorganisaties danken 

de invullers van de vragenlijst voor hun 

tijd en medewerking. <

> Mocht u geen uitnodiging hebben ont-

vangen, dan kunt u een e-mail sturen naar 

lumpsum@ecorys.com, met ‘verzoek tot 

deelname’ als onderwerp. Vermeld daarbij 

wel uw contactgegevens (naam school/

bestuur en adres), zodat het juiste brin-

/bevoegd gezag nummer toegevoegd kan 

worden. Indien u uw eigen brin-/bevoegd 

gezagnummer weet, vermeldt dit dan in het 

e-mailbericht.

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

Rechten van ouders in kaart gebracht
Ouders van schoolgaande kinderen kunnen een aantal rechten doen gelden op school. Dat blijkt uit de 

brochure De formele positie van ouders in het onderwijs, die recent is verschenen. De brochure beschrijft 

rechten met betrekking tot toelating, informatie, kwaliteit, zorg, participatie en good governance.

Voor de versterking van de positie van 

ouders op school is het nodig om de 

huidige positie scherp in beeld te heb-

ben. Bestaande wet- en regelgeving is 

daarom geïnventariseerd en beschreven 

in de brochure. Zo blijkt bij de toelating 

van kinderen de mogelijkheid voor 

schoolbesturen beperkt, in tegenstelling 

tot wat algemeen wordt gedacht en ook 

in praktijk gebracht. Postcodebeleid en 

wijkindeling, zoals soms te vinden in 

het openbaar onderwijs, hebben geen 

wettelijke basis en kunnen door ouders 

meestal met een simpel briefje worden 

omzeild.

De brochure is uitgebracht door de 

Werkgroep Ouderbetrokkenheid, die 

namens de gezamenlijke, landelijke 

onderwijsorganisaties (waaronder de 

AVS) invulling geeft aan activiteiten 

op basis van de intentieverklaring 

‘Versterking school-ouderbetrokken-

heid’. De verklaring is in 2005 door de 

genoemde organisaties en de toenma-

lige minister van Onderwijs onderte-

kend. De werkgroep is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de ouder-, leer-

lingen-, personeelsvak-, schoolleiders- en 

besturenorganisaties. <

> U kunt de brochure ‘De formele positie 

van ouders in het onderwijs’ downloaden 

via www.avs.nl > Werkgeverszaken > 

Onderwijs & Leerlingzorg > Ouders.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Simulatietool po geactualiseerd en voor iedereen 
beschikbaar
Het publiek toegankelijk maken van de simulatietool po ligt in het verlengde van het publiceren van het 

Overzicht fi nanciële beschikkingen voor primair onderwijs op www.cfi .nl

Sinds kort kunnen schooldirecties en 

(G)MR-en* door gesimuleerde bere-

keningen inzicht krijgen in de over-

heidsfi nanciering van hun bestuur 

of een andere organisatie. Bovendien 

kunnen zij – indicatief – de lumpsum-

fi nanciering per school of per bestuur 

voor meerdere jaren berekenen. Op de 

pagina Simuleren (bij Simulatietool) van 

www.cfi.nl is aangegeven welke bekosti-

gingsonderwerpen zijn opgenomen in 

de simulatietool.

Ongeacht het aantal scholen van een 

schoolbestuur, kan er een meerjaren-

overzicht worden aangemaakt. De 

verwerkingstijd van het meerjarenover-

zicht blijft afhankelijk van het aantal 

scholen dat onder een bestuur valt. Bij 

het maken van een meerjarenoverzicht 

geeft een tabel een indicatie van de 

wachttijd.

In de simulatietool zijn de voorlopige 

bedragen voor de personele lumpsumbe-

kostiging in het primair onderwijs voor 

2007/2008 (‘Regeling bekostiging perso-

neel PO 2007-2008’) inmiddels verwerkt.

Complexe inlogprocedures beho-

ren voortaan tot het verleden. 

Schoolbesturen met een Entree-account 

houden hun rechten op het afgescherm-

de deel.

* Uitgezonderd Centrale Diensten (CD), lig-
plaatsscholen, rijdende scholen, Regionale 
Expertise Centra (REC), WEC-scholengemeen-
schappen en scholen voor visueel gehandi-
capte kinderen (vgk).

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

goed onderwijs door goed management

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

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

Ingrid Luk

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

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

van uw contributie

* Deze actie geldt zolang er geen andere actie is!

Uw collega lid, 
     u een cadeaubon
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Zeer zwakke scholen: van platform naar steunpunt

Vorig jaar is het Platform Zeer zwakke scholen in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van 

organisaties voor bestuur en management en schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS. De coördinatie 

van het platform was tot 1 januari 2007 in handen van Q*Primair. Deze organisatie is echter per 1 januari 

2007 opgegaan in het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. Onder andere hierom luistert het platform vanaf 

heden naar de naam Steunpunt Zeer zwakke scholen.

Het steunpunt wil ondersteuning 

bieden aan scholen en besturen 

van scholen die in die gevarenzone 

zijn gekomen of dreigen te komen. 

Ongeveer anderhalf procent van alle 

basisscholen in Nederland krijgt van 

de Onderwijsinspectie de beoordeling 

‘zeer zwak’. Dat lijkt niet veel, maar 

van de ruim 7000 scholen zijn dat 

altijd nog zo’n 100 scholen. En elk van 

deze scholen die dit etiket opgeplakt 

krijgt, heeft een ernstig probleem. Elke 

maand verschijnt op de website van de 

Inspectie een dynamische lijst van zeer 

zwakke scholen voor basisonderwijs, 

speciaal basisonderwijs, expertisecentra 

en voortgezet onderwijs. Het betreft de 

scholen die vanaf 1 januari 2003 door 

de Inspectie als zeer zwak zijn beoor-

deeld. De laatste lijst geeft de stand van 

zaken weer per 1 maart 2007. De lijst 

wordt elke maand geactualiseerd.

Het ‘Steunpunt Zeer zwakke scholen’ 

heeft als doel scholen die ‘door het kwa-

liteitsijs zijn gezakt‘ een zodanige onder-

steuning te bieden dat ze zo snel moge-

lijk van de lijst met zeer zwakke scholen 

verdwijnen. De imagoschade die een 

school lijdt door op deze lijst te verschij-

nen, is niet gering en is vaak moeilijk te 

herstellen. Nog belangrijker is de uitwer-

king ervan op de leerlingen, die immers 

om welke reden dan ook onderwijs van 

onvoldoende niveau krijgen.

Wanneer is een school een zwakke school?
Als de school structureel, dus meer 

jaren op een rij, onvoldoende onderwijs-

resultaten (eindopbrengsten) realiseert. 

Als de school structureel op cruciale 

onderdelen van het onderwijsleerproces 

onvoldoende kwaliteit laat zien.

Wanneer komt een school op de lijst van 
‘zeer zwakke scholen’ terecht ?
Als de Inspectie de school als zeer 

zwak heeft beoordeeld en als het 

rapport daarvan in het Periodiek 

Kwaliteitsonderzoek (PKO) is vastgesteld 

en op internet is geplaatst

Wanneer verwijdert de Inspectie een school 
van deze lijst ?
Als na een traject van geïntensiveerd 

toezicht bij het afsluitende Onderzoek 

Kwaliteitsverbetering (OKV) wordt 

geconstateerd dat de school zich vol-

doende heeft verbeterd en als het betref-

fende OKV-rapport is vastgesteld en op 

internet is geplaatst

Wat gebeurt er als de noodzakelijke kwali-
teitsverbetering (binnen twee jaar) niet wordt 
gerealiseerd?
De Inspectie maakt hiervan dan mel-

ding bij de minister van OCW

Het ministerie van OCW zal dan in 

gesprek gaan met het betreffende 

bestuur en een bindend advies geven. 

Wanneer het ministerie constateert 

dat kwaliteitsverbetering niet haalbaar 

is, zal de subsidieverstrekking worden 

beëindigd

Scholen en schoolbesturen doen er 

goed aan om tijdig hulp te zoeken om 

de schade zoveel mogelijk te beper-

ken en indien nodig te herstellen. Het 

‘Steunpunt Zeer zwakke scholen’ biedt 

daarbij hulp en kan een steuntje in de 

rug geven. <

> René van Eijk (r.vaneijk@avs.nl) is 

namens de AVS vertegenwoordigd in het 

‘Steunpunt Zeer zwakke scholen’. In die 

hoedanigheid ondersteunt en begeleidt hij 

zeer zwakke scholen. Mail of bel voor meer 

informatie naar de AVS, tel. 030-2361010.

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

Uw advertentie in  Kader Primair en Kadernieuws 
wordt gelezen door meer dan 5200 schoolleiders

Neemt u voor meer informatie contact op met:

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

E-mail: info@recent.nl
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illustratie jos collignon
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goed onderwijs door goed management

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

Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

Met dank aan onze hoofdsponsors

23 maart 2007  Nieuwegeins Business Center  

Op www.avs.nl en in Kader Primair 8 (april) volgt een sfeerverslag van het AVS Congres 2007.
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Over het thema… 

Passend onderwijs
In 2013 wil de regering Passend onderwijs wettelijk doorvoeren. Dat lijkt nog een heel eind weg, 

maar omdat dit nieuwe systeem behoorlijk ver af staat van de huidige werkelijkheid, zullen 

schoolleiders de komende jaren hard nodig hebben voor een omslag in denken en handelen.

Straks moeten leerlingen met een handicap of andere speciale zorgvraag (waarvan de meesten 

nu speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs volgen) bij elke school aan kunnen kloppen. 

De school dient dan helder te hebben aan welke kinderen ze wel en aan welke ze geen ‘passend 

onderwijs’ biedt, en dat vastleggen in het schoolplan. Met WSNS en LGF zijn de eerste stappen 

naar meer geïntegreerd onderwijs gezet. Passend onderwijs moet zorgen dat het proces om het 

kind op de juiste school te krijgen minder tijd in beslag neemt en eenvoudiger wordt.

In deze Kader Primair meningen over Passend onderwijs, verhalen van scholen en regio’s die al 

verder in ontwikkeling zijn op dit gebied en een kijkje in het buitenland. Omdat deze artikelen veel 

aandacht besteden aan het speciaal (basis)onderwijs komt de rubriek ‘Speciaal (basis)onderwijs’ 

in dit nummer eenmalig te vervallen.

Veel leesplezier!

Kader Primair Maart 2007 11



Niet meer redeneren 
vanuit ‘de kwaal’ 
van een kind

Ouders zijn primair verantwoordelijk, onderwijsgevenden professioneel

De discussie over Passend onderwijs moet niet gaan over ‘of’, maar over ‘hoe’. Het is niet 

de vraag óf een leerling recht heeft op passend onderwijs, veel belangrijker is hóe we 

dat recht realiseren. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat elke leerling het best mogelijke 

onderwijs krijgt in de minst beperkende omgeving.

Tekst Jos Hagens  Illustratie Matthias Poortvliet

Passend onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten 

bij de behoefte van het kind:

•  zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling (gebruik 

maken van signalen van de crèche of het 

consultatiebureau);

•  zo dicht mogelijk bij huis;

•  zo licht mogelijk (speciaal onderwijs is het zwaarste 

middel: er zijn legio ‘lichtere’ vormen van hulp);

•  zo deskundig als nodig (geen psycholoog inzetten 

waar een leerkracht voldoet).

In Nederland is een langdurige traditie ontstaan om 

kinderen met speciale onderwijsbehoeften onder te 

brengen in voor hen op maat gesneden scholen. Door 

de lange ontstaansgeschiedenis wordt dit systeem meer 

en meer als vanzelfsprekend beschouwd. Alles en ieder-

een is er op ingesteld:

•  De initiële onderwijsopleidingen, die geleidelijk aan 

amper meer aandacht besteden aan kinderen met 

speciale onderwijsbehoeften en daarvoor verwij-

zen naar de nascholingsopleidingen voor speciaal 

onderwijs;

> thema passend onderwijs
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> Reacties ouderorganisaties

Ellen Visser, Chronisch zieken en Gehandicaptenraad 

Nederland (CG-raad)

“Het recht op een individueel zorgbudget is een middel, 

geen doel. Ouders van zorgleerlingen wilden – jaren geleden 

al – dat hun kinderen naar het regulier onderwijs konden en 

om dat te realiseren is ‘de rugzak’ is in het leven geroepen. 

Als middel is het individuele budget nog steeds heel belang-

rijk, maar het doel is goed onderwijs op de school naar 

keuze.

Wij vinden dat Passend onderwijs allereerst moet gaan over 

visie. Welke visie hebben ouders en school op de participa-

tie van leerlingen met specifi eke onderwijsbehoeften in de 

samenleving en het onderwijs en wat is er nodig om dit te 

kunnen realiseren? Visieontwikkeling gaat dus gelijk op met 

benodigde randvoorwaarden en opbouw van expertise.

Ouders willen bovendien de keuze kunnen houden voor kwa-

litatief goed speciaal onderwijs. Ook daarin moet nog veel 

gebeuren. Ik denk dat Passend onderwijs kansen biedt, als 

er samen met ouders gekeken wordt naar de manier waarop 

je de passende plek invult. Dialoog en gelijkwaardigheid zijn 

belangrijk. Sommige ouders kunnen de school om de hoek 

de beste plek vinden, omdat voor hen sociale integratie erg 

belangrijk is, terwijl anderen meer nadruk zullen leggen 

op cognitieve ontwikkeling. Passend onderwijs moet deze 

ruimte kunnen bieden.”

Irene van Kesteren, Nederlandse Katholieke vereniging 

van Ouders (NKO)

“Voor de duidelijkheid: de NKO opereert op twee sporen. 

Ouders helpen én het systeem verbeteren. Sommige ouders 

zetten sterk in op een individueel zorgbudget. Ik snap dat 

heel goed. Momenteel vallen hun kinderen tussen de wal en 

het schip. Ze denken: ‘Geef mij in ieder geval geld, zodat ik 

geschikt onderwijs voor m’n kind kan inkopen’. Wij proberen 

er te zijn voor die ouders. Maar dat staat los van de discussie 

over Passend onderwijs. In die discussie zetten wij niet in 

op een individueel zorgbudget, maar op verbetering van het 

totale systeem. Onderwijszorg staat daarin centraal. Sterker 

nog: als Passend onderwijs goed gaat werken en ouders 

betrokken worden bij het vaststellen van het arrangement, 

ben ik de laatste die zegt dat we moeten vasthouden aan 

individuele budgetten.

Verder heb ik moeite met het begrip moral purpose in relatie 

tot de zorgplicht. Ouders moeten er maar op vertrouwen dat 

moreel bewustzijn grote veranderingen teweeg zal brengen. 

Dat is te vrijblijvend. Ik realiseer me goed dat je een cultuur-

verandering niet af kunt dwingen, maar ik vind dat we de 

druk erop moeten houden. Vertrouwen moet je verdienen en 

niet als vanzelfsprekend veronderstellen.”

Tekst Joëlle Poortvliet

•  De onderwijsgevenden, die leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften meer en meer zijn gaan zien als 

een (te) grote belasting bovenop de ‘reguliere’ taken;

•  Het speciaal onderwijs (so) dat steeds meer een geïso-

leerde plek in het onderwijsaanbod inneemt; het so 

kreeg steeds minder zicht op de eigen opbrengsten 

(rendement) en verloor de ontwikkelingen van het 

reguliere onderwijs uit het oog;

•  De ouders, die wel veel moeite bleven houden met 

de reisafstanden voor hun kind, maar óf klem zaten 

in het systeem, óf zich overtuigd voelden daarmee 

het beste voor hun kind na te streven.

Het duurde lang voordat het onderwijsveld ervan 

overtuigd was dat het huidige systeem van speciaal 

onderwijs de beste oplossing is. Die langzaam gesterkte 

overtuiging laat zich niet in één decennium verande-

ren. Passend onderwijs en ‘inclusief denken’ zullen 

minstens evenveel tijd kosten om vanzelfsprekend 

gevonden te worden.

Keuzes maken
Discussies over Passend onderwijs worden op dit 

moment vooral door de vertegenwoordigers van ouder-

organisaties gevoerd, met als hoofdonderwerp het indi-

viduele recht op een zorgbudget. Maar houden ouders 

van kinderen met speciale onderwijsvragen zich daar 

wel mee bezig? Ouders zoeken naar het best mogelijke 

onderwijs met een maximaal rendement. Hoe dat 

bekostigd wordt, is niet hun eerste zorg.

Het is aan de ouders als primair verantwoordelijken om 

keuzes te maken. Hoe willen zij dat hun kind opgroeit? 

Voor een deel van die opvoeding roepen ouders de 

hulp in van deskundigen. Het onderwijs is één van die 

‘deskundigen’.

Ouders van kinderen met specifi eke onderwijsbehoef-

ten zouden zichzelf bij de keuze voor een school de vol-

gende vragen moeten stellen: kiezen we voor maximaal 

rendement in de cognitieve ontwikkeling, of kiezen we 

voor een zo groot mogelijk sociale integratie? Willen 

we dat onze zoon of dochter opgroeit tot een harmo-
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nieus volwassene, of willen we dat specifi eke talenten 

maximaal ontwikkeld worden? Moeilijke keuzes, maar 

naarmate de problematiek dieper of complexer is, valt 

er niet aan te ontkomen. Het is een illusie om met een 

ernstig gehandicapt kind te streven naar dezelfde ont-

wikkelingsmogelijkheden als die van een kind zonder 

problemen of handicaps. Ouders verdienen alle onder-

steuning en advisering, maar moeten zich niet aan die 

primaire verantwoordelijkheid – om keuzes te maken 

– onttrekken.

Op basis van de keuzes die ouders hebben gemaakt, is 

het aan de professionals (het onderwijs) om het best 

passende ondersteunings- en ontwikkelingsaanbod te 

bieden. Het is niet aan de professionals om de keuze 

van de ouders ter discussie te stellen; het is aan hen om 

de keuzes te helpen realiseren.

Passend onderwijs op basis van inclusief denken 

(onderwijs in de minst beperkende omgeving) is het 

antwoord, als het gaat om het onderwijsaanbod. Hoe de 

school dat organiseert en betaalt, hoeft de ouder niet 

bezig te houden. De ouder heeft recht op maximaal 

resultaat.

Ouder- en professioneel perspectief
Kortom: de zorg van ouders is onderwijs vinden dat het 

best past bij hun opvoedingsideaal. Die zorg uit zich in 

de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor 

de keuze van een school en voor de vraag die de ouders 

aan de desbetreffende school stellen. Als de school niet 

in staat is de vraag van de ouders te beantwoorden, 

kan deze daarop ook ‘nee’ zeggen. Een ouder heeft het 

recht om alles te vragen, maar een school hoeft niet op 

alle vragen ‘ja’ te antwoorden.

In de meeste gevallen is de vraagstelling een vanzelf-

sprekend en onuitgesproken proces. De meeste ouders 

willen eenvoudigweg dat de school doet wat zij belooft 

in de schoolgids. Bij kinderen met speciale onderwijs-

vragen moet de vraag explicieter zijn. Het passend 

onderwijsaanbod omvat meer dan het reguliere. Net 

zoals de school niet in de schoenen van de ouders 

moet gaan staan (bijvoorbeeld ouders vertellen dat 

de keuze voor integratie niet goed is voor hun kind), 

moeten de ouders niet in de schoenen van de profes-

sional gaan staan (‘Waaraan besteedt de school de 

rugzakmiddelen?’).

Passend onderwijs voor schoolbesturen is een vertaling 

van de professionele verantwoordelijkheid in een wet-

telijk kader. Enerzijds is er de professionele (zorg)plicht 

voor een goed onderwijsaanbod voor elke leerling die 

tot de school wordt toegelaten. Maar anderzijds heeft 

Passend onderwijs ook een maatschappelijke dimensie: 

zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod op regio-

naal niveau. Dat betekent niet dat de uitvoering altijd 

in de eigen regio zal kunnen plaatsvinden. Er zijn 

genoeg redenen om een aantal bovenregionale voor-

zieningen voor speciaal onderwijs aan leerlingen met 

specialistische of complexe problemen in stand te hou-

den. Nederland telt nu bijvoorbeeld één school voor de 

ongeveer 45 doofblinde leerlingen. Deze school opdelen 

in honderden regio’s is uiteraard niet gewenst.

> Zin en onzin van indicatiestelling

Passend onderwijs roept allereerst een politieke vraag 

op: voor welke kinderen met speciale onderwijsbehoeften 

hebben we hoeveel extra middelen over? Als dat bekend 

is, komt de professionele vraag aan de orde: op grond van 

welke overwegingen zetten we die middelen in? De daar-

bij behorende indicatievraag is altijd een combinatie van 

slagboomdiagnostiek (voor wie?) en handelingsgerichte 

diagnostiek (hoeveel?).

De huidige indicatiestellingsystematiek op medische cate-

gorieën (wat heeft het kind?) leidt tot een voortdurende 

groei van het speciaal onderwijs. 

Immers, voor de ouders biedt indicatie onder andere een 

zekere geruststelling (het heeft een naam; het ligt niet aan 

een verkeerde opvoeding) en voor de leerkracht is indicatie 

vaak een legitimering voor verwijzing (het heeft een naam; 

het is voor specialisten).

Een basale verschuiving naar de vraag wat de onder-

steuningsbehoefte van de leerkracht is, in plaats van de 

vraag naar de ‘kwaal’ van het kind, lijkt een noodzaak. Dat 

leidt dan als vanzelf tot handelingsgerichte diagnostiek, 

tot meer rendement door het inzetten van leerkracht-

ondersteuning en dat heeft effect op de opleiding van 

onderwijsgevenden.
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Regionale samenwerking
Geen enkele school is in staat om voor elke leerling 

– ongeacht de zorgvraag – het beste onderwijsaanbod 

uit te voeren. Regionale samenwerking en afstemming 

is dan ook noodzakelijk. Voor Michael Fullan (onder-

wijshervormer en adviseur voor de Canadese regering) 

en voor steeds meer anderen vertrekt onderwijs altijd 

vanuit een moral purpose: elke school en elk team moet 

een eigen antwoord vinden op de vraag: ‘Waarin willen 

wij het positieve verschil uitmaken voor de kinderen, 

de ouders, de omgeving, de maatschappij?’ De nood-

zaak een eigen antwoord te geven op die vraag houdt 

niet per defi nitie in dat men dat alleen moet doen. Het 

eigen wiel uitvinden moet, maar dat gaat makkelijker 

en sneller door goed naar andere wielenbouwers te 

kijken…

Het onderschrijven van de zorgplicht als moral purpose 

leidt tot een cultuurverandering. Samenwerking wordt 

niet langer een verplichting (‘omdat het moet’), maar 

wordt gebaseerd op de overtuiging dat alleen in samen-

werking maximale kwaliteit en dus maximaal onder-

wijsrendement behaald kan worden. Alleen dan is een 

werkelijke realisering van Passend onderwijs haalbaar, 

met een alternatief voor het huidige gescheiden stelsel 

van regulier en speciaal onderwijs.

Schoolleiders zullen over de eigen schaduw heen moe-

ten springen om tot het creatieve denken te komen dat 

nodig is om deze problematiek te lijf te gaan. Dat kan 

alleen in lerende organisaties en in lerende netwerken 

van besturen, leidinggevenden en scholen. Met andere 

woorden: het primair onderwijs heeft regionale samen-

werking nodig om in staat te zijn de eigen adaptieve 

problemen op te lossen. <

Meer weten?
P. Block, The answer to how is yes (2003)

M. Fullen, Leadership and sustainability (2005)

J. Jutten, De systeemdenker in actie (2006)

P. Senge e.a., Presence (2004)

Zie ook www.passendonderwijs.nl. Begin maart is een 

brief over Passend onderwijs verzonden naar de Tweede 

Kamer namens alle (onderwijs)organisaties die bij Passend 

onderwijs betrokken zijn. U kunt de brief downloaden 

via www.avs.nl > Werkgeverszaken > Onderwijs > 

Leerlingzorg > Zorgplicht.

De AVS ontwikkelde het spel ‘Kind op de Gang!’ © waarbij 

bekwaamheden van het schoolpersoneel in kaart worden 

gebracht. Al spelende kan het schoolprofi el – met het oog 

op Passend onderwijs – worden bepaald. Neem voor meer 

informatie contact op met AVS-adviseur Heike Sieber, 

h.sieber@avs.nl

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is senioradviseur bij 

de AVS op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg.
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‘Een school is geen eiland’
De Opmaat in Amersfoort is een jonge sbo-school (bijna dertig leerlingen) en een 

zorgvoorziening op maat. In de eerste plaats bedoeld voor kinderen die het reguliere 

basisonderwijs verlaten hebben. De basis is veiligheid voor kinderen en personeel. 

Van daaruit werkt de school aan een optimale leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Vijf vragen aan directeur André Lammers.

Wat maakt de school bijzonder?
“Ons onderwijs is afgestemd op het individuele kind. 

Er is veel ruimte voor verschillen in leerstijl, leertempo, 

instructie en begeleidingsbehoefte. Leerlingen op onze 

school hebben het niet gered in het reguliere basis-

onderwijs. Daarom doen wij het werkelijk anders. Elk 

kind dat bij ons op school komt wordt eerst een aantal 

weken nauwlettend geobserveerd om de mogelijkheden 

afdoende in kaart te brengen. Daarna komt het echte 

werk. De leerkracht werkt sterk handelingsgericht, 

waarbij de leerbehoefte en het leervermogen van het 

individuele kind centraal staat.”

Hoe ziet het concept eruit?
“Als basis heeft de school units. In elke unit komen 

maximaal zo’n 45 kinderen te zitten. Een unit heeft 

zeven werkplekken, waarin de kinderen werken, leren 

en spelen onder toezicht van verschillende begeleiders. 

Niet iedereen is leerkracht, maar bevoegde leerkrach-

ten stellen wel het onderwijsaanbod samen. Dat doen 

zij voor elk kind afzonderlijk. En gebruikmakend van 

verschillende disciplines om de leeromgeving zo effec-

tief mogelijk te maken.”

Wat doen de kinderen?
“Twee keer per dag werken de kinderen op één van de 

zeven werkplekken. Daarnaast heeft elk kind dagelijks 

een individueel pakket (specifi eke middelen en materi-

alen) voor taal, lezen, rekenen en schrijven. Wij kijken 

vervolgens of de ontwikkeling gewaarborgd en geborgd 

wordt. Elk kind heeft een digitaal portfolio, waarin hel-

der wordt welke ontwikkeling het kind doormaakt en 

waar het kind staat.”

Hoe zit het met samenwerking?
“De school is geen eiland of oase. Een tweede poot aan 

ons concept is expertise, zo breed mogelijk. Samen met 

andere partners zorgen dat kinderen in een vroegtij-

dig stadium adequate hulp krijgen. Bijvoorbeeld door 

een Regionaal Interventie Team. De Opmaat wil waar 

mogelijk goede ondersteuning bieden. Dat kan binnen 

de huidige geldstromen, maar ook op commerciële 

basis. Zo’n expertisecentrum staat niet van de één op 

de andere dag. We zullen dat (met externe partners) per 

onderdeel en per expertise opbouwen.

> thema passend onderwijs

Onderwijs aanpassen aan het kind. Het klinkt zo 

simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Geen kind is 

hetzelfde, zeker niet in het speciaal basisonderwijs. 

Twee gedreven sbo-directeuren namen zichzelf de 

maat om zo passend mogelijk te zijn.

Tekst René van Eijk
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Een passend gebouw voor 
meer passend onderwijs
In Kerkrade werd een ambitieus bouwbeleid de katalysator van een nieuwe kijk op 

leren, zonder dat dit ‘het nieuwe leren’ is. Mede dankzij de inzet van wethouder Bosch 

en schoolbestuur Movare, heeft SBO Arcadia (voorheen De Cirkel) over een half jaar een 

nieuw gebouw en een nieuw (meer) passend onderwijsconcept. Vijf vragen aan directeur 

Jos Hamerlinck.

Waar komt uw concept vandaan?
“Onderwijs begint altijd met een helder pedagogisch 

en didactisch concept. Wij hebben onszelf de volgende 

vragen gesteld: ‘Wat moeten we leren? Aan wie bieden 

wij dit aan? Wanneer leren de kinderen? En hoe leren 

de kinderen?’ Vooral een sbo-school moet zorgvuldige 

afwegingen maken over het gebruik van onderwijstijd 

en de keuze van de leeractiviteiten. In hoeverre kan 

er sprake zijn van zelfstandig en coöperatief leren en 

wat betekenen al deze facetten voor de inrichting van 

het gebouw en de leerwerkplekken? We kiezen voor 

‘uitdagend leren’.”

U zegt dat het nieuwe gebouw uitdagend leren op maat 
 mogelijk maakt. Wat bedoelt u daarmee?
“Uitdagend leren betekent onderwijs en begeleiding 

die passen bij de mogelijkheden van onze leerlingen. 

Het betekent ook dat leren niet alleen maar moeilijk 

is, maar dat leerkracht en leerling samen zoeken naar 

andere mogelijkheden om kennis op te doen, vanuit 

wat het kind al kan. Vanuit dat startpunt gaat de 

school op zoek naar de grenzen van de mogelijkheden 

van het kind. De leerling is daardoor medeverantwoor-

delijk voor het leerproces en bereikt met trots nieuwe 

mijlpalen.”

Derde onderdeel van de Opmaat wordt de academische 

school. Het opleiden van professionals zal op de werk-

vloer (en in de ateliers) gaan plaatsvinden. De weder-

zijdse verrijking van alle partijen die zich met deze 

kinderen bezighouden, is van fundamenteel belang om 

kind, ouders en school in harmonie te laten werken 

aan een zo hoog mogelijke kwaliteit.”

Wat is uw mening over het (uiteindelijke) bestaansrecht van 
het sbo?
“Ik wil dat alle kinderen in hun eigen buurt naar 

school kunnen. Dat maakt het sbo en so in de huidige 

vorm overbodig. Ook mijn school in de huidige vorm, 

ja. Maar zoals ik al zei zou ik – en dat is vloeken in de 

kerk – graag zien dat alle kinderen uit de regio naar de 

Opmaat kunnen. Nu mag ik volgens de wet nog geen 

‘normale’ kinderen opnemen, maar onze organisatie 

(in de vorm van units) is geschikt voor elk kind. Ik ben 

me bewust van alle knelpunten en voorwaarden die bij 

inclusief onderwijs komen kijken, maar het kan wel. 

Kijk maar naar Amerika.” <

Directeur André Lammers temidden van leerlingen van de Opmaat.

Kader Primair Maart 2007 17



ad
ve

rt
en

ti
e

Maart 2007 Kader Primair 18 



René van Eijk (r.vaneijk@avs.nl) is adviseur bij de AVS op het gebied van organisatieontwikkeling en houdt zich 

bezig met veranderen en verbeteren van school en organisatie, (her)inrichten van bestuurs- en management-

kolommen, organisatieanalyse- en ontwikkeling bij veranderingen, governance en kwaliteit (INK).

Hoe helpt het gebouw daarbij?
Na de instructie is er de stimulans om zelfstandig te 

gaan (samen)werken binnen de stamgroep of op de leer-

werkplekken, begeleid door leerkrachten en onderwijs-

ondersteuners. Leerkrachten werken bij het lesgeven 

samen. Er is sprake van bouwgebonden teamteaching. 

De muren van de verschillende stamgroepen zijn door 

fl exibele wanden naar elkaar te openen, waardoor er 

één grote leerruimte ontstaat voor meer leerlingen en 

meer leerkrachten. Aansluitend liggen de leerwerkplek-

ken voor (coöperatief) zelfstandig leren. De ateliers 

aan de overkant van de lesruimtes en leerwerkplekken 

bieden mogelijkheden om te leren door te doen. Ook 

het buitenterrein vervult een functie als leerplek; zelfs 

de tuin en de speelomgeving rond de school worden 

zodanig ingericht dat daar veel leermomenten kunnen 

plaatsvinden.”

Hoe zit het met uitdagend leren?
“We plaatsen het uitdagend leren in de context van 

het oude leren en het nieuwe leren. Het oude leren is 

consumeren. De leerstof in hapklare brokken: happen 

en slikken. Het nieuwe leren is sociaal construerend 

leren, een mooie manier voor de kinderen die ook de 

competenties hebben om dat te doen. Uitdagend leren 

betekent dat de leerlingen na instructie in staat zijn tot 

zelfbewust en (coöperatief) zelfstandig leren. Hierbij 

ontstaat leren als een passende balans tussen instructie 

en zelfontdekkend leren, tussen abstract leren en al 

doende leren.”

Wat is uw mening over het (uiteindelijke) bestaansrecht 
van het sbo?
“Er zal altijd een plek nodig blijven voor kinderen die 

het niet redden in het reguliere onderwijs, al is het 

maar tijdelijk. Maar eigenlijk wil ik niet praten in ter-

men van onderwijsstructuren zoals de WEC of het sbo. 

Passend onderwijs is er ook altijd al geweest, ik zou het 

alleen graag meer passend maken…, voor élk indivi-

dueel kind in welke schoolomgeving dan ook. Dat kan 

door bestaande regelingen te ontschotten, ontbureau-

cratiseren en ontjuridiseren. Wat onze school betreft, 

die hebben we zo gebouwd dat hij nog heel lang bruik-

baar is als voorziening voor zorgleerlingen, in welke 

vorm dan ook. <
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‘Ik geloof niet 
 in segregatie’
Integratie in het onderwijs vanuit internationaal perspectief

Nederland onderzoekt nog maar relatief kort nieuwe vormen van onderwijs aan 

zorgleerlingen, terwijl sommige landen al decennia lang bouwen aan een inclusieve 

samenleving. Een blik over de schutting biedt nieuwe perspectieven.

Tekst Heike Sieber en Joëlle Poortvliet

Een defi nitie van discrimineren is onderscheiden. Maar 

in hoeverre is onderscheiden gewenst als het gaat om 

zorgleerlingen? En, om bij deze term te blijven, is dis-

criminatie op zich niet iets waartegen in de 21ste eeuw 

een kritisch standpunt ingenomen moet worden? De 

realiteit leert dat in het Nederlandse onderwijssysteem 

nog veel te winnen valt.

Tegelijkertijd is in een aantal Europese landen het inte-

greren van zorgleerlingen al jaren realiteit. Die integra-

tie kent verschillende vormen:

• Volledige integratie – inclusie
Geïntegreerde scholen waarin alle leerlingen hetzelfde 

onderwijs volgen.

• Gedeeltelijke integratie
–  Normale en speciale school delen hetzelfde gebouw 

en voeren enkele activiteiten samen uit;

–  of een school heeft aparte lokalen voor so-leerlingen-

groepen, in vaklessen en (buiten)activiteiten sluiten 

die groepen aan bij de reguliere stroom.

• Tijdelijke integratie
Reguliere scholen waaraan tijdelijk speciale hulpklas-

sen verbonden zijn – deze hulpklassen hebben vaak een 

regiofunctie.

Deze vormen illustreren hoe een school met een 

breed zorgaanbod ingericht kan worden. Daaraan 

voorafgaand speelt natuurlijk de vraag welke beleids-

uitgangspunten de school formuleert. Wat is de 

draagkracht en draaglast binnen het team? Wat is de 

gemeenschappelijke visie over integratie? Wat zijn de 

grenzen aan de zorg?

Welke vorm van integratie andere Europese landen 

kiezen, hangt samen met verschillende factoren. In 

dunbevolkte gebieden zijn de oorzaken vooral geogra-

fi sch: door de (infra)structuur van het land is het van-

zelfsprekender om zorgleerlingen in gewone scholen te 

plaatsen.

> thema passend onderwijs

Integratie in Europa1

   Volledige integratie (inclusie)

  Gedeeltelijke integratie 

   Segregatie van het onderwijs in twee aparte systemen (regulier en speciaal)

Van de overige landen zijn onvoldoende gegevens bekend.
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In Oostenrijk (Steiermark) is integratie al tientallen 

jaren realiteit. Het werd oorspronkelijk afgedwongen 

door georganiseerde ouders. Daar heeft inmiddels 85 

procent van de zorgleerlingen een plaats in het regu-

liere onderwijssysteem. De zogenaamde Sonderschulen 

richten zich vooral op het faciliteren van het reguliere 

onderwijs in de vorm van expertisecentra.

In Nieuw-Zeeland is in 2001 door het ministerie van 

Gezondheid de zogenoemde New Zealand Disability 

Strategy gelanceerd, met als doel alle barrières weg te 

nemen voor mensen met een handicap. Het document 

vermeldt dat de handicap niet in de mens, maar in de 

samenleving zit. Bovendien wordt het politieke doel 

gekenschetst om een inclusieve samenleving verder te 

ontwikkelen. Scholen opereren er nu met integratie 

als hoofdgedachte. In Nieuw-Zeeland heeft de samenle-

ving letterlijk de deuren geopend. Ook in de Verenigde 

Staten, Canada en Australië zijn soortgelijke ontwikke-

lingen gaande.

Beryl Hindes is directeur van de Dell basisschool in 

Suffolk, Groot-Brittannie, waar alle kinderen welkom 

zijn. Kinderen met een leerstoornis (vergelijkbaar 

met het Nederlandse MLK) zitten in een aparte klas. 

Maar dat is dan ook de enige ‘scheiding’ op de school. 

Hindes: “Ik geloof niet in segregatie. Niet op huiskleur, 

niet op religie en ook niet op handicaps of leerstoornis-

sen. Kinderen met een extra zorgvraag zouden onder-

wijs op een reguliere school moeten kunnen volgen. 

Juist die meest kwetsbare kinderen moeten mengen 

met andere kinderen. Zo niet, dan ontneem je ze de 

rijke omgeving van de alledaagse maatschappij, de rijke 

taal die er gesproken wordt en de rijke manieren van 

spelen en leren.”

Volgens Hindes bouwen kinderen op haar school zelf-

vertrouwen op. “Voor alle kinderen gelden dezelfde 

regels, ze dragen dezelfde uniformen en gaan op dezelf-

de tijden naar school. Het enige verschil is het ontwik-

kelplan. De taken voor kinderen met een handicap of 

stoornis zijn makkelijker. Omdat ze het op hun eigen 

tempo en niveau ontwikkelen, voelen ze zich goed.”

Volgens de cijfers (zie kaartje Europa) vindt in Groot-

Brittannië een hoger percentage van de kinderen 

met een extra zorgvraag een plaats op een reguliere 

school. Hindes legt uit dat Engeland (in Schotland of 

Wales zijn de zaken weer anders geregeld) werkt met 

een duaal-systeem. “In onze regio zijn weinig scholen 

zoals wij, met slechts één aparte klas voor kinderen 

met een leerstoornis. Wel zijn er meer scholen die een 

aparte unit hebben voor bijvoorbeeld kinderen met een 

taalachterstand.” Volgens Hindes is het anders denken 

over zorgleerlingen een langzaam proces. “Je kunt een 

schoolleider niet dwingen open te staan voor zorgleer-

lingen. Het werkt alleen als hij of zij zelf de voordelen 

ervan inziet.”

Kinderen van de Dell School in Suffolk (Groot-Brittannië)

Kader Primair Maart 2007 21



ad
ve

rt
en

ti
e



In eigen land
Nederlandse ouders die niet met hun kind naar het spe-

ciaal onderwijs willen, zoeken soms zelf een oplossing. 

Een voorbeeld daarvan is het initiatief van Saskia van 

der Weck in Almere, moeder van de meervoudig gehan-

dicapte Siebe (5). Door de aard van Siebe’s handicap 

valt hij buiten de leerplicht. “Dat wisten we in eerste 

instantie niet. Daarom hebben we gesprekken gevoerd 

op een gewone school in de buurt en op een Vrije 

School. We waren er snel achter dat het regulier onder-

wijs een brug te ver was. Ook de ZMLK-school vonden 

we nog iets te hoog gegrepen voor Siebe.” Van der Weck 

besloot zich bij Stichting De Joriskring in Amsterdam 

aan te sluiten en een nieuwe vestiging in Almere te rea-

liseren. Binnen de Vrije School Almere werd een ruimte 

gehuurd voor een beginnend kinderdagcentrum, de 

Kalevala-kring. Hier krijgt Siebe, samen met een aantal 

andere zorgleerlingen, een waardevolle daginvulling 

die zijn ontwikkeling ten goede komt.

Van der Weck: “We zijn op alle scholen altijd positief 

ontvangen. Er is steeds welwillend naar ons geluisterd, 

maar er is geen aanbod, dus daarna werd het stil. De 

Vrije School in Almere was eigenlijk meteen enthou-

siast toen ik met het idee kwam om een lokaal in het-

zelfde gebouw te huren, om daar met een klein klasje 

aan het werk te gaan. In het huidige onderwijsaanbod 

mis ik de mogelijkheid om kinderen zoals Siebe in ons 

midden te houden. Ze moeten eigenlijk altijd in een 

andere plaats naar school dan hun broers en zussen. 

Door busvervoer is er beduidend minder contact tus-

sen leerkracht en ouders en dus weinig uitwisseling 

over de ontwikkeling en het simpele wel en wee van de 

kinderen. Is het kind eenmaal in het speciaal onderwijs 

geplaatst, dan ontstaat vervreemding. Kinderen uit een 

gezin groeien niet meer samen op en ook met leeftijds-

genoten is het contact niet vanzelfsprekend. In de toe-

komst wil ik dat mijn twee kinderen op dezelfde plek 

naar school gaan, zodat zij deel blijven uitmaken van 

elkaars leefwereld.” <

1 Bron: Tabel Voorzieningen voor leerlingen met specifieke 
behoeften, European Agency, Pijldatum: 2000-2001 
(zie www.cg-raad.nl/onderwijs/onderwijsopmaat.doc)

Meer weten?
•  Financing of special needs education, European Agency 

for Development In Special Needs Education

•  Inclusief denken en handelen in het onderwijs, 

J. Bergkamp e.a.

•  WSNS Welbeschouwd, C. Meijer

•  Op weg naar passend onderwijs in een inclusieve 

 samenleving, A. Bolsenbroek e.a.

•  Onderwijs op maat, CG Raad (november 2005)

Voor meer info over de Dell School: 

www.dell.suffolk.sch.uk

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl) is adviseur bij de 

AVS op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg
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Onderwijs en zorg gaan 
hand in hand
Bovenschoolse zorg in Weert

Het dienstencentrum Onderwijs & Jeugdzorg in Weert verenigt onderwijs- en 

zorginstellingen tot één bovenschoolse zorgstructuur voor po en vo. Onder het motto 

‘Eén kind, één plan’ probeert het centrum elk kind met een probleem zo snel mogelijk 

de beste hulp te bieden.

Tekst Jaan van Aken

Laten we hem Stefan noemen, een tamelijk dikke 

jongen die agressief is tegen andere leerlingen. Zijn 

moeder is twee jaar geleden overleden aan suikerziekte. 

Zijn gezichtsvermogen en gehoor zijn slecht en hij 

hoort stemmen. “Vroeger zouden we deze jongen naar 

het Riagg sturen omdat hij stemmen hoort. Dan zou hij 

het medische circuit ingaan voor zijn gehoor en zicht. 

En Jeugdzorg zou pedagogische ondersteuning bieden. 

We zouden kortom stapsgewijs een zorgtraject ontwik-

kelen en dat duurt lang”, vertelt Piet Mestrom, project-

leider bij het dienstencentrum Onderwijs & Jeugdzorg 

Weert en omstreken.

Nu wordt Stefan centraal in het dienstencentrum 

besproken en komt er één plan: Wat doet de arts van 

de jeugdbehandelinstelling? Welke onderwijsindicatie 

krijgt hij? Hoe kunnen we de school ondersteunen 

en welke hulp is thuis nodig? “De winst is dat het in 

samenhang gaat én sneller. Zeg dat het traject via het 

dienstencentrum gemiddeld in zes weken gaat en via 

de afzonderlijke organisaties in zes maanden”, schat 

Mestrom.

Het dienstencentrum verenigt sinds december 2005 

onderwijs- en zorginstellingen als de REC’s en Bureau 

Jeugdzorg (zie kader). De bedoeling van deze boven-

schoolse zorgstructuur is dat geen kind tussen 0 en 

18 jaar meer tussen wal en schip belandt. “Het onder-

wijs en de zorgwereld hebben nu oog voor elkaar. En 

nadat het centrum in actie is gekomen, heeft het kind 

een plan met onderwijs- én zorgelementen”, vertelt 

Mestrom.

Als drijvende krachten achter het centrum noemt 

hij Wiel Botterweck, directeur van SBO Het Palet, en 

Louis Lena, bureaumanager van Bureau Jeugdzorg. 

Botterweck volgt de principes van Senge, Fullan, Kim 

en anderen. “Werken vanuit hogere morele doelen op 

basis van een gemeenschappelijke visie. Daarnaast is 

hij inspirerend en in staat bruggen te bouwen”, aldus 

Mestrom.

Vliegende Brigade
Mestrom: “Onderwijsgevenden hebben niet altijd weet 

van de mogelijkheden van de zorgwereld. Doordat ze 

niet geschoold zijn voor het stellen van diagnoses, wor-

den bijvoorbeeld kinderen met een depressie niet altijd 

> thema passend onderwijs

Het Ouderplatform vormt een vitaal onderdeel van het 
dienstencentrum Onderwijs & Jeugdzorg in Weert.
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op de juiste manier benaderd. Hulp liet soms ook nog 

lang op zich wachten, waardoor de problemen toena-

men en het onderwijs soms stagneerde.”

De ‘Vliegende Brigade’ moest in eerste instantie het 

onderwijs in Weert en omgeving een helpende hand 

bieden. Volgens dit systeem stellen IB’er en zorgcoör-

dinatoren hun hulpvraag per mail aan het centrale 

loket van de brigade. Achter het loket kijken verschil-

lende vertegenwoordigers van onderwijs- en zorginstel-

lingen naar de vraag. Drie coördinatoren brengen de 

resultaten in kaart. Vervolgens wijzen zij één van de 

brigadeleden aan om de vragensteller binnen een week 

te bezoeken en te praten over mogelijke oplossingen. 

Mestrom: “Elke organisatie afzonderlijk kreeg dat niet 

voor elkaar en daarbij levert het uitgebalanceerde ant-

woorden op. Voorheen ging een IB’er met een probleem 

zelf langs zorg- en onderwijsorganisaties om op die 

manier een antwoord bij elkaar schrapen. Met de komst 

van de Vliegende Brigade ging er een wereld open voor 

de IB’ers.”

IB’er Lisette Janssen, van de basisschool De Zonnehof in 

Leveroy, vindt het contact met de brigade heel prettig 

door de korte lijnen. “Het voordeel is dat je niet meer 

elke keer een onderwijskundig rapport van zestien 

pagina’s hoeft in te vullen. Na de e-mail komt binnen 

één week een duidelijk antwoord met wat je zelf kunt 

proberen en daarna volgt een concrete oplossing in de 

vorm van bijvoorbeeld een gesprek met de schoolarts.”

Ook naar de ouders toe is het prettig om snel met 

een antwoord te kunnen komen. Janssen geeft een 

voorbeeld: “Ouders waren ontevreden over de trage 

werkwijze van Bureau Jeugdzorg. Hun problemen zijn 

voorgelegd aan de brigade. Daarna is snel gewerkt aan 

een oplossing, waardoor het vertrouwen van de ouders 

in Jeugdzorg toenam.”

Passend onderwijs
De manier van werken van het dienstencentrum 

sluit goed aan bij Passend onderwijs. “Een passende 

plek zoeken kan met ambulante hulpverlening, door 

leerkrachten bij te laten scholen of door bijvoorbeeld 

klassen in te richten voor hoogbegaafde autisten. We 

voldoen aan de zorgplicht van het Passend onderwijs 

door binnen het dienstencentrum voor een leerling een 

integraal (school-wonen-vrije tijd) zorgplan te maken”, 

verklaart Mestrom.

IB’er Janssen toont zich een kritische beschouwer. “We 

zijn een klein dorpsschooltje, maar we worden steeds 

meer een zorgcentrum. We willen graag passend onder-

wijs bieden, maar er zitten grenzen aan.”

Zowel Janssen als Mestrom zijn tevreden over het dien-

stencentrum. Wel merkt de projectleider dat het met 

budgetten moeilijk schuiven is. “Het is lastig dat elke 

organisatie zijn eigen fi nancieringsstromen heeft, maar 

dat lossen we wel op. We moeten van ego- naar eco-den-

ken”, zoals Mestrom het uitdrukt, “waarbij we het kind 

centraal stellen.” <

> Voor meer info: www.dienstencentrumweert.nl

> Samenwerking onderwijs en zorg

Het dienstencentrum Onderwijs & Jeugdzorg in Weert is 

actief sinds december 2005 en wil sluitende zorg bieden aan 

kinderen van 0 tot 18 jaar. Kernpartners vanuit de zorg zijn 

Bureau Jeugdzorg en de Mutsaersstichting (jeugdhulpverle-

ning, jeugd GGZ). Daarnaast nemen deel: AMW (Algemeen 

Maatschappelijk Werk), GGD, MEE (kinderen met een verstan-

delijke beperking), PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en Riagg 

in de tweede lijn. Vanuit het onderwijs zijn SBO Het Palet, de 

ambulante diensten van REC 2, 3 en 4, Consent onderwijs-

begeleiding en de ondersteuningsgroep Intern Begeleiders 

aangesloten.

Het centrum hanteert een aantal lijfspreuken: ‘Eén kind, één 

plan’, ‘Kindnabije zorg’ en ‘Geen kind tussen wal en schip’. 

Kindnabije zorg wil zeggen dat de onderwijspoot van het cen-

trum, SBO Het Palet, een geïntegreerd zorgaanbod realiseert 

voor REC 2, 3 en 4-leerlingen. Leerlingen die eerst soms uren 

onder onderweg waren in een busje, krijgen nu relatief dicht-

bij een adequaat onderwijs-zorgaanbod.

Bij het maken van één plan worden ook de ouders betrokken. 

Zij kunnen onder andere vragen stellen aan het ouderloket 

van het centrum, als ze bijvoorbeeld vermoeden dat hun 

kind autistisch is. Een vitaal onderdeel van het centrum is 

het Ouderplatform, waarin ouders vertegenwoordigd zijn 

vanuit alle vormen van onderwijs: regulier en speciaal. Met 

hen bespreekt Mestrom de plannen en samen denken ze over 

nieuwe ideeën. Dankzij het Ouderplatform komt er bijvoor-

beeld een autisme-informatiecentrum, voor en door ouders. 

Ook scholen kunnen naast advies, hulp krijgen. Naschoolse 

behandeling via de Mutsaersstichting is mogelijk, even-

als cursussen over confl ictbeheersing, omgaan met slecht 

nieuws en schorsing.

Het symbool van het 
dienstencentrum Onderwijs 
& Jeugdzorg Weert e.o.
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Passend onderwijs 
is inzetten op het 
primaire proces
‘Elke basisschool zou straks een speciale basisschool moeten zijn’

Als door Passend onderwijs meer leerlingen met een beperking regulier onderwijs volgen, 

heeft dat grote gevolgen voor de inrichting van de zorgstructuur van het regulier onderwijs. 

En ook voor de verbinding met het speciaal onderwijs.

Tekst Joëlle Poortvliet Interview Heike Sieber

> thema passend onderwijs

Foto’s: PI-school Ubbergen door Hans Duighuisen
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“Ik hoef echt niet groter te worden.’’ Directeur Jan 

van der Meer beschrijft de omvang van zijn PI-school 

(Pedologisch Instituut, speciaal onderwijs). “We zijn 

in drie jaar tijd gegroeid van 230 naar 270 leerlin-

gen, verspreid over onze locaties in Ubbergen, Tiel en 

Nijmegen. Van der Meer heeft regelmatig overleg met 

Corine van Helvoirt, REC-manager van REC Vierland. 

Ook wat haar betreft is verdere groei niet gewenst: de 

ambulante begeleiding van kinderen met een rugzak 

in het reguliere onderwijs groeide in REC Vierland 

(cluster 4, regio Nijmegen, Oss, Arnhem en Tiel) de afge-

lopen drie jaar van 125 naar 1200 leerlingen. Er zijn 45 

ambulant begeleiders bijgekomen. “We hebben nog net 

geen wachtlijsten, wat mij betreft is het wel mooi zo.”

Als het gaat om Passend onderwijs en hoe daar te 

komen, zijn van der Meer en van Helvoirt het roerend 

eens. Zij pleiten voor een deltaplan dat rust op twee 

belangrijke pijlers: samenwerking en inzet op het 

primaire proces. Van der Meer: “In feite zou elke basis-

school straks een speciale basisschool moeten kunnen 

zijn. Daarmee bedoel ik dat het regulier onderwijs de 

expertise van het speciaal basisonderwijs (sbo) moet 

integreren. Datzelfde geldt in het voortgezet onderwijs. 

Als dat lukt, kunnen grote delen van het sbo integreren 

in het regulier onderwijs. En hopelijk werkt die kennis-

overdracht als een inktvlek, waardoor de groei van het 

speciaal onderwijs (so) stopt.”

Van Helvoirt schetst een ongewenste gang van ouders 

met een ‘probleemkind’. “Ouders gaan nu soms eerst 

naar een Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), 

worden daar afgewezen en gaan dan naar het Centrum 

voor de Indicatiestelling (CvI). Als ook daar een afwij-

zing volgt, komt het kind tussen de wal en het schip 

terecht. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Daarvoor 

moeten trajecten beter op elkaar worden afgestemd. 

Overigens is het aan ouders ook moeilijk uit te leggen 

dat zij de middelen behorend bij een so-indicatie wel, 

maar die van een sbo-indicatie niet kunnen inzetten in 

het reguliere onderwijs.”

Samenwerking
Om de gaten in het systeem te dichten, streven beiden 

naar intensievere samenwerking binnen drie verschil-

lende systemen: tussen po en vo (en de eerstelijnszorg-

structuren die daar liggen), tussen de verschillende 

clusters en tussen zorg en onderwijs. Van Helvoirt: 

“Zorg en onderwijs zijn nu vaak gescheiden circuits 

en de indicatiesystemen zijn voor ouders maar wei-

nig inzichtelijk. Dit pleit voor één loket in de regio, 

waarachter de verschillende zorgsystemen in afstem-

ming op elkaar geregeld worden. Als dat voor ouders 

inzichtelijker wordt, kunnen zij een betere schoolkeuze 

maken en komt het kind beter terecht.”

Volgens Van der Meer vraagt meer samenwerking om 

een forse investering. “Passend onderwijs is ook maar 

een term. Dezelfde mensen die nu Passend onderwijs 

doorvoeren, kwamen vier jaar geleden met de LGF 

en de WEC. Voor mij betekent Passend onderwijs het 

systeem – zoals het toen neergelegd is – verbeteren 

en naar een hoger niveau tillen. Ik zeg wel eens gek-

scherend over dat vergadercircuit: ‘Ik zie liever meer 

handen voor de klas dan benen onder de vergadertafel’. 

Ideeën voor verbetering zijn makkelijk geopperd, maar 

het kost tijd en geld om ze goed te realiseren.”

Clusteroverstijgend
Van Helvoirt en Van der Meer willen inzetten op het 

primaire proces. Daar moet duidelijk zijn welke kinde-

ren waar geholpen kunnen worden. De ouder meldt het 

kind aan, maar welke zorg mag hij of zij van de school 

verwachten? Van Helvoirt: “Onderwijs aan leerlingen 

met beperkingen valt of staat met de kwaliteit van de 

voorzieningen: maak duidelijk waar wat geboden kan 

worden en zorg voor kennis en faciliteiten. Maak con-

creet wat moet gebeuren en evalueer en verantwoord je 

handelen. Daarmee worden mogelijkheden maar ook 

grenzen duidelijk, zowel voor het regulier als voor het 

speciaal onderwijs.”

Van der Meer legt uit dat het straks niet meer zo mag 

zijn dat een leerkracht van de Pabo komt en niet weet 

hoe om te gaan met ‘moeilijke’ kinderen in de klas. Een 

investering in de opleidingen is volgens hem het begin 

van alle passend onderwijs.

Maar wat is dan straks de plek van het speciaal onder-

wijs? Van Helvoirt vindt dat het so zich clusteroverstij-

gend als bereikbaar expertisecentrum, mogelijk in één 

loket, binnen het reguliere onderwijs moet presente-

ren. Zij ziet mogelijkheden als het gaat om de samen-

werking van ambulante diensten. Daarnaast zal het so 

zich meer met preventie kunnen bezig houden. “Ook 

op het gebied van indicatiestelling valt nog veel te ver-

beteren. En als het gaat om het creëren van een conti-

nuüm in de onderwijszorg. Van de eerste tot de laatste 

schooldag verzekerd zijn van passend onderwijs.”

Van der Meer: “Er zullen altijd kinderen zijn die de 

specifi eke zorg van het speciaal onderwijs nodig heb-

ben, of ouders die het so prefereren boven het regulier 

onderwijs. Maar de keuze moet helderder worden. Het 

veld is nu te onduidelijk.” <
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Enkele reacties

Eduard-Jan Schulte, directeur van SBO de Satelliet in 

Haarlem

”Ik ga voor optie 1. Het kind centraal is uitgaanspunt voor 

het onderwijs. Een basisschool kan zorg maximaal organi-

seren, maar toch blijven er kinderen die ondanks deze zorg 

niet tot ontwikkeling komen. Sociaal-emotioneel blokkeren 

deze kinderen, waardoor ook hun leren stagneert. Zeker 

naarmate zij ouder worden, gaan ze ervaren dat ze anders 

zijn. De omgeving, klasgenoten en met name ouders kun-

nen dit anders zijn niet accepteren. Helemaal niet als het 

gedrag anders is. Deze groep leerlingen wordt ongelukkig in 

het reguliere basisonderwijs en is te goed voor het speciaal 

onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is een ideale plek om 

hun geknakte ontwikkeling weer een positieve wending te 

geven. Ik baseer dit op mijn ervaring van de afgelopen acht 

jaar als directeur van SBO de Satelliet, waar ongeveer 1200 

van deze ‘geknakte’ leerlingen weer tot ontwikkeling zijn 

gekomen.”

M. de Vries van SBO de Schakel in Amstelveen

”Ik schaar me achter optie 2. Misschien kunnen niet de 

meeste kinderen een plekje vinden in het reguliere onder-

wijs, maar wel een groter deel dan nu het geval is. Ze mogen 

echter niet ondersneeuwen in het geheel en verloren gaan 

in het systeem. Het mag nooit ten koste gaan van het kind 

en moet passen in de draagkracht en het draagvlak van de 

scholen. En daar is denk ik nog winst te behalen, als we 

meer samenwerken.”

J. Oude Kempers, directeur van de Sint Antoniusschool in 

Axel, Zeeland

”Voor mij geldt optie 3. De hele wereld is inclusief. Voor 

iedereen is er een plekje dat bij hem of haar past. Zolang we 

kinderen naar het speciaal onderwijs moeten sturen, hou-

den we deze kinderen apart. Door elkaar uit te sluiten, ont-

staat een hokjesgeest. Dat we nog lang niet klaar zijn voor 

volledige inclusie is evident. Om alle problematiek op te 

kunnen vangen, moet de school aangepast worden. Groepen 

van meer dan dertig kinderen zijn in de optiek van inclusief 

denken niet redelijk en niet reëel. Op dit moment zijn er nog 

te veel groepen met meer dan dertig kinderen.”

Passend onderwijs

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

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

> uw mening telt – webpoll

Passend onderwijs kan het speciaal (basis)onderwijs 

overbodig maken.

[59%]

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

onmisbaar.

[21%]

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

een plekje vinden op een reguliere basisschool, maar dat 

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

[11%]

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

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

liere basisonderwijs de dupe wordt.

[9%]

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

sterker wordende interne begeleiding en adaptief onder-

wijs hoop ik dat dat zo snel mogelijk bereikt wordt.

Nieuwe webpoll

De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt 

reageren luidt:

De nieuwe CAO biedt te weinig ruimte voor een eigen 

invulling van personeelsbeleid.

•  Ja, want er moet nog over allerlei zaken overleg worden 

gevoerd met de (G)MR.

•  Ja, want de Wet BIO is van grote invloed. Daardoor is heel 

veel professionalisering e.d. al bij wet geregeld.

•  Nee, want het is prettig dat een aantal zaken juist wel is 

vastgelegd. Dan hoef je niet overal overleg over te voeren.

•  Nee, want er zijn op belangrijke onderdelen kaderstellen-

de afspraken gemaakt, die ruimte bieden voor maatwerk.

Ga naar www.avs.nl en geef uw mening!
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De nieuwe generatie speeltoestellen is niet zozeer vanuit 

een probleem of behoefte naar Oldenzaal gehaald, maar 

meer vanuit een kans. De Bongerd huist in Oldenzaals 

jongste wijk en groeide uit haar jasje. Vorig jaar is de 

school van vier kleinere naar twee grote locaties gegaan, 

waarvan één in een nieuw pand. “We hadden de mazzel 

dat de gemeente wilde investeren in speelvoorzieningen. 

Niet alleen voor de kinderen van de school, maar voor de 

hele wijk.” Vlak naast het nieuwe schoolgebouw ligt een 

3500 vierkante meter groot speelveld dat door school- en 

buurtkinderen wordt gebruikt. De SmartUs speeltoestel-

len staan zowel op het grote gemeenschappelijke terrein 

als op de patio van de school.

Olde Kalter: “We hebben twee type spellen die beide 

vanuit hetzelfde station bestuurd worden. Zo’n station 

lijkt nog het meest op een parkeer- of bankautomaat: 

een soort zuil met een scherm erop.” Het eerste type 

spel wordt gespeeld op een ‘negenveld’: negen rubberen 

tegels die vlak voor het station liggen. In het beeld-

scherm verschijnt een opdracht (bijvoorbeeld ‘Spring op 

de vogel’) en de negen tegels met op elke tegel een ander 

dier. Het kind moet op de tegel springen waar volgens 

het scherm de vogel op afgebeeld staat. Bij het andere 

type spel wordt gebruik gemaakt van negen ‘digitale’ 

paaltjes die over het terrein verspreid staan. De paaltjes 

hebben allemaal een cijfer (bijvoorbeeld ‘+1’, of ‘-3’). Het 

kind leest een opdracht af van het scherm (bijvoorbeeld 

‘Maak van 15 een 12’) en moet vervolgens zo snel moge-

lijk naar het paaltje ‘-3’ rennen en deze ‘afvinken’. Om te 

kunnen spelen op SmartUs toestellen heeft het kind een 

i-tag nodig (verkrijgbaar op school).

Volgens Olde Kalter passen de toestellen helemaal bij 

deze tijd. “Kinderen zijn gewend om met computers om 

te gaan, of beter: om interactief te spelen. Bovendien 

kun je zelf heel eenvoudig nieuwe spellen maken 

over onderwerpen die je als school belangrijk vindt 

en het niveau aanpassen.” Hij zou de SmartUs-toestel-

len het liefst nog meer in het onderwijs integreren. 

“Bijvoorbeeld door er een proefwerk geschiedenis op te 

maken. Waarom niet? Kinderen worden op een andere 

manier uitgedaagd om te leren en komen in beweging.”

Op het internet zijn de scores van De Bongerd zicht-

baar. Zo worden kinderen ook uitgedaagd om tijdens of 

na schooltijd tegen andere kinderen van andere scho-

len of landen te spelen. <

> SmartUs is een Fins product (Lappset), in Nederland verte-

genwoordigd door Yalp. Het nieuwe speelconcept won begin 

dit jaar de NOT-Innovatieprijs. Op www.yalp.nl vindt u meer 

informatie.

Heeft u ook een creatieve aanpak op uw school of 

werkt u met innovatieve onderwijstools? Mail naar 

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

Alfabet leren op een digitaal 
schoolplein
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. 

Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst origineel zijn. 

Zo heeft basisschool De Bongerd in Oldenzaal met haar ‘digitale schoolplein’ een internationale 

primeur. Na het zien van prototypes in Finland was directeur Wim Olde Kalter vrijwel direct 

verkocht. “Het mooie aan SmartUs-speeltoestellen is dat ze spel, beweging en educatie 

combineren.”

Tekst Joëlle Poortvliet

> zo kan het ook

Foto: Yalp Sport & Spel
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Het procesmanagement doet dat zodat schoolleiders en 

bovenschools managers vooral mee gaan doen met de 

tussenstappen. Het is bijvoorbeeld van groot belang dat 

het bevoegd gezag – om het einddoel met meer gemak 

te halen – de bewerkersovereenkomst met PGNPO en 

het deelnameformulier van de school ondertekent.

De eerste scholen beginnen vanaf april 2007 met de 

PGN-scan 2. De scholen krijgen gefaseerd te maken 

met de scan. Deze scan kan alleen dan plaatsvinden als 

er een update van het leerlingadministratiepakket is 

geweest, dat uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Het is erg belangrijk dat voor de wettelijke gegevens 

die voor de uitwisseling worden gevraagd, een uni-

forme schrijfwijze wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld 

aan voorvoegsels in een naam, de schrijfwijze van een 

datum en de notatie van adresgegevens. De wettelijke 

gegevens die voor de uitwisseling worden gebruikt, 

zijn minimaal alle gegevens die ook nodig zijn voor de 

bekostiging. Het gaat dus om meer gegevens dan alleen 

persoonsgegevens!

Bij de PGN-scan 2 is er nog geen sprake van een vol-

ledige uitwisseling van gegevens, maar het leerlingad-

ministratiepakket heeft al wel de mogelijkheid om alle 

gegevens die wettelijk worden gevraagd, te exporteren. 

De PGNPO Helpdesk controleert sommige velden op 

validiteit en andere op juistheid. Ook is er nog geen 

sprake van volledige uitwisseling met de IB-Groep. De 

school krijgt wél onderwijsnummers teruggemeld voor 

de leerlingen die geen sofi nummer hebben. De uitwis-

seling van gegevens tussen de school en de PGNPO 

Helpdesk verloopt via een beveiligde internetverbin-

ding van het niveau ‘risicoklasse 2’. Dit is hetzelfde 

beveiligingsniveau dat banken en andere fi nanciële 

instellingen gebruiken. Scholen ontvangen, als ze zijn 

ingepland voor de PGN-scan 2, een beveiligingscertifi -

caat van de IB-Groep. Zo’n beveiligingscertifi caat is een-

voudig te installeren op de computer van de school. 

Ook als de uitwisseling met de IB-Groep op gang is 

gekomen, worden de gegevens via dezelfde beveiligde 

verbinding verstuurd.

Scholen kunnen pas voor de PGN-scan 2 worden inge-

deeld als:

•  de nieuwe versie van het leerlingadministratiepak-

ket is geïnstalleerd (verschijnt omstreeks april 2007);

•  zoveel mogelijk sofi nummers zijn verzameld en 

doorgegeven via ‘Mijn PGNPO’;

•  het bevoegd gezag de bewerkersovereenkomst met 

PGNPO en het deelnameformulier van de school 

heeft ondertekend. Bewerkersovereenkomsten en 

deelnameformulieren worden deze maand verstuurd 

aan het bevoegd gezag.

Laatstgenoemde bewerkersovereenkomst is een nood-

zakelijke overeenkomst om het procesmanagement 

wettelijk te kunnen laten werken met de gegevens. De 

AVS stuurt via de Stichting PGNPO (mede) het proces-

management aan en roept alle eindverantwoordelijken 

op om mee te werken aan dit proces. Het is van groot 

belang dat scholen meedoen aan de PGN-scan 2. De 

IB Groep gaat straks de leerling-bestanden op 300 crite-

ria testen. Het is ondenkbaar dat zonder een gedegen 

voorbereiding met de PGN-scan 2 met succes gegevens 

kunnen worden uitgewisseld met de IB-Groep. <

Meer weten?
Voor meer informatie over het persoonsgebonden nummer 

kunt u terecht op www.pgnpo.nl en bij de AVS, René van 

Eijk, r.vaneijk@avs.nl. Hij zit in het dagelijks bestuur van de 

Stichting PGNPO, die samen met OCW zorgt voor een goede 

invoering van het PGN.

René van Eijk is AVS-adviseur op het gebied van 

organisatieontwikkeling.

Teken de bewerkersovereenkomst
Scholen starten in april met PGN-scan 2

Het Persoonsgebonden Nummer (PGN) wordt in 2009 defi nitief ingevoerd in het primair 

onderwijs. ‘Dan hoef ik voorlopig nog niets te doen’, denkt de gemiddelde schoolleider. 

‘Waarom komt procesmanagement dan telkens met allerlei vragen en opdrachten die mij 

alleen maar een heleboel tijd en energie kosten?’

Tekst René van Eijk
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De PO-raad komt er; we kunnen 
niet meer zonder

Dat de PO-raad er komt, staat voor mij als een paal 

boven water. Er zal nog heel wat vergaderd moeten 

worden, er komen nog talloze gesprekken, prikkelende 

teksten, ambitieuze plannen, aftastende ontmoetingen, 

terugtrekkende bewegingen en openlijke verzetsda-

den. Maar dat alles zal niet verhinderen dat die ene 

vertegenwoordiging en die heldere belangenbehar-

tiging er komt. Want we kunnen niet meer zonder. 

Onderwijsveld en samenleving hebben behoefte aan 

een directe en zichtbare relatie. Een relatie waarbinnen 

je afspraken kunt maken, beloftes kunt doen en eisen 

mag stellen.

Besturenorganisaties zullen opkomen voor leden en 

wijzen op zorgvuldigheid. Grote besturen hebben haast 

en willen sneller. Verschillen tussen werkgevers en 

werknemers worden uitvergroot en er wordt nog lang 

gepraat over de vraag wie er lid mag worden. Maar die 

PO-raad, die komt er.

In de drie maanden dat de VO-raad nu actief is, merk ik 

hoe groot de behoefte is (en was) aan één stem voor het 

gehele voortgezet onderwijs. Scholen hebben behoefte 

aan een professionele organisatie die de belangen van 

het veld vertegenwoordigt. Politici hebben veel vragen, 

het departement wil afspraken maken, ouders stellen 

eisen aan de kwaliteit van het onderwijs en talloze 

maatschappelijke instellingen en partijen komen langs 

om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. 

Je wordt er haast verlegen van als je hoort wat er alle-

maal van de VO-raad verwacht wordt. En dat is goed. 

We zitten in een snelle en brede beweging richting ‘ver-

diende autonomie’. De minister draagt meer bevoegd-

heden over aan het veld, de samenleving koestert hoge, 

en snel wisselende verwachtingen en ouders eisen 

rechten steeds vaker op. Bij deze autonomie en bij deze 

maatschappelijke eisen horen afspraken over voorwaar-

den en bekostiging. En daarom is er een organisatie 

nodig die zulke afspraken, namens al die scholen en 

besturen, kan maken. Zo’n instantie is de PO-raad.

Als sectororganisatie heb je wel het een en ander nodig 

om succesvol te kunnen zijn. Allereerst zelfbewuste 

besturen en schoolleiders. Die weten wat ze willen, 

bereid zijn hun nek uit te steken, voortgaan, maar ook 

geduld opbrengen om collega’s mee te nemen. Leden 

die hun eigen verantwoordelijkheid kennen en deze 

niet afhankelijk maken van processen of vertegenwoor-

digers. Bij de totstandkoming van de VO-raad waren 

het deze leden die de roep om een zichtbare en herken-

bare vertegenwoordiging invulden. Leden die collega’s 

meenamen en bonden meekregen. Het zijn nog steeds 

diezelfde leden die de VO-raad handen en voeten geven. 

Besturen en schoolleiders die zich bewust zijn van de 

maatschappelijke opdracht van het onderwijs en daar 

zelfbewust en op eigen wijze invulling aan geven. Het 

is nu ook aan de besturen en directeuren van het pri-

mair onderwijs om die opdracht in te vullen. Ik wens ze 

daarbij veel succes! <

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het 

primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in 

Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen 

uit het onderwijsveld geven hierover hun mening in de vorm 

van een column. Deze maand de beurt aan Sjoerd Slagter, 

sinds 23 november 2006 voorzitter van de VO-raad.

> column sectororganisatie

“Onderwijsveld en samenleving 
hebben behoefte aan een 
directe en zichtbare relatie.”
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Wie is wie?
Minister en staatssecretarissen van Onderwijs uitgelicht

De nieuwe onderwijspolitici: wie zijn zij, wat deden ze in het verleden, waarvoor zijn ze 

verantwoordelijk en hoe kijken ze tegen het onderwijs aan?

Naam: Ronald Hans Anton Plasterk

Geboren: 12 april 1957 in Den Haag

Opleiding: Gymnasium-B, economie (propedeuse) 

aan de Universiteit van Amsterdam en biologie aan 

de Rijksuniversiteit Leiden. Behaalde zijn doctoraal 

biologie in 1981. In 1984 promoveerde hij in Leiden 

tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. 

Aansluitend volgde hij een postdoctorale opleiding aan 

het California Institute of Technology in Pasadena (VS) en 

een postdoctorale opleiding in het MRC Laboratory of 
Molecular Biology te Cambridge (VK).

Werk:

•  2000: benoemd tot directeur van het Hubrecht 

Laboratorium/Nederlands Instituut voor 

Ontwikkelingsbiologie (KNAW) te Utrecht en 

benoemd tot hoogleraar Ontwikkelingsgenetica 

(Academisch Biomedisch Cluster) van de Universiteit 

van Utrecht.

•  1987-2000: groepsleider bij het Nederlands Kanker 

Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te 

Amsterdam.

•  1993–1997: bijzonder hoogleraar Moleculaire bio-

logie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en 

aansluitend hoogleraar Moleculaire Genetica aan 

de faculteit geneeskunde van de Universiteit van 

Amsterdam.

Nevenactiviteiten: 

Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen en van de Koninklijke Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen. Was onder meer lid 

van de European Molecular Biology Organization (EMBO), 

lid van de Board of Governors van The Wellcome Trust (WT) 

en lid van de Gezondheidsraad (beleidsgroep genetica). 

Was ook adviseur van de Nationale Conventie, colum-

nist bij de Volkskrant en bij het tv-programma Het 

Buitenhof.

Huidige functie:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; gaat 

zich vooral bezighouden met hoger en wetenschap-

pelijk onderwijs, lerarenbeleid, cultuurbeleid en 

emancipatie.

Recente uitspraken:

•  “Het aanzien van de leerkracht moet veel hoger wor-

den: het accent moet meer op de leerkracht komen 

te liggen, niet op de managers in het onderwijs. De 

salarissen van leerkrachten moeten net als de status 

van hun beroep worden verhoogd.

•  “Er moet meer aandacht komen voor de arbeids-

markt en het zogeheten glazen plafond.”

•  “Fries is geen serieus te nemen schoolvak. Ik heb 

niets tegen het Fries, als iedereen maar snapt dat 

het als taal net zo’n sprookje is als de Efteling in het 

Brabantse Kaatsheuvel.”

•  “Discriminatie van en geweld tegen homo’s moet 

bestreden worden. Ook is de emancipatie van 

de vrouw nog lang niet klaar. Een derde van de 

(onderwijs)managers zou vrouw moeten zijn.”

•  “Ik wil samen met staatssecretaris Marja van 

Bijsterveldt bereiken dat de schooluitval gehalveerd 

wordt.”

(Bronnen: minocw.nl, Trouw 17-2-2007, Buitenhof 2000)
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Naam: Sharon Alida Maria Dijksma

Geboren: 16 april 1971 te Groningen

Opleiding: na het VWO studeerde zij enige jaren 

 rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurs-

kunde aan de Universiteit Twente.

Werk & nevenactiviteiten: 

Voor de PvdA lid van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal van 1994 tot 2007. Vanaf 1991 was zij alge-

meen secretaris, van 1992 tot 1994 voorzitter van de 

JS (Jonge Socialisten) en van 1996 tot 1999 lid van het 

bestuur van de Evert Vermeer Stichting. Was onder 

meer in 1991 en 1992 als jongerenvertegenwoordiger 

lid van de delegatie van de Nederlandse regering naar 

de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 

New York, vice-president van de Socialist International 
Women, lid van het bestuur van BNN-mediagroep, lid 

van de Raad van Toezicht van de Stichting voor een 

nieuw Zuid-Afrika en lid van de Raad van Toezicht van 

het samenwerkingsverband van de Stichting Expertis 

Onderwijsadviseurs met de Hogeschool Edith Stein/

Onderwijs Centrum Twente.

Huidige functie: 

Staatssecretaris van Onderwijs; gaat zich vooral bezig-

houden met het primair onderwijs, speciaal onderwijs, 

onderwijsachterstandenbeleid, (buitenschoolse) kinder-

opvang en voor- en vroegschoolse educatie.

Recente uitspraken:

•  “Ik wil zorgen voor voldoende plaatsen in de kin-

deropvang en verdere verbetering van de kwaliteit 

daarvan; veel aandacht voor taal en rekenen in het 

basisonderwijs; de leerkracht meer ruimte geven om 

zijn en haar vak uit te oefenen; taalachterstanden 

wegwerken en wachtlijsten in het speciaal onderwijs 

aanpakken.”

•  “Alle kinderen in achterstandssituaties die extra 

taalondersteuning nodig hebben, krijgen dat binnen 

twee jaar. Dat geldt ook voor peuters, in de vorm van 

voorschoolse opvang. Ik streef naar een verplichte 

taaltoets voor 3-jarigen, begin 2009, met aansluiten-

de verplichte cursussen. De hulp is in Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Zuid-Limburg en 

Oost-Groningen het hardst nodig.”

(Bronnen: minocw.nl en Novum)

Naam: Janneke Marlene (Marja) van 

Bijsterveldt-Vliegenthart

Geboren: 27 juni 1961 te Rotterdam

Opleiding: verpleegkundige-A

Werk & nevenactiviteiten: 

Van 1981 tot 1990 werkzaam in de gezondheidszorg. 

Voor het CDA was zij lid van de gemeenteraad van 

Almere van 1990 tot 1994. Van 1990 tot 1993 was zij 

ook wethouder van sociale zaken, welzijn en woon-

ruimteverdeling. In 1993 werd zij voorzitter van de 

CDA-fractie in de gemeenteraad. Zij was burgemeester 

van Schipluiden van 1994 tot en met 2002 en aan-

sluitend voorzitter van het CDA tot 2007. Daarnaast 

was zij onder meer lid van het bestuur van het CDJA, 

voorzitter van het CDA-vrouwenberaad, lid van het 

dagelijks bestuur van de Vereniging voor Natuur- en 

Milieueducatie (IVN), lid van de Raad voor de Financiële 

Verhoudingen, voorzitter van de Zonnebloem en lid 

van het bestuur van het Cultuurfonds Bouwfonds 

Nederlandse Gemeenten.

Huidige functie: 

Staatssecretaris van Onderwijs; gaat zich vooral 

bezighouden met voortgezet onderwijs, (v)mbo en 

volwasseneneducatie.

Recente uitspraken:

•  “Zaken die de komende periode voor mij centraal 

staan zijn: jongeren centraal in het beleid, meer 

aandacht voor de leerkracht en het bewaken van de 

onderwijskwaliteit.” (minocw.nl)

•  “Laat vrouwen zelf kiezen tussen werk of zorg voor 

de kinderen.” (als CDA-partijvoorzitter)
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Stress…?!
Vormen van werkdruk en hoe daarmee om te gaan

Volgens de Arbo-wet moet de werkgever sinds 1 januari 2007 stress in het werk 

voorkomen. Dat zou betekenen dat ook leidinggevenden in het primair onderwijs 

verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en beheersen van stress van hun medewerkers. 

Een hele klus, maar… hoe zit het met de stress van die schoolleiders zelf? Welke vormen 

zijn er en hoe ga je ermee om?

Tekst Aagje Voordouw en Jessica Povel

De Arbo-wet zegt sinds begin dit jaar letterlijk: 

“Psychosociale arbeidsbelasting, seksuele intimidatie, 

pesten en werkdruk die stress teweeg brengt moet 

voorkomen worden door de werkgever.” Een rondgang 

door de literatuur leert dat stress een toestand is die als 

negatief ervaren wordt, met als gevolg lichamelijke en 

psychosociale gevolgen. Het tempo en de mate waarin 

iemand stress ervaart, is heel persoonsgebonden. Het 

hangt onder meer af van ervaring, leeftijd, opleidings-

niveau, manier van denken en de eisen die men aan 

zichzelf stelt. Ook de reacties op werkdruk en stress 

verschillen per persoon. Deze kunnen op het psycholo-

gisch, gedragsmatig of lichamelijk vlak liggen of op een 

combinatie van deze drie. Bekende reacties op stress 

zijn: negatieve emoties, verminderd relativeringsver-

mogen, onvoldoende afstand kunnen nemen, harder 

gaan werken, vermijdingsgedrag, transpireren en een 

versnelde hartslag. Bij werkdruk- en stressreductie 

wordt vaak gesproken over timemanagement of liever 

time leadership: leiding geven aan tijd, weten wat je wilt, 

keuzes maken. Vier schoolleiders leggen uit wat voor 

hen stressreducerend werkt.

Paul Schipaanboord is directeur van reformatorische 

basisschool De Zandbaan, een eenpitter met 52 leerlin-

gen. Hij is integraal bevoegd met een totaalpakket aan 

beslissingsbevoegdheden. Schipaanboord is vijf dagde-

len ambulant waarin hij directeur, IB’er en ICT’er is. Hij 

heeft eens per twee weken een halve dag administra-

tieve ondersteuning.

Schipaanboord legt uit wat ertoe leidt dat hij werkdruk 

ervaart. “De combinatie van een kleine school, diversi-

teit aan taken, nieuwe taakelementen – vaak van hoger-

hand opgelegd, of privé-aspecten… Stress betekent voor 

mij ‘over mijn eigen grenzen heen gaan’. Een tijdsgrens 

en morele grenzen.“

Om zijn grenzen te bewaken maakt Schipaanboord keu-

zes. Hij communiceert over de keuzes om werkplezier, 

werkvoldoening en een evenredige balans daartussen te 

handhaven. “Ik begin bij het benoemen van een kwes-

tie. Eerst voor mezelf en daarna niet te vergeten voor 

degenen die betrokken zijn bij de keuze. Ik maakt het 

punt inzichtelijk en doe een voorstel om hiermee om 

te gaan, in tijd of moraal.”

Zo ervaarde Schipaanboord knelpunten in zijn taak-

beleid. Tegelijkertijd bleek dat bij een leerkracht de 

taakuren nog niet helemaal gevuld waren. Door dit uit 

te spreken en het via een urenberekening inzichtelijk 

te maken, is een oplossing bedacht. De betreffende leer-

kracht doet nu één ochtend in de twee weken de fi nan-

ciële administratie voor de school.

Schipaanboord maakt in overleg met het bestuur een 

keuze: welke taken zijn belangrijk en dus zijn eerste 

verantwoordelijkheid? Vervolgens maakt hij inzich-

telijk hoe dit past binnen de 42,5 uur per week van 

zijn jaartaak. “Als er taken bijkomen redeneer ik zo: 

of de bijkomende taak moet door een ander worden 

gedaan waarbij het bestuur bekostigt, of ik doe het zelf. 

Duidelijk is dan wel dat er een andere taak vervalt.”

Hendrik Leppink is sinds vijf jaar integraal directeur 

van gereformeerde basisschool Op de hoeksteen in 

Hasselt (Overijssel). Deze school telt 250 leerlingen, elf 

man personeel, inclusief tien uur ondersteuning, een 

adjunct met een ambulante dag en twee IB’ers met 

enkele ambulante uren.
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Leppink ervaart regelmatig stress. “Het beleidsmatige 

legt het in aandacht vaak af tegen het uitvoerende werk, 

dat zich voordoet als urgent en belangrijk. Denk aan een 

verlofaanvraag, de telefoon, vertegenwoordigers, een 

kapotte printer, een sleutel die kwijt is et cetera. Bijna 

alles gaat naar mij. Enerzijds bezorgt dit stress en ander-

zijds geeft het ook een kick om op een dag zoveel te scha-

kelen.” De stress uit zich bij Leppink in een ‘vol hoofd’ 

niet ‘los kunnen laten’, met soms inslaap- en doorslaap-

problemen. “Streven naar perfectie in combinatie met 

weinig regelruimte is een belangrijke oorzaak.”

Leppink hanteert zijn stress door regelmatig cursussen 

te bezoeken waar thema’s als bezinning en stress aan 

de orde komen. Af en toe werkt hij thuis rustig aan een 

plan. “Verder ontwikkelde ik de volgende werkwijze: 

per dag plan ik twee niet al te grote activiteiten en 

verder loopt mijn agenda vanzelf vol. Alle tijd die over 

is kan ingevuld worden met een langlopende klus. 

Hiermee verminder ik de stress weliswaar, maar er 

blijft toch ‘iets’ knagen.”

Nico Hooijschuur is directeur van basisschool De 

Biezenhof. Een school onder een groot bestuur, met 300 

leerlingen. Hij is integraal bevoegd met een totaalpak-

ket aan beslissingsbevoegdheden, volledig ambulant. 

Ondersteunend personeel: een conciërge met een 

stagiaire, een IB’er voor drie dagen, een MT dat eens 

per twee weken vergadert en halftime administratieve 

ondersteuning.

Werkdruk en stress behoren voor Hooijschuur tot 

het verleden. Hooijschuur houdt zijn werk leuk door 

nieuwe, soms ambitieuze initiatieven vanuit het team 

te belonen en faciliteren, zodat ook zijn medewerkers 

uitdaging en plezier hebben in hun werk. “Verder zorg 

ik voor een balans van (privé)kwaliteitstijd en werktijd. 

Dat betekent soms thuiswerken in de tijd van school en 

heel soms in mijn eigen tijd. Ik leerde door schade en 

schande tegen mezelf te zeggen: ‘Deze taak kan ook tot 

morgen wachten’.”

Ook werkt Hooijschuur aan een fysieke werkomgeving 

waarin hij zich prettig voelt. “Daar vallen ook mijn 

collega’s onder. Een samenwerking die gebaseerd is op 

transparante communicatie, heldere werkafspraken 

(zwart op wit), maar ook een gestructureerde admi-

nistratie en een prettige werkkamer. Ik geniet van de 

cultuur waarin ik nu werk: een plek waar men veel 

aandacht heeft voor wat er goed gaat en dat benadrukt, 

waarbij problemen en zaken die niet in orde zijn op 

een constructieve manier besproken worden.”

Op een school met een grote span off control is het 

niet mogelijk om alle medewerkers te controleren op 

hun doen en laten. “Ik kies heel bewust niet voor een 

beheersmatige oplossing, maar doe een beroep op het 

verantwoordelijkheidsgevoel van mijn team. Ik stel ver-

trouwen in medewerking voorop. Zoals dit volgens de 

TOM-principes bij kinderen werkt, zo werkt het natuur-

lijk ook bij volwassen.”
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Toch ontkomt ook Hooijschuur niet aan stress. “Er 

blijven regelmatig zaken ‘in m’n hoofd hangen’. Dit 

geeft een vervelend gevoel. Mijn oplossing is dan de tijd 

nemen om deze taken gewoon even in te plannen. Ik 

zorg er wel voor dat ik dit soort zaken afwissel met din-

gen die ik echt leuk vind. Ik breng bewust een balans 

aan.”

Roelof Huisman werkt sinds juni vorig jaar in de func-

tie van bovenschools manager bij BOBOB in Grou. Zijn 

gezicht is getekend door slaapgebrek. Dat komt niet 

door zijn werk: hij is net vader geworden.

Huisman loopt al even mee in onze sector en gaat voor 

zijn werk. “Ik voel me betrokken bij de mensen, bij de 

cijfers en bij het resultaat. Ik hou van (onder)handelen 

en gedachten uit het bedrijfsleven het onderwijs bin-

nenhalen. Ik weet heel goed wat stress is, maar leerde 

hier in de loop der jaren steeds beter mee omgaan. Mijn 

geheim: om de zeven jaar van functie veranderen; de 

stress af halen van zaken door bijvoorbeeld iets bewust 

heel even te laten liggen; de stress te benoemen en 

regelruimte te organiseren, zowel privé als in het werk. 

Maar wat vooral helpt is kritiek aanvaarden en deze 

niet persoonlijk op te vatten maar professioneel, zon-

der de betrokkenheid te verliezen. Dat is niet gemak-

kelijk. Als iets op de persoon gespeeld wordt, is het 

heel moeilijk om het niet persoonlijk te maken, maar 

dat lukt nu heel goed. Ik gebruikt hiervoor de RET, een 

methode om niet-effectieve gedachten te beïnvloeden.” 

Zo bezorgen Inspectierapporten hem geen stress. RET 

toepassen op deze rapporten betekent onder andere 

analyseren en het plaatsen van de cijfers in een hel-

pend perspectief. Een voorbeeld van Inspectiecijfers en 

relativering aldus Huisman: “Een school in Friesland 

kan dit jaar 100 procent uitstroom naar VWO+ sco-

ren en volgend jaar 100 procent VSO. Waarom? Er zit 

maar één kind in groep 8. De cijfers van de Inspectie 

kloppen!”

Over de verplichting om stress bij je medewerkers te 

voorkomen en te reduceren zegt hij: “Op stressvolle 

momenten voor mijn directeuren en hun team ben ik 

aanwezig. Ik steek mijn mensen een hart onder de riem 

en benadruk hun sterke kanten, zonder het probleem 

te bagatelliseren. Wat ik dan in feite doe, is het toepas-

sen van RET op anderen.” <

Aagje Voordouw (a.voordouw@avs.nl) 

en Jessica Povel (j.povel@avs.nl) zijn 

beiden AVS adviseur en geven rond het 

thema ‘stress’ individuele coaching en groepstrainingen.

Meer weten?

Internet
www.intermediair.nl (inclusief een test met een vrij 

uitgebreide toelichting op de uitkomst)

www.burnin.nl (idem, inclusief artikelen)

www.tiouw.com (over het tegengaan van negatieve 

gevoelens)

www.test123.nl

Aanbevolen en geraadpleegde literatuur
•  Hoe maak ik van een olifant weer een mug?, Theo 

IJzermans en Roderik Bender (vooral hoofdstuk 13 ‘Leiding 

geven zonder leed’)

•  Werken met plezier: de weg naar meer Flow, Jolet Plomp 

(vooral hoofdstuk 5 t/m 10)

•  Burn-out is een keuze: in de spreekkamer van een 

managementcoach, Rolph Pagano (sluit aan bij RET)

•  Succes zonder stress, Josph Bailey en Richard Carlson 

(verhalen over hoe – Amerikaanse – mensen hun stress te 

boven kwamen)

•  Ret jezelf, Jan Verhulst

•  Blijf je werk de baas: fl exibel en succesvol op de 

arbeidsmarkt, Hans van Krimpen

Uit: Blijf je werk de baas: fl exibel en succesvol op de arbeidsmarkt, Hans van Krimpen
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Alle stemmen gelden
Sociocratie in het onderwijs

Sociocratische besluitvorming gaat een stap verder dan de democratische variant: 

een beleidsbeslissing wordt pas genomen als er ‘geen overwegend beargumenteerd 

bezwaar’ tegen bestaat. Dit zou onder andere moeten leiden tot meer betrokkenheid 

van medewerkers. Bij Stichting Consent uit Enschede passen inmiddels 25 van de dertig 

scholen deze methode toe.

Tekst Vanja de Groot

Het bestuur van openbaar onderwijsorganisatie 

Consent (de naam is geen toeval) uit Enschede 

hoorde een aantal jaar geleden van de Sociocratische 

KringorganisatieMethode (SKM) en zocht contact met 

het Sociocratische Centrum. Dit resulteerde in de start 

van twee ‘sociocratische’ pilotscholen. Consent team-

leden volgden een cursus bij het centrum en werden 

een jaar lang begeleid bij vergaderingen. Bert Lambeck, 

directeur van een van de pilotscholen (Lonneker). “Je 

creëert meer discussie en betrokkenheid bij de besluit-

vorming, waardoor medewerkers zich in hogere mate 

medeverantwoordelijk voelen. Ook de productiviteit 

stijgt. Medewerkers worden op scherp gezet: tijdens 

vergaderingen achteroverleunen is er niet meer bij. Het 

gaat er gedisciplineerd aan toe, met een vaste begin- 

en eindtijd. En, wat heel belangrijk is, ieders mening 

wordt gehoord. De ‘stille’ medewerker wordt niet lan-

ger overstemd door collega’s met een vlottere babbel.”

Ego thuislaten
In een sociocratische vergadering worden beleidsbe-

slissingen genomen. Degene die de vergadering leidt 

is niet per defi nitie de schoolleider. Laatstgenoemde 

beslist ook niet langer ‘zomaar’ wat er gaat gebeuren. 

Dat vergt een andere rol van de schoolleider. Directeur 

Lambeck: “Je moet je ego wat meer thuislaten, gas dur-
ven terugnemen en je een beetje meer gedeisd houden 

dan anders. De wijsheid komt nu niet alleen meer van 

de ‘alwetende directeur’. Uiteraard blijf je wel verant-

woordelijk voor operationele zaken, maar je doet een 

stapje terug als het gaat om het beleid voor de directe 

schoolorganisatie, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van 

een nieuwe methode. Je moet je dus soms kwetsbaar op 

durven stellen. Ik denk daarom dat deze methode niet 

geschikt is voor te autoritaire directeuren die perse alle 

touwtjes strak in handen willen houden en veel organi-

satiedrang hebben. Je moet samen doelen willen nastre-

ven, samen de organisatie vormgeven en accepteren dat 

je samen besluiten neemt.”
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Het team van Lambeck stond open voor de sociocrati-

sche methode. Volgens Lambeck is dat een voorwaarde 

voor het succesvol toepassen. “Behalve bij de directeur 

moet er intern draagvlak zijn. Je kunt dat facilite-

ren door een geleidelijke invoering en het geven van 

overzicht. Of het stand houdt is ook afhankelijk van 

personen die het al dan niet voortzetten. Maar… succes 

doet volgen.” Valkuilen zijn volgens Lambeck dat deze 

manier van werken aan slijtage onderhevig is. “Je moet 

ervoor zorgen dat het niet inzakt, door bijvoorbeeld 

beleidsstukken op tijd te verspreiden en rekening te 

houden met verschillen in het team. Daarnaast is te 

weinig kennis van de methode niet bevorderlijk. Blijven 

onderhouden en scholing zijn noodzakelijk.” Inmiddels 

is Lambeck directeur van basisschool Roombeek, een 

andere school van Consent, waar SKM ook weer toege-

past wordt. Hij vindt de methode een aanrader voor 

andere scholen en organisaties. “Niks geitenwollesok-

kerig of eng. Het is geen zendelingenwerk, maar een 

fi losofi e.”

Wel of geen Duits?
Hans Roordink is leerkracht op basisschool Roombeek, 

maar werkte al eerder met Lambeck én met SKM op 

basisschool Lonneker. Op Roombeek is SKM nog relatief 

nieuw. De teamleden zitten nog volop op cursus, waar 

ze leren hoe een sociocratische vergadering in elkaar 

zit, hoe die te leiden, waarop ze moeten letten bij het 

wel of niet geven van consent en hoe je je goed voorbe-

reidt. Roordink geeft aan wat er al veranderd is door 

SKM. “Dat we nu actief meedoen met beleidsbeslis-

singen heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat we samen de 

vergaderagenda opstellen. Ook is de schoolleider – in 

dit geval Lambeck – op het gebied van beleidsbeslis-

singen nu meer een gelijke. En er wordt nu persoonlijk 

gevraagd of je het eens bent met bepaalde beleids-

beslissingen. Zo niet, dan moet je dat goed kunnen 

beargumenteren (geen gevoelsbezwaar), om zo samen 

bezwaren op te lossen. Daarvoor moet je goed op de 

hoogte zijn, mee kunnen praten en vergaderstukken 

goed bestuderen. Daar moest ik aanvankelijk wel aan 

wennen. Een voorbeeld van een beleidsbeslissing die 

we onlangs hebben genomen is de keuze om wel/geen 

Duitse les te geven. Het is ‘ja’ geworden.”

Het feit dat het team actief meebeslist over beleids-

zaken leidt volgens Roordink niet tot ellenlange 

discussies of een gebrek aan ‘knopen doorhakken’. 

“Agendapunten komen niet uit de lucht vallen. Een 

team weet bijvoorbeeld al dat er een nieuwe methode 

wordt aangeschaft en doorloopt een heel traject van 

voorlichting, stellen van criteria, vergelijking van 

methoden, voordat de uiteindelijke keuze op de agenda 

staat. Er is dan al veel informeel overleg geweest en 

echt principiële discussies zijn al gevoerd, voordat het 

besluit sociocratisch wordt genomen.” De grote winst 

van SKM volgens leerkracht Roordink? “Besluiten wor-

den nu gedragen door iedereen.”

> Sociocratie en de Sociocratische 
KringorganisatieMethode

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van de gelijk-

waardigheid van individuen. De naam komt van de Latijnse en 

Griekse woorden socius (medemens) en kratein (regeren), en 

betekent zoveel als ‘de medemens regeert’. Het principe: het 

overwegend en beargumenteerd bezwaar van ieder van de 

aanwezige (kring) leden binnen de daartoe bevoegde verga-

dering regeert de besluitvorming. Dit heet het consentbegin-

sel. Degene die ‘consent geeft’ hoeft niet ‘voor’ het voorstel 

te zijn, alleen maar ‘niet tegen’. Consent onthouden is niet 

gelijk aan een veto uitspreken, omdat degene die consent 

onthoudt moet beargumenteren waarom. Bij veto is dit niet 

noodzakelijk.

De term sociocratie in bovengenoemde zin werd voor het 

eerst gebruikt door de Nederlandse pedagoog Kees Boeke. 

Omstreeks 1920 liet hij leerlingen van de Werkplaats 

Kindergemeenschap in Bilthoven deelnemen aan en mee-

beslissen over het gebeuren op school. Ondernemer Gerard 

Endenburg (een voormalig leerling van Boeke) heeft dit 

later uitgewerkt in zijn eigen bedrijf. Dit resulteerde in 

een formeel besluitvormingsmodel: de Sociocratische 

KringorganisatieMethode (SKM). SKM wordt momenteel 

in een aantal bedrijven en organisaties in Nederland en in 

het buitenland toegepast, waaronder enkele scholen. Het 

model is in principe in iedere organisatie toepasbaar en kan 

over een bestaande structuur worden gelegd. Om SKM toe 

te passen, wordt een kringstructuur aan een bestaande lijn-

organisatie toegevoegd. Elke functionele eenheid vormt een 

‘sociocratische kring’ en kiest een vertegenwoordiger voor in 

de naasthogere kring. Deze heeft de bevoegdheid om op dat 

niveau mee te besluiten. Naast de leidinggevende zit er dus 

ook een afgevaardigde uit een lagere kring in de naasthogere 

kring, waardoor een betere verbinding ontstaat. De methode 

baseert zich op vier basisregels:

•  Het consentbeginsel regeert de besluitvorming, maar 

andere manieren van besluitvorming zijn mogelijk, mits 

daartoe met consent is besloten (‘meeste stemmen gel-

den’, ‘de leidinggevende beslist’ of ‘het toeval beslist’).

•  Een organisatie wordt opgebouwd uit kringen. Een kring 

(bijvoorbeeld hele schoolteam of onderbouw/bovenbouw) 

mag zelfstandig besluiten binnen grenzen die door de 

naasthogere kring (bijvoorbeeld directie of schoolbestuur) 

met consent zijn gesteld.

•  De verbinding tussen twee kringen bestaat uit een dub-

bele koppeling. Tenminste twee personen uit een kring 

nemen deel aan de besluitvorming in de naasthogere 

kring: de functioneel leidinggevende en de gekozen 

afgevaardigde(n).

•  Taaktoedeling gebeurt volgens een sociocratische verkie-

zing. Het kiezen van personen voor functies en/of taken 

gebeurt door de kring, volgens het consentbeginsel, na 

open argumentatie.
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Hoger niveau
Pieter van der Meché werkt als trainer voor het 

Sociocratisch Centrum. Hij geeft aan dat SKM ook goed 

toepasbaar is bij organisatieverandering: “Medewerkers 

krijgen de kans om besluitvorming preventief te cor-

rigeren en voelen zich zo medeverantwoordelijk en 

betrokken. Je tilt ze naar een hoger niveau.”

Sociocratie kan een zweverig of ‘rood’ imago oproepen. 

Is dat de reden waarom SKM nog maar relatief weinig 

toegepast wordt? Van der Meché: “Sommige organi-

saties zullen zich er niet van bewust zijn dat ze het 

eigenlijk al gedeeltelijk toepassen. Verder levert SKM 

wel direct wat op, maar kost het ook tijd en moeite om 

goed te laten werken. Medewerkers en leidinggevenden 

moeten nieuw gedrag aanleren, uit hun comfortzone 

komen en dat vergt tijd. Ook is de mate van toepassing 

erg afhankelijk van de bereidheid van leidinggevenden 

om hun huidige overmachtspositie in te ruilen voor 

een gelijkwaardige machtspositie.”

In 2004 verrichtte Ineke Weenink – ooit leidinggevende 

van een automatiseringsafdeling, nu invalleerkracht 

bij openbaar onderwijs Rotterdam – een afstudeeron-

derzoek naar SKM binnen enkele bedrijven. Hierbij 

stuitte ze op enige voorwaarden die nodig zijn voor 

de toepassing. “Het is belangrijk dat het management 

zich achter de methode schaart en open staat voor de 

inbreng van de werkvloer. De sociocratisch genomen 

besluiten moeten serieus genomen worden, anders is je 

draagvlak binnen de kortste keren weg.” Ze waarschuwt 

tot slot voor de vage scheidslijn tussen operationele en 

beleidsbesluiten. “Deze leer je vanzelf herkennen door 

te oefenen. Learning by doing.”

Meer weten?
Het Sociocratisch Centrum verzorgt onder andere de cursus 

sociocratisch gespreksleider, zoals die in Enschede wordt 

gevolgd (ten behoeve van SKM). Deze is beschikbaar als 

open en in-company training. Kijk voor meer informatie op 

www.sociocratie.nl. Zie ook www.consentenschede.nl
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“Je tilt medewerkers naar een 
hoger niveau.”
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Pensioen  
– opbouw en financiering
De financiële opzet van pensioenen

Schoolleiders zijn bij ABP verzekerd voor meerdere pensioenproducten: 

ABP KeuzePensioen of ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeids-

ongeschiktheids-pensioen. Voor een aantal mensen voert ABP daarnaast nog de 

FPU-regeling uit. Deze pensioenen hebben hun eigen doel (bijvoorbeeld ouderdom 

of arbeidsongeschiktheid) en begunstigde (bijvoorbeeld de werknemer zelf of diens 

nabestaanden). Daarnaast geldt dat deze pensioenen op verschillende manieren 

gefi nancierd zijn en gebaseerd zijn op een bepaald pensioensysteem.

Tekst Piet van Mil, ABP
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De twee belangrijkste manieren om pensioen te fi nan-

cieren zijn kapitaaldekking en risicodekking. Bij ABP 

zijn het ouderdomspensioen (ABP KeuzePensioen) en 

nabestaandenpensioen bij overlijden na 65 jaar, geba-

seerd op kapitaaldekking. De premie die u betaalt 

wordt in een gezamenlijk fonds, één grote geldpot, 

beheerd. Maar als u weggaat bij het pensioenfonds, is 

er een echte eigen aanspraak beschikbaar die meegeno-

men kan worden naar een ander pensioenfonds.

Bij een pensioen dat gebaseerd is op risicodekking 

wordt premie betaald om een risico af te dekken. Net 

als bij een brandverzekering betaalt u ieder jaar een 

bedrag. Gebeurt er niets dan bent u het geld kwijt, 

maar als het fout gaat bent u verzekerd, zodat u een 

bepaald bedrag krijgt dat de schade dekt.

Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór 65 jaar 

is bij ABP op ongeveer dezelfde manier gefi nancierd. 

Iedere maand betaalt u een risicopremie en daarmee 

zijn uw nabestaanden verzekerd van een pensioen in 

het geval u overlijdt vóór uw 65e.

Naast kapitaaldekking en risicodekking is er nog een 

derde fi nancieringswijze: de rentedekking. Bij ABP 

wordt deze fi nancieringswijze gebruikt om de arbeids-

ongeschiktheidspensioenen te fi nancieren. Op het 

moment dat iemand arbeidsongeschikt wordt, wordt 

in één keer het hele bedrag voor alle toekomstige uit-

keringen door alle andere ABP-deelnemers samen opge-

bracht. Om de premie vooraf vast te kunnen stellen, 

wordt jaarlijks een schatting gemaakt van het aantal 

mensen dat in het komende jaar arbeidsongeschikt zal 

raken. Ook deze ingelegde premie levert geen eigen 

aanspraak op.

Opbouw
Het opbouwen van een pensioenaanspraak mag vol-

gens de Pensioenwet op drie manieren plaatsvinden. 

Wanneer u als schoolleider uw werknemer een aan-

bod doet voor pensioen, moet u op grond van die wet 

kiezen uit een premieovereenkomst, kapitaalovereen-

komst en een uitkeringsovereenkomst.

De premieovereenkomst (ook wel bekend als defined 
contribution) is een pensioensysteem waarbij de premie 

maandelijks wordt omgezet in individuele beleggingen. 

De werknemer (deelnemer) weet dus de hoogte van het 

bedrag dat iedere maand belegd wordt, maar hij of zij 

weet niet hoeveel aan het einde van de rit aan vermo-

gen opgebouwd zal zijn. Het vermogen dat uiteindelijk 

aanwezig is, wordt op het moment van pensioneren 

omgezet in een maandelijkse uitkering.

Als deelnemer in de regeling met een premieovereen-

komst liggen twee belangrijke risico’s bij de deelnemer. 

Ten eerste kunnen de rendementen tegenvallen en dan 

is het vermogen op het moment dat de deelnemer wil 

stoppen met werken lager dan verwacht. Ten tweede 

speelt het langlevenrisico bij dit pensioensysteem een 

rol. Nu worden ouderdomspensioenen gemiddeld zo’n 

17 jaar uitgekeerd. Als later blijkt dat de mensen gemid-

deld honderd jaar oud worden, moet het pensioen niet 

17 maar 35 jaar uitgekeerd worden. Het vermogen dat 

klaar staat op het moment dat de deelnemer met pensi-

oen wil gaan, zal dan over meer jaren verspreid moeten 

worden.

De tweede pensioenvorm, de kapitaalovereenkomst, 

haalt het rendementsrisico weg bij de deelnemer. 

Iedere maand wordt er een premie betaald, waarbij 

vooraf afgesproken wordt hoeveel vermogen hiermee 

opgebouwd zal moeten worden. Op deze manier is 

het te verwachten vermogen – op het moment dat de 

deelnemer wil stoppen met werken – bekend, maar 

het langlevenrisico blijft voor de deelnemer bestaan.

De derde pensioenvorm, de uitkeringsovereenkomst, 

wordt in de pensioenregeling van ABP gebruikt om 

pensioen op te bouwen. Op het moment dat iemand 

premie betaalt, wordt niet vastgelegd hoeveel vermo-

gen dit uiteindelijk op moet leveren, maar hoeveel 

aan maandelijkse uitkering ná pensioneren dit waard 

zal moeten zijn. De deelnemer weet dus direct dat de 

betaalde premie vanaf 65 jaar een levenslange uitke-

ring zal opleveren, ter hoogte van bijvoorbeeld vijftig 

euro per maand. Er is dus sprake van een, onder voor-

waarden, vast gedefi nieerde opbrengst. Ook wel defined 
benefit genoemd.

Voor elk van de pensioensystemen valt iets te zeggen. 

Vanuit het oogpunt van de deelnemer lijkt een uitke-

ringsovereenkomst het meest profi jtelijk: de deelnemer 

weet nauwkeuriger wat het te verwachten pensioen is 

dan bij een premieovereenkomst. Voor die zekerheid 

moet natuurlijk wel iets betaald worden. Die kosten 

zijn meegenomen bij het bepalen van de pensioenpre-

mie die de deelnemer maandelijks betaalt. <
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School for
Leadership

Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie van 6000 euro voor startende directeuren
is verlengd tot 2008! Laat deze kans niet schieten en vraag ernaar bij uw bestuur!

Opleidingen vanaf september 2007
Vanaf september 2007 kunt u bij de AVS weer deelnemen aan diverse opleidingen. 

Hiervoor kunt u zich nu alvast inschrijven! Raadpleeg de nieuwe AVS Professionaliseringsgids 

2007–2008 voor data en meer informatie, of bel de AVS, tel. 030-2361010. Inschrijven kan via 

schoolforleadership@avs.nl 

Opleiding  Uitvoering 

Oriëntatie op management Magda Snijders, Jan Tolhuijs

Kweekvijver Magda Snijders, Jan Tolhuijs

Middenmanagement, opsporen en genieten van talent Trieneke van Manen e.a.

Management Trainee Traject Trieneke van Manen e.a.

Minileergang Startende directeuren Aagje Voordouw e.a.

Op weg naar excellent schoolleiderschap Jan Tolhuijs e.a.

De juiste interim-manager op de juiste plaats Trieneke van Manen i.s.m. de Roo 

Leiding geven aan bovenschoolse en complexe organisaties Anita Burlet e.a.  i.s.m. Interstudie
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Operationeel niveau
Oriëntatie gericht op

management en leiderschap

Structureel niveau
Gericht op ontwikkeling 
van eigen leiderschap 

binnen het beroep

Strategisch niveau
Gericht op ontplooiing en 
excellent worden in het 
volledige competentie-

profi el

In het eerste blok ligt het accent op het verwerven van competenties 

van de schoolleider, specifi ek gericht op het operationele niveau.

 Het tweede blok staan competenties op meer structureel niveau centraal. 

De vraag is “Geven we de goede dingen goed vorm?”

Het derde blok vormen de opleidingen gericht op het volledige competentieprofi el, 

waarbij de focus ligt op strategisch niveau: “Doen we de goede dingen?”
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Training

Help, een rugzak op school! 
Steeds meer ouders van kinderen met een indicatie voor het spe-

ciaal onderwijs kiezen voor plaatsing in het reguliere onderwijs. 

Het kind krijgt dan een ‘rugzak’ en de school krijgt te maken met 

de wens van ouders om het kind te plaatsen. Vanuit scholen is 

er steeds meer behoefte om de positie van de school opnieuw in 

kaart te brengen. Vertrekpunt in deze training zijn de ervaringen 

met en expertise van rugzakleerlingen, mogelijke toekomstsce-

nario’s, het creëren van draagvlak en de (praktische) uitvoering 

van de zelfgestelde opdracht. Elke school wordt geacht in het 

schoolplan op te nemen wat het beleid is. Maar hoe weet u wat 

u als school aankunt? Hoe maakt u dat beleid en wat zijn daar-

bij de uitgangspunten? Waar moet u rekening mee houden? En 

wat kunt u met verzoeken van ouders als u bepaalde problemen 

(nog) niet aankunt? Doel van de training is te komen tot een 

onderwijsaanbod voor (groepen van) zorgleerlingen. Met een 

samenhang tussen beleid, organisatie en uitvoering. Aan het 

eind van de dag beschikt iedere deelnemer over een concept-

beleidsnotitie voor de eigen organisatie om de discussie en de 

besluitvorming over dit beleidsonderdeel te kunnen starten.

De volgende items komen aan bod:

• Geïntegreerde opvoeding – vormen van integratie

• Adaptief onderwijs: wens versus werkelijkheid

• Verkenning van succesfactoren voor rugzakleerlingen

• Beleid – continuüm van integratie

•  Toelaten van een rugzakleerling is een teambeslissing – draag-

kracht en draagvlak

•  Individueel handelingsplan en begeleidingsplan (inclusief inzet 

ambulante begeleiding)

•  Plaats en rol van de ouders

doelgroep: bovenschoolse directeuren/bestuurders in het 

 (speciaal) basisonderwijs. Het is wenselijk om per organisatie 

met twee personen deel te nemen aan deze training.

datum: 5 juni 2007

uitvoering: Heike Sieber

kosten: leden t 250 / niet-leden t 350

inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Cursus

Wet Medezeggenschap op 
Scholen
Op 1 januari 2007 is in het primair en voortgezet onder-

wijs een nieuwe medezeggenschapswet ingevoerd, de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet geeft meer ruim-

te aan een organisatie-eigen invulling, onder andere doordat er 

meer differentiatiemogelijkheden komen in de afspraken tussen 

het bevoegd gezag en de (gemeenschappelijke) medezeggen-

schapsraden. Bovendien wordt naast het fenomeen medezeg-

genschapsreglement het medezeggenschapsstatuut ingevoerd. 

Tijdens de cursusbijeenkomst is er aandacht voor de wettekst 

en de verschillen tussen de oude wet, de WMO 1992 en de WMS. 

Verder staan discussie en dialoog, praktijkopdrachten en de 

 toepassing op uw eigen situatie centraal.

doelgroep: schoolleiders, bovenschools managers en 

bestuurders

datum: 30 mei 2007

uitvoering: Carine Hulscher-Slot

kosten: leden t 250 / niet-leden t 350

inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Kinderopvang 
organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Informatie en praktische adviezen 
voor schoolleiders.

Kader Primair Maart 2007 45



46 Februari 2007 Kader Primair 

ad
ve

rt
en

ti
e

Maart 2007 Kader Primair 46 



Basisonderwijs: laat je horen!

Met een rugzak vol met 34 jaar onderwijservaring, 

waarvan de laatste 25 jaar als directeur van een basis-

school in Schiedam-Oost, ben ik sinds december 2006 

in de Tweede Kamer beland, met als pakket de onder-

werpen basisonderwijs en integratie.

Wat is dat toch met het basisonderwijs? Waarom zien 

wij geen kans de mensen duidelijk te maken dat het 

basisonderwijs écht de basis legt voor onze toekomstige 

samenleving en dat het daarom verdient serieus als 

investering gezien te worden?

Niet maar steeds op de manier van ‘Mag het iets min-

der zijn?’ Nee, werkelijk vragen aan de mensen op 

de werkvloer wat er nodig zou zijn om een optimale 

werksituatie te scheppen, waardoor er uit ieder kind 

gehaald kan worden wat erin zit.

In het nieuwe regeerakkoord wordt er één miljard extra 

vrijgemaakt voor het onderwijs, terwijl er volgens ken-

ners nog een paar miljard meer nodig is. Het blijft toch 

een niet te verteren zaak, dat Nederland volgens de 

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling) nog steeds één procent minder dan het 

gemiddelde in Europa wil besteden aan onderwijs.

In dit meest recente regeerakkoord zien we dat de aan-

dacht over het algemeen uitgaat naar het voortgezet 

onderwijs. Ook bij de geluiden over een parlementair 

onderzoek wordt er vooral aandacht besteed aan het 

mbo en het vmbo. Ik zou graag een lans willen bre-

ken voor het basisonderwijs. De vorige minister van 

Onderwijs, mevrouw Van der Hoeven, heeft aangege-

ven dat het basisonderwijs de laatste jaren met rust 

is gelaten. Wat vreemd dat ik als basisschooldirecteur 

dat gevoel helemaal niet ervaren heb: WSNS, het ‘rug-

zakje’, de invoering van lumpsum, de verplichting om 

de tussenschoolse opvang te regelen, de nieuwe gewich-

tenregeling voor 4- en 5-jarigen, Passend onderwijs…

Mevrouw Bijsterveldt kreeg als staatssecretaris voor 

onder meer het vmbo op 10 maart jongstleden in het 

programma ‘Eén Vandaag’ te horen wat 900 leerkrach-

ten van het huidige vmbo vinden. Ik werd daar bij het 

aanhoren niet vrolijk van en zeker niet gerustgesteld 

voor de toekomst. Nu het nieuwe kabinet heeft aange-

geven de eerste honderd dagen in het land te gaan luis-

teren naar de mensen in het veld – de professionals op 

de werkvloer en even niet naar de koepels en de mid-

denkaders – zou het een goede zaak kunnen zijn wan-

neer onze nieuwe staatssecretaris, mevrouw Dijksma, 

van datzelfde veld te horen zou krijgen hoe er door de 

professionals in het basisonderwijs aangekeken wordt 

tegen al die veranderingen van de laatste jaren, die 

rieken naar bezuinigingen en de schijn van plannen 

die slechts gebaseerd lijken te zijn op wensgedachten in 

plaats van op realiteitszin.

Omdat ik 25 jaar op één school heb gewerkt en natuur-

lijk regelmatig bezoeken heb gebracht aan andere 

basisscholen, ook in Engeland, Denemarken en België, 

zou ik het heel plezierig vinden om de komende jaren 

in het hele land polshoogte te komen nemen van uw 

bevindingen en natuurlijk niet alleen van de ‘klaag-

zang’, maar ook van de prachtige nieuwe zaken die er 

zeker spelen in het basisonderwijs. Laat je horen! <

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de 

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord 

aan Ron Abel, woordvoerder Onderwijs in de Tweede Kamer 

namens de SP-fractie.

> politieke column

“Het blijft een niet te verteren 
zaak dat Nederland nog steeds 
één procent minder dan het 
gemiddelde in Europa wil 
besteden aan onderwijs.”

Foto: Thomas Manneke, SP
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> Wedstrijd

Techniek Toernooi 2007
Op welke basisschool zitten de beste ‘techniekers’ van 

Nederland? Initiatiefnemer de Nederlandse Natuurkundige 

Vereniging (NNV) wil dat graag weten en organiseert daarom 

voor het derde jaar het Techniek Toernooi, de grootste tech-

niekwedstrijd van Nederland voor het primair onderwijs, op 7 

juni in Het Land van Ooit. Alles draait om acht techniekuitdagin-

gen. De deelnemers maken kans op diverse school- en individu-

ele prijzen. Hoogleraren van Nederlandse universiteiten jureren 

de creaties. Er zijn prijzen voor objectief meetbare prestaties 

(scheefst, langst, hoogst, snelst) en prijzen voor creativiteit. Het 

Techniek Toernooi geeft leerkrachten en techniekcoördinatoren 

een uitstekend excuus om (extra) aandacht te besteden aan 

techniek in de klas. Bovendien geven leerkrachten door deelna-

me aan de techniekwedstrijd meteen invulling aan het inmiddels 

verplichte vak Techniek. Het gratis lesmateriaal bij de acht wed-

strijdonderdelen is gemaakt door wetenschappers en onderwijs-

specialisten, en sluit aan bij de Kerndoelen PO. Aanmelden kan 

nog tot en met maandag 16 april via www.techniektoernooi.nl. 

Deelname is gratis.

> Congres

5e Nationaal congres 
Onderwijshuisvesting
Het adequaat vertalen van een onderwijsvisie in een gebouw is 

geen eenvoudige zaak. Na een zorgvuldige analyse volgt een 

ontwerp van een gebouw of een concept voor een belangrijke 

aanpassing. Echter, het onderwijs is volop in beweging en eist 

voortdurend andere eigenschappen van het gebouw. Hoe ga je 

daarmee om? Is het fl exibel onderwijsgebouw wel haalbaar? 

Op 28 maart 2007 praten deskundigen over huisvesting in het 

congrescentrum te Amstelveen. Zij delen hun ervaringen met 

betrekking tot het gebruik van het gebouw, zodat een reëel beeld 

wordt geschetst van de gevolgen van bepaalde keuzes. Er is ook 

aandacht voor de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied 

van onderwijshuisvesting in Nederland en Amerika. En de deel-

nemers worden geïnformeerd over de invloed van het gebouw op 

gedrag. Ze kunnen een keuze maken tussen sessies over onder 

andere doorlopende leerlijnen, veiligheid en inrichting. Meer 

informatie: www.sbo.nl

Op 15 maart 2007 is Annemiek Selter 

(a.selter@avs.nl) begonnen als adviseur 

bij de AVS. Zij heeft jarenlang ervaring opge-

daan op het terrein van de sociale zeker-

heid bij het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Ze gaat zich dan ook – naast 

onderwerpen als de cao-po, de sector-cao en 

wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-

voorwaarden en rechtspositie – bezighouden 

met sociale zekerheid en de ontwikkelingen die 

hierbinnen van belang zijn voor het onderwijs. 

Nieuwe medewerker

Ahrend

Alberts

Canon

Cards

Cogas

Douwe Egberts Coffee Care

Elsevier Overheid

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

Ohra

Rabobank

AVS Voordeel
 Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper 

inkopen. Dat is het idee achter AVS Voordeel. 

Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.
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> Agenda

Schoolagenda met tijdmachine
CitrusPers brengt dit jaar voor de vierde keer haar schoolagenda 

uit voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en 

in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De agenda heeft 

twee bijzonderheden: de school kan het boekje aanpassen aan 

de eigen wensen (het schoollogo op de voorkant of delen van 

de schoolgids in de agenda) en de leerling leert werken met ‘de 

Tijdmachine’. Een geïntegreerd onderdeel op de dagelijkse pagi-

na’s, waarmee hij of zij leert plannen: structuur aanbrengen in 

het huiswerk en in de gaten krijgen hoeveel tijd een huiswerkop-

dracht kost. Door de tijd beter in te delen, zouden kinderen min-

der school- of huiswerkstress ervaren. Kijk voor meer informatie 

en het bestellen van de agenda op www.citruspers.net

> Conferentie

Zin in leren
De school als optimale ontwikkelplek voor leerlingen en leer-

krachten: hoe realiseer je dat? Met de aanpak ‘Zin in leren’ 

vernieuwen scholen hun onderwijs op zo’n manier dat er volop 

ruimte is voor de talenten en interesses van leerlingen en leer-

krachten. Ervaringen van scholen uit Amerika, waarin leerlingen 

en leerkrachten samen bouwen aan de ontwikkeling en ver-

nieuwing van hun onderwijs, zijn hierbij de inspiratiebron. De 

conferentie ‘Zin in leren: leer-krachtig onderwijs vernieuwen’ 

op 17 april in conferentiecentrum De Werelt in Lunteren gaat 

hierover. Onder andere Deborah Meier, de oprichtster van CES 

(Coalition of Essential Schools), levert een bijdrage. De inleiding 

wordt verzorgd door prof. dr. Micha de Winter. De conferentie is 

bedoeld voor schoolleiders en leerkrachten uit primair en voort-

gezet onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.cps.nl en/of 

www.cpsacademie.nl

> Prijs

Amateurkunst en onderwijs
De Jan Kassiesprijs is dé prijs voor personen en instellingen die 

bijzondere activiteiten ontplooien in de kunsteducatie. Dit jaar 

is het thema samenwerking tussen amateurkunst en onderwijs 

op het gebied van kunsteducatie. Scholen – zowel primair als 

voortgezet onderwijs – en amateurkunstenaars of amateurkunst-

verenigingen kunnen hun beste project insturen tot 15 juni via 

het inschrijfformulier op www.dekunstconnectie.nl. Het gaat 

om projecten in alle kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, 

literatuur, muziek, theater en audiovisueel. De projecten kunnen 

deel uitmaken van het schoolcurriculum of uitgevoerd worden in 

het kader van de brede school of voor- en naschoolse opvang. De 

prijsuitreiking vindt eind november 2007 plaats. Het prijzengeld 

bedraagt in totaal t 4750 en wordt verdeeld over vijf prijzen.

> Congres

Veilig internet
Op 18 april vindt het 2e Nationale Veilig Internet 

Onderwijscongres plaats in de RAI in Amsterdam, georganiseerd 

door stichting De Kinderconsument. Met fi lm, workshops en 

bijdragen van leerlingen, scholen en deskundigen. Het thema 

cyberpesten krijgt extra aandacht. Ook dit jaar zal tijdens het 

congres wederom de Veilig Internet Onderwijsprijs worden 

uitgereikt. Alle deelnemers ontvangen een informatiepak-

ket over veilig internet: lesmateriaal, boeken en uiteraard 

het congresprogramma. Informatie en inschrijven kan via 

www.kinderconsument.nl/congres

> Subsidiegids

Geld maakt wijzer!?
Bij het Nederlands Jeugdinstituut/NJi is de subsidiegids ‘Geld 

maakt wijzer!?’ verschenen. Een wegwijzer in fi nancieringsland 

voor organisaties die Europese plannen hebben voor projecten 

en activiteiten met en voor jongeren. De wegwijzer is bedoeld 

voor het onderwijs, (jeugd)welzijnswerk en de jeugdzorg, jon-

gerenorganisaties, jeugdraden, sportsector, culturele sector, 

vrijwilligerswerk en de gemeentelijke en provinciale overheid. 

Met een overzicht van Europese subsidies, nationale regelingen 

en particuliere fondsen. De subsidiegids biedt bovendien tips 

om te komen tot een goede aanvraag en uitleg over de manier 

waarop Europese subsidies en fondsen functioneren. De gids kan 

besteld worden via www.nizwjeugd.nl

Kader Primair Maart 2007 49



ad
ve

rt
en

ti
e

Maart 2007 Kader Primair 50 



ad
ve

rt
en

ti
e

Kader Primair Maart 2007 51



ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

Maart 2007 Kader Primair 52 



ad
ve

rt
en

ti
e

Kader Primair Maart 2007 53



ad
ve

rt
en

ti
e

Maart 2007 Kader Primair 54 



ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

Kader Primair Maart 2007 55



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

goed onderwijs door goed management

> Netwerken
 Ik geef mij op voor het netwerk: __________________________________

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

 (t 210 leden / t 420 niet-leden)

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

 advisering op maat over:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
 Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver
 en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid
 worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen
 t 97 vanaf 1 augustus 2007.

 Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2007.

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

 het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
 van t 115 op mijn naam.

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

 Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)
 Abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 108 (excl. 6% BTW)

 voor schooljaar 2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen: ______________________

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

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

Bestellen kan ook via www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

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

*** Exclusief 6% BTW
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De AVS is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en 

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management

Maak werk van uw professionele ontwikkeling: volg een opleiding, 

training, een- of tweedaagse bij de AVS. Uw vragen staan centraal en 

het verrijkt uw visie, vakkennis en inzicht in o.a. modern leiderschap en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bekijk het aanbod van de AVS 

School for Leadership.

Heeft u een specifi eke vraag voor uzelf of uw team? Wilt u met uw 

medewerkers op uw eigen locatie een maatwerktraining volgen?  

Alle trainingen kunnen we aanpassen aan uw wensen. Kies voor maatwerk 

en advies van de AVS.

De AVS Professionaliseringsgids aanvragen? Mail info@avs.nl of kijk op www.avs.nl > Professionalisering 

> AVS School for Leadership/Maatwerk en advies.

Haal het beste 
uit uzelf en uw team
De Professionaliseringsgids 2007–2008 
is uit!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




