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Delegeren of actief betrokken blijven?

Schooldirecteuren verschillen in hun manier van omgaan

met onderwijskundig leiderschap. De een delegeert alle

onderwijskundige zaken naar bijvoorbeeld een IB’er,

de ander denkt actief mee. Drie uiteenlopende portretten

van directeuren en de verwachtingen van hun teamleden.

> 14, 20, 24

Inhoud April

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.

Foto omslag: Directeur Edwin Borger

en IB’er Celeste van der Veldt van

obs De Wilgenhoek in Haarlem. 

Foto: Gerard Helt

Brand op school

‘Leerling opgepakt na brand in school’. Het zijn deze kranten-

koppen waar een schooldirecteur wakker van kan liggen.

Kader Primair sprak met enkelen van hen, die betrokken

waren bij een schoolbrand. Wat kunnen we van ze leren?

> 32

”Wij bieden het raamwerk”

Het bovenschools management ‘ontlast’ directeuren door

taken op het gebied van personeelsbeleid en financieel

beleid over te nemen en geeft vanaf een afstand sturing aan

onderwijskundig leiderschap. Hoe groot is deze afstand?

Heeft het bovenschools management invloed op de manier

waarop directeuren onderwijskundige processen leiden? 

> 16

Luchtkwaliteit laat te wensen over

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een slechte lucht-

kwaliteit op school van invloed kan zijn op de leerprestaties

van kinderen. Op zo’n 80 procent van de Nederlandse scholen

blijken er problemen te zijn met het binnenmilieu. Scholen,

gemeenten en de rijksoverheid hebben ieder hun taken en

verantwoordelijkheid in het verbeteren van de luchtkwaliteit

op school. Maar welke precies?

> 36
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Trends

Begin april vond het 85e (!) congres plaats van onze Amerikaanse collega-organi-

satie National Elementairy Association of Principals (NEASP) in San Antonio,

Texas. Een organisatie met ruim dertigduizend leden, waarvan er zo’n vijfduizend

naar het congres kwamen. Omdat de AVS en NEASP een uitwisselingsprogramma

hebben rondom onze beide congressen, heb ik het congres in Texas bezocht.

Naast de vele Amerikaanse leden waren er ook veel internationale vertegenwoor-

digers van over de hele wereld. De titel van het congres luidde: ‘Take the reigns

of leadership’. Een happening waar je als nuchtere Nederlandse schoolleider

soms verbaasd en ook een beetje jaloers naar kijkt. Centraal thema op dit congres

is de ontwikkeling van leiderschap in en van schoolleiders. Naast de inhoudelijke

kennis, die kan worden opgedaan tijdens workshops, valt het vooral op met hoe-

veel trots en passie schoolleiders over hun vak spreken. Ze zijn zich zeer bewust

van het feit dat schoolleiders een cruciale rol spelen in het vorm geven aan de

ontwikkeling van een nieuwe generatie kinderen. ‘We are building the future of

America’ is een slogan die vaak wordt gehoord. De kanteling van beheren naar

leiderschap is overal voelbaar. Visionaire schoolleiders weten teams te motive-

ren, bouwen aan vernieuwing en bereiken goede resultaten. Jammer dat sommige

politieke partijen in Nederland het belang van goed schoolmanagement in het pri-

mair onderwijs koppelen aan de teleurstellende, stroperige en kostbare ontwik-

kelingen van management in het bedrijfsleven en sommige andere onderwijssec-

toren. De kreet ‘de onderwijzer weer terug in de klas’ getuigt van onbegrip over

de werkelijke rol van de schoolleider in het primair onderwijs. Afgezien van de

feitelijke kosten van schoolleiders, die lager zijn dan in elke vergelijkbare sector.

Juist investeren in goede schoolleiders en hen in staat stellen hun belangrijke

werk goed te doen, is van enorme betekenis voor de kwaliteit van het primair

onderwijs. Daarvoor zouden sommige Nederlandse politici eens naar het NAESP

congres moeten gaan, of nog beter: naar het AVS congres op 27 april aanstaande!

Een vliegende start
Op 11 april organiseerde het Sector Bestuur Onderwijs (SBO) samen met het Ruud

ter Moor Centrum een conferentie over de problematiek van beginnende leer-

krachten. Het blijkt dat veel startende leerkrachten grote problemen ondervinden

in de eerste periode van hun actieve loopbaan. Gebrek aan begeleiding, onbegrip,

meteen voor moeilijke groepen geplaatst worden en onvoldoende begeleiding

zijn oorzaken van het vervroegd uittreden van jonge leerkrachten. Los van het

persoonlijk verdriet van hen die dit overkomt, (je hebt per slot van rekening

enthousiast gekozen voor het leraarsvak en nu moet je voortijdig afhaken met als

resultaat een gebrek aan geloof aan je zelf) betekent het ook dat op deze manier

het toekomstige tekort op de onderwijsarbeidsmarkt alleen maar groter wordt.

Het Boekje ‘Vliegende start’ is te bestellen bij het SBO en geeft tips aan scholen

over goed omgaan met startend onderwijspersoneel. Een aanrader.

Al met al nuttige trends, waar we iets aan hebben. <

Kaderspel > Ton Duif

Kader Primair > April 2006 > 1



< April 2006 < Kader Primair 2

Uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie

In de periode 2006-2010 wordt de groep kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar met een

(taal)achterstand, die deelneemt aan VVE-projecten, uitgebreid van 90.000 naar 130.000 kinderen.

Er komt 18 miljoen euro extra beschikbaar voor training van 5.000 personeelsleden.

De ministerraad heeft hier, op voorstel van minister Van der Hoeven, mee ingestemd.

Door deze maatregel zal het huidige per-

soneel nog beter in staat zijn om taalach-

terstand te herkennen en te verhelpen en

kan nieuw personeel worden opgeleid.

VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd

meedoen aan educatieve programma’s.

Deze programma’s starten in een voor-

schoolse voorziening (peuterspeelzaal,

kinderopvang) en lopen door tot in de eer-

ste twee groepen van de basisschool. Het

programma neemt een aantal dagdelen per

week in beslag. Centraal staat het leren van

de Nederlandse taal. Er wordt gewerkt aan

de hand van speciale VVE-programma’s met

een gestructureerde didactische aanpak.

Hierbij gaat het om de vroegsignalering

(nul tot vier jaar) van consultatiebureaus,

de voorschoolse voorzieningen (van twee

tot vier jaar) en het vroegschoolse deel

(van vier tot zes jaar). Zo wordt een door-

lopende lijn, van signaleren naar vroegtijdig

aanpakken, gerealiseerd. <
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Extra geld huisvesting Brede School

Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 éénmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld

om te investeren in de Brede School en wijkorganisaties voor onderwijs, opvang en sport.

De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van der Hoeven (OCW) en

staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS).

De Brede School levert een belangrijke

bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen

en draagt bij aan het realiseren van een

sluitende dagindeling voor kinderen en

hun ouders. Sport is daarvan een onder-

deel. De huisvesting van Brede Scholen

en sportaccommodaties zijn op dit moment

echter niet altijd geschikt voor multifunc-

tioneel gebruik. 

Door deze investering kunnen gemeenten

samen met de lokale organisaties van de

Brede School en sport een aanvraag indie-

nen om huisvesting geschikt te maken voor

multifunctioneel gebruik. Als gebouwen

voor meer doeleinden en doelgroepen

geschikt zijn, bevordert dit de samenwer-

king tussen de diverse partijen. Bovendien

kan hierdoor op lokaal niveau een meer

samenhangend aanbod ontstaan voor

allerlei activiteiten voor jongeren en wijk-

bewoners; iets wat ook de integratie en

sociale cohesie bevordert.

Kijk voor meer informatie op

www.ocw.nl/bredeschool <



Loyalis stelt 2 miljoen euro

beschikbaar voor reïntegratie

Loyalis gaat in 2006 meebetalen aan de reïntegratiekosten van langdurig zieken bij werkgevers

met een contract voor het IP Aanvullingsplan. Dit is een verzekering die de financiële gevolgen van

arbeidsongeschiktheid opvangt. De reïntegratiesubsidie is voor werknemers die zes maanden of

langer ziek zijn. Ook zieke werknemers zónder een IP aanvullingsplan komen hiervoor in aanmerking.

De hoogte van de subsidie die Loyalis per

reïntegratietraject verleent, hangt af van de

deelnamegraad aan het IP Aanvullingsplan.

Dit is het percentage van de werknemers bij

een organisatie dat deelneemt aan het IP

Aanvullingsplan. Hoe meer deelnemers, hoe

hoger de subsidie. In 2006 is er voor de sub-

sidie een budget van 2 miljoen euro. Na een

evaluatie aan het eind van dit jaar krijgt de

regeling mogelijk een structureel karakter.

Het IP Aanvullingsplan is een individuele

arbeidsongeschiktheidsverzekering die een

aanvulling biedt op de wettelijke WIA-uitke-

ring. Deze vult het inkomen aan tot minimaal

70 procent bij gedeeltelijke arbeidsonge-

schiktheid en biedt een aanvulling van 10

procent bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Reïntegratie van zieken is de verantwoorde-

lijkheid van werkgevers en werknemers.

Met een subsidie voor werkgevers probeert

Loyalis hen te ondersteunen en de reïnte-

gratie te stimuleren. En daarmee de schade-

last voor werkgever, werknemer en Loyalis

te beperken. 

Loyalis levert aanvullende producten

en diensten voor inkomenszekerheid en

personeelszorg, speciaal voor overheid,

onderwijs en gelieerde instellingen.

Meer informatie over de Reïntegratie-

subsidie IP Aanvullingsplan vindt u op

www.EASiNet.nl (productwijzer/reïnte-

gratiesubsidie IP Aanvullingsplan) en op

www.avs.nl > ABP en Loyalis. U kunt

ook bellen met de Loyalis Adviesdesk,

tel. 045-5796579.
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Overleg CAO-PO bijna afgerond

Op 18 april 2006 zijn de onderhandelingen over de CAO-PO voortgezet, met het streven zo snel

mogelijk tot een onderhandelaarsakkoord te komen. Het overleg tussen werkgevers- en 

werknemersdelegaties gaat over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij het ter perse gaan

van deze Kader Primair was er nog geen akkoord over de CAO-PO gesloten. 

Tijdens een tweedaags overleg op 4 en 5

april zijn alle dossiers in het kader van de

nieuwe CAO Primair Onderwijs aan de orde

geweest. Omdat toen niet alle dossiers kon-

den worden afgerond, is het overleg hervat

op 18 april. In het overleg kwam onder ande-

re de decentralisatie van het Rechtspositie-

besluit naar de CAO aan de orde. Ook werd

er gesproken over een nieuwe vormgeving

van de normjaartaak, scholing en ontwikke-

ling, levensloop, reiskosten en functie-

waardering.

De CAO-PO over de secundaire arbeidsvoor-

waarden dient niet verward te worden met

de CAO PO-VO, die gaat over de loonontwik-

keling en wordt gesloten tussen werkne-

mersorganisaties en de minister. Die CAO,

waarin een loonstijging van 2,4 procent in

twee en eenhalf jaar is afgesproken, loopt

nog tot 2007.

Op het AVS Scholenportaal leest u de laat-

ste informatie. Daar vindt u ook de complete

inzet van de bonden voor de CAO-PO.

Kijk op www.avs.nl > Nieuws of onder

Werkgeverszaken > Personeelsbeleid >

CAO-PO
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Betaling overgangspremie FPU tweeledig

Bij de AVS Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de betaling van de FPU-premie. De FPU bestaat

nog voor werknemers die geboren zijn vóór 1950. Sinds 1 januari 2006 betaalt iedereen – ongeacht zijn

of haar leeftijd – een overgangspremie die uit twee delen bestaat.

Die premie bestaat uit:

• de premie voor de overgangsregeling

FPU voor werknemers geboren vóór 1950;

• en de premie voor meer pensioen over

diensttijd vóór 2006 voor werknemers

geboren na 1949.

De premie voor de overgangsregeling FPU

zorgt ervoor dat wie nog met FPU kan gaan,

deze FPU-uitkering ook zeker zal krijgen. 

De premie voor de inkoop van diensttijd

zorgt ervoor dat de ‘jongeren’ voldoende

pensioen opbouwen voor hun ABP Keuze-

pensioen en ABP Nabestaandenpensioen.

Zo betalen jongeren en ouderen over en

weer – solidair – voor elkaars pensioen.

Bijverdienen naast FPU
De bijverdienmarge voor werknemers die

sinds 1 januari 2006 met FPU gaan, is ver-

laagd. Mochten werknemers met FPU in de

oude regeling bijverdienen tot honderd pro-

cent van het laatst verdiende salaris vóórdat

ze met FPU gingen, vanaf 1 januari 2006 is

dat teruggebracht tot negentig procent. <
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Steeds meer leerlingen naar speciaal onderwijs

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft onlangs het rapport Jeugd met beperkingen. Rapportage

gehandicapten 2006 uitgebracht. Het SCP concludeert daarin een groei van het speciaal onderwijs,

met name in de sectoren langdurig zieke kinderen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

Het SCP vraagt meer aandacht voor de inte-

gratie van leerlingen met beperkingen in het

regulier onderwijs. Volgens het bureau zijn

leerkrachten daar momenteel niet in staat

om kinderen die ‘anders’ zijn op te vangen.

Afgezien van het feit dat er toch 15.000 van

deze leerlingen goed en verantwoord wor-

den opgevangen door leerkrachten in het

regulier onderwijs, zou het volgens de AVS

goed zijn als ook politiek Den Haag conse-

quenties verbindt aan het SCP-rapport. Ook

in het licht van de vernieuwing van de zorg-

structuren zal nadrukkelijk geïnvesteerd

moeten worden in de toerusting van leer-

krachten en leidinggevenden in het regulier

onderwijs. Anders blijft het roepen om inte-

gratie een loze kreet. AVS adviseur Jos

Hagens: “Je kunt niet iets willen als je niet

aan de voorwaarden wilt werken.”

Het SCP-rapport richt zich vooral op de leef-

en werksituatie van kinderen en jongeren

die met name te kampen hebben met fysie-

ke beperkingen. Vanuit de constatering dat

in de leeftijdsgroep 15-24 jaar zo’n 40 pro-

cent van de jongeren met een beperking

werkloos is, concludeert het CPB dat het

voor deze jongeren makkelijker is om naar

school te gaan of te studeren dan betaalde

arbeid te verrichten. Ook hier geldt volgens

de AVS dat het goed is om de redenering

door te trekken en te zien dat investeren in

onderwijs en opleiding goedkoper is dan

het moeten opdraaien voor alle gevolgen.

Het rapport verdient dus een vertaling in

beleidsmatige actie. <
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AVS Organisatieadvies
verbindt u met de toekomst

Maak de juiste keuzes bij het aansturen van uw organisatie!

De maatschappij stelt aan (bovenschoolse) directeuren telkens nieuwe eisen. Dit heeft gevolgen voor het beleid

van uw school(organisatie) en biedt ook nieuwe mogelijkheden.

Hoe blijft u de ontwikkelingen de baas? Welke factoren maken uw school uniek? 

Hoe onderscheidend kunt u zijn? Wat maakt uw school tot een succes? 

Hoe ver reikt uw ambitie? Welke kenmerken heeft uw organisatie? 

Wat is uw winst?

Wij brengen het toekomstperspectief van uw organisatie in beeld. 

Op onze bevindingen en aanbevelingen volgt terugkoppeling. U krijgt zo:

• zicht op de kritische succesfactoren in uw organisatie;

• aanknopingspunten om uw organisatie te optimaliseren.

Met deze gegevens weet u niet alleen wat u wilt, maar ook wat het beste is dat u kunt gaan doen.

Dilemma’s worden innovaties

Dit is een éénmalig aanbod voor slechts t 1990,–.

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met AVS adviseur René van Eijk,

tel. 030–2361010. Of kijk op www.avs.nl > Professionalisering

goed onderwijs door goed management

Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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> Vooraankondiging werkconferentie AVS & VOS/ABB

‘Bovenschools management’, 

nu en in de toekomst

Op 14 juni 2006 organiseren de AVS en VOS/ABB een werkconferentie voor bovenschools managers, bestuurders en

medewerkers van bovenschoolse managementbureaus in ‘t Spant te Bussum. Met praktische workshops over actuele

thema’s die te maken hebben met bovenschoolse managementbureaus en de presentatie van het onderzoek ‘Management

en bestuur’ door Froukje Wartenbergh-Cras en Nico van Kessel.

Dit onderzoek naar de efficiency en organisatie van de bovenschoolse managementbureaus is recent uitgevoerd onder

350 besturen in het primair onderwijs in Nederland. Hieruit blijkt dat bovenschoolse bestuursbureaus in het algemeen

kostenbewust en efficiënt werken. Toch komen de onderzoekers tot de conclusie dat de bureaus nog veel geld tekort

komen en daarvoor vaak eigen reserves aanboren.

Workshopthema’s

• Uitbesteding van werkzaamheden 

• Treasurybeleid 

• Relatie met de gemeente 

• Managementstatuut 

• Good Governance 

• Beloningsleidraad 

• Financieel management 

• Functiewaardering en Fuwasys PO 

• Decentralisatie van arbeidsvoorwaarden

De kosten voor de conferentie bedragen t 195,– per persoon voor leden van de AVS en/of VOS/ABB en t 245,–  voor niet-leden.

Voorinschrijving is mogelijk via www.deelnameregistratie.nl

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

Van der Hoeven investeert in Pabo-afgestudeerden

Een deel van de pas afgestudeerde leerkrachten heeft op dit moment moeite met het vinden van een baan

in het onderwijs. Op de langere termijn heeft het onderwijs de leerkrachten hard nodig. Daarom investeert

minister Van der Hoeven 29 miljoen in het behoud van pas afgestudeerde Pabo’ers.

Uit arbeidsmarktanalyses blijkt dat het

tekort aan leerkrachten in het voortgezet

onderwijs na 2007 oploopt. Voor het primair

onderwijs is dat na 2010.

De investering van de minister is bestemd

voor het primair en voortgezet onderwijs in

regio’s met de grootste werkloosheid onder

pas afgestudeerden. Scholen mogen het

geld gebruiken voor maatwerk en scholing,

om leerkrachten die reeds werkzaam zijn in

het primair onderwijs door te laten stromen

naar het voortgezet onderwijs. Daar kunnen

zij dan zij-instromer worden en binnen twee

jaar volledige bevoegdheid krijgen. Daar-

naast is het de bedoeling dat scholen het

geld inzetten om pas afgestudeerde

Pabo’ers onder bepaalde condities

boven de formatie aan te stellen.

Kijk voor meer informatie op

www.ocw.nl/arbeidsvoorwaarden
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> Onderwijskundig leiderschap

Het thema van deze Kader Primair is Onderwijskundig leiderschap. Hoe kunnen

directeuren hier vorm aan geven? Is het hun primaire taak? Kunnen ze er net zo veel

tijd aan besteden als ze zouden willen? Hoe betrekken zij het team bij onderwijskundige

vragen? En heeft een eventuele bovenschools manager invloed op de manier waarop

de schoolleider sturing geeft aan onderwijskundige processen? AVS adviseur en

gastredacteur Anneke van der Linde geeft haar mening.

In de tijd dat ik nog als directeur werkzaam was,

sprak ik eens een rector van een flinke school voor

voortgezet onderwijs. We hadden het over de dage-

lijkse bezigheden en kwamen daarmee op de taken

en bevoegdheden die wij zoal hadden. Deze rector

vertelde mij dat hij drie grote werkvelden had. Hij

hield zich bezig met personeelsbeleid, financieel

beleid en externe contacten. Het verbaasde mij dat in

dit rijtje geen onderwijskundig beleid genoemd werd.

Dat leek mij toch de kern van zijn werk. Op mijn

vraag fronste de rector en zei: “Nee, daarvoor is onze

organisatie veel te groot. Met onderwijskundig leider-

schap houd ik mij in het geheel niet bezig. Dat ligt

helemaal in het takenpakket van de conrectoren van

onze school.” Nou ja, er was in elk geval over nage-

dacht en de taken leken duidelijk verdeeld. Maar het

bleef me wel een tijd bezig houden. Als je de baas van

een school bent, ben je toch in elk geval bezig met de

primaire reden waarom die school er is: lesgeven aan

kinderen. En je kunt veel delegeren, maar toch niet

de manier waarop er lesgegeven wordt aan die kinde-

ren, dus het onderwijskundig beleid?

Ook in het primair onderwijs hoor je steeds vaker dat

een directeur het onderwijskundig beleid van een

school heeft gedelegeerd. Aan het middenmanage-

ment, de adjunct-directeur of de intern begeleider

(‘Die heeft pedagogiek gestudeerd en is er veel beter

in dat ik’). Soms is de schaalgrootte de directe oor-

zaak, net als in het bovenstaande voorbeeld uit het

voortgezet onderwijs. Een directeur geeft aan dat het

onmogelijk is om zo dicht op de werkvloer te komen:

hij of zij is er vooral voor de hoofdlijnen. Dat kan,

maar naar mijn idee betekent dit niet dat dan het

onderwijskundig beleid verdwijnt uit zijn professione-

le pakket. Het kan ook zijn dat een directeur ‘van bui-

ten’ komt. Dat hij of zij eerder in het bedrijfsleven

werkte en het vermaarde ‘krijtgevoel’ mist. Dan heb

je een extra stap te zetten. Maar betekent dit dat je

dan het onderwijskundig beleid geheel delegeert? Ver-

der kan een schoolleider zich wat onhandig voelen in

het leidinggeven aan onderwijskundige processen.

Daar is op zich niets mis mee, maar zo’n schoolleider

heeft wel wat te leren. Net als de eerder genoemde

‘baas van buiten’. Tegen een schoolleider die zich wat

onhandig voelt in het voeren van gesprekken zeg je

toch ook niet ‘Joh, dan delegeer je dat toch gewoon?’

> Tekst Anneke van der Linde

Terug naar het

hart van de zaak

> Thema Onderwijskundig leiderschap

“Een schoolleider blijft
verantwoordelijk voor het
primaire proces.”



Moet een directeur altijd zelf klassenbezoeken afleg-

gen? Persoonlijk vind ik dat wenselijk. En in de

opvatting ‘een directeur die nooit voor een kleuter-

groep heeft gestaan, kan niets zeggen over onderwijs

aan kleuters’ geloof ik niet. Het gaat er niet om of die

directeur ook onderwijs kan geven aan de jongste

groepen of zelfs beter onderwijs kan geven aan kleu-

ters. Het gaat er om dat de directeur met de (kleuter-

bouw)leerkracht in gesprek kan gaan over de pedago-

gische lijn van de school, over het schoolklimaat en

het didactische handelen.

En bij heel grote organisaties? Ja, op enig moment is

het niet meer haalbaar. Dan moet je deze activiteiten

delen met een adjunct of een intern begeleider. Maar

ik ga er vanuit dat er dan in elk geval uitgebreid

wordt gesproken tussen intern begeleider/adjunct en

directeur over de bevindingen. Het gaat toch om de

core business van ons onderwijs.

Instrumenten
Op welke manier geeft een schoolleider vorm aan

onderwijskundig leiderschap? Wat zijn de belangrijk-

ste werkvormen die een schoolleider ter beschikking

staan? Eerder spraken we al over de klassenbezoeken.

Een heel belangrijk instrument om te sturen op

onderwijskundige processen. Daarnaast houdt een

directeur POP, functionerings- of beoordelingsge-

sprekken. Daarmee krijgt hij of zij zicht op het per-

soonlijk welbevinden van een medewerker, maar ook

op de professionaliteit en kwaliteit van die leer-

kracht. De directeur spreekt met de leerkracht over

het primaire proces en plaatst het handelen van de

collega binnen de koers van de hele school. Ook een

belangrijke werkvorm is ‘walking around’: contact

houden met de werkvloer. Al kijkend en luisterend

krijg je heel veel informatie over de gang van zaken

op school. En tot slot moet een schoolleider vergade-

ren en overleggen. Op die manier houdt hij of zij

zicht op de planning, de schoolontwikkeling en de

onderwijsontwikkeling. Zijn deze instrumenten te
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Competenties
In het competentieprofiel van de Nederlandse School-

leiders Academie (2004) staat aangegeven wat cruci-

aal is bij het aansturen van het primaire proces.

“De onderwijskundig leider is gericht op het primaire

proces, en:

• kan achterhaalde concepten, praktijken en leer-

middelen uitbannen en nieuwe introduceren en

borgen;

• kan het pedagogisch (school)klimaat bewaken;

• kan een uitdagende leeromgeving organiseren;

• houdt rekening met de belangen, positie en

verantwoordelijkheid van ouders;

• ziet erop toe dat de ouders/verzorgers tijdig en

duidelijk geïnformeerd worden over de

ontwikkeling van hun kind;

• kan de balans tussen leerstof- en kindgerichtheid

bewaken;

• kan de (on)mogelijkheden van de school aangeven;

• kan behaalde resultaten verantwoorden;

• kan de kwaliteit van het systeem van interne

leerlingenzorg bewaken;

• kan een klassenconsultatie uitvoeren.”

Een mooi en compleet rijtje. Een schoolleider doet dit

natuurlijk niet alleen. Dit soort belangrijke thema’s

krijgen vorm in nauw overleg met het team. Valt er

iets te delegeren? In mijn optiek niet. Een schoollei-

der kan activiteiten die voortvloeien uit het boven-

staande delegeren, maar hij of zij blijft verantwoorde-

lijk voor het primaire proces, dat blijft een onderdeel

van het takenpakket.

De laatste competentie uit het rijtje, ‘kan een klas-

senconsultatie uitvoeren’, vraagt nog wat nadere

beschouwing. In een AVS onderzoek uit 2003 vroegen

we hoeveel schoolleiders klassenbezoeken aflegden.

Echte klassenbezoeken met een kijkwijzer en een

nagesprek, dus niet even de klas in om iets mee te

delen. Dat was toen nog niet de helft van de school-

leiders. Nu zal dat aantal wellicht iets hoger liggen.

Dat hoop ik in elk geval, want klassenbezoeken zijn

een krachtig middel om de onderwijskundige lijn van

de school in de gaten te houden en waar nodig leer-

krachten bij te sturen.

Gelezen op een Vlaamse onderwijssite, www.klasse.be:

“Onderzoek toont aan dat onderwijskundig leiderschap een sleutelfactor vormt in het al of niet effectief zijn van de

school. Schoolleiders die een visie hebben op onderwijskundig gebied en deze ook kunnen realiseren, lijken veel

effectiever hun school te managen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat schooldirecteuren veel meer tijd willen besteden aan onderwijskundige

activiteiten en de tijd voor administratie sterk willen reduceren. De ideale tijdsindeling van een schooldirecteur:

• organisatorisch veld 35%

• onderwijskundig veld 30%

• sociaal veld 10%

• juridisch veld 10%

• representatie en overige activiteiten 15%”

Voorlopig ziet de werkelijkheid er, ook in Vlaanderen, meestal heel anders uit.

>
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> Uw mening telt

Uitslag webpoll ‘Onderwijskundig leiderschap’
De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal

www.avs.nl kunnen reageren op onderstaande stelling.

De uitslag staat erbij vermeld.

Een schoolleider die nooit voor de klas heeft gestaan,

kan geen goed onderwijskundig leider zijn.

[52%] 

Eens, een schoolleider moet krijt aan zijn of haar handen

hebben (gehad).

[28%] 

Oneens, je hoeft niet zelf voor de klas gestaan te hebben

om leiding te geven aan onderwijskundige processen.

[19%] 

Alleen als er capabele vervanging is voor

onderwijskundige taken, kan een schoolleider zonder

krijt aan de vingers een goede schoolleider zijn.

Nieuwe webpoll
De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt

reageren luidt:

Vindt u dat er een gemeenschappelijk (les)programma moet

komen voor de invoering van actief burgerschap en sociale

integratie op school?

• Ja, alleen dan heeft burgerschapsvorming op school een

kans van slagen.

• Nee, scholen moeten zelf invulling kunnen geven aan de

manier waarop ze burgerschapsvorming vorm geven.

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

delegeren? Ook hier geldt: soms ontkom je er niet

aan. Maar laat de schoolleider zich er altijd bewust

van zijn dat de eindverantwoordelijkheid van het

onderwijskundig leiderschap bij deze functie hoort.

Omdat je met deze instrumenten vorm geeft aan de

centrale taak van de school: kinderen zo goed moge-

lijk laten leren. Daar ligt het hart van het onderwijs.

Dat is voor schoolleiders het hart van de zaak.

Bovenschools management
Wat heeft de komst van het bovenschools manage-

ment voor directeuren betekend in de taken die zij

uitvoeren? De komst van het bovenschools manage-

ment werd en wordt vaak gemotiveerd vanuit het

idee dat door een dergelijke organisatievorm de

schoolleiders eindelijk tijd zouden krijgen voor wat

ze als hun werkelijke taak zien: onderwijskundig

leiderschap. Het AVS onderzoek ‘Meerwaarde boven-

schools management’ (2003) laat zien dat directeuren

in absolute zin niet meer tijd krijgen, maar wel (wat)

meer gelegenheid krijgen zich bezig te houden met

het onderwijskundig beleid. Taken verschuiven.

Bovenschools management haalt taken op het gebied

van personeelsbeleid en financieel beleid weg en die

tijd kan voor iets ander worden gebruikt.

Bovenschools directeuren zelf zullen uitsluitend

vanaf een afstand sturing geven aan onderwijskundig

leiderschap. Maar ik ga er van uit dat zij met hun

directeuren spreken over het schoolplan, de koers

van de school en de manier waarop schoolleiders

hierover spreken met hun leerkrachten. <

Vragen, opmerkingen of reacties naar aanleiding van dit
artikel zijn van harte welkom. U kunt ze mailen naar de AVS,
beleid@avs.nl

“Een directeur moet met
leerkrachten in gesprek kunnen
gaan over de pedagogische
lijn, het schoolklimaat en het
didactische handelen.”

Vervolg van pagina 9
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> Onderwijskundig leiderschap volgens directeur en teamlid (1)

Edwin Borger is locatiedirecteur van obs De Wilgenhoek in Haarlem. Celeste van der Veldt

is sinds dit jaar IB’er. De school telt 160 leerlingen en veertien teamleden en valt met

vier scholen onder het cluster Scholengroep Noord, met aan het hoofd een

meerscholendirecteur.

Directeur Edwin Borger: 

“Als locatiedirecteur ben ik verantwoordelijk voor de

dagelijkse gang van zaken op school. Voorheen was

ik hier IB’er en adjunct. Toen was ik al aanspreek-

punt en hield ik me bezig met de onderwijskundige

kant. Maar als directeur heb ik meer ruimte om men-

sen aan te spreken als het goed of niet goed gaat.

Ik sta twee dagen voor groep 8 en ben drie dagen

ambulant. Mijn meerscholendirecteur schermt mij

nog wel af. Hij doet de lumpsumbesprekingen en is

de buffer tussen school en onderwijskantoor. Als ik

zou willen, kan ik de hele dag bezig zijn met hap-

snap-werk, zoals de post, de mail, gesprekken met

ouders en collega’s. Daarbij komen managementta-

ken als WSNS, de kwartaalafrekeningen, de formatie.

Hier moet ik nog een goede verdeling in vinden.

Af en toe maak ik ruimte in mijn agenda en ga ik

poppenkast spelen voor de kleuters. Ik moet mijn

kantoor uit en met onderwijs bezig zijn. Anders zit ik

de hele dag achter de PC.

Hoewel ik de managementtaken interessant vind, zie

ik het onderwijskundig leiderschap als het leukste

gedeelte van mijn werk. Dit is mijn eerste jaar als

directeur en ik heb er bewust voor gekozen om niet

te veel te willen. Ik ga me het directeurschap eigen

maken. Ik heb als eerste persoon de tijd, plek, visie

en het hart om onderwijskundige vernieuwingen in

te brengen. Ik neem het team mee in mijn visie op

onderwijs. Ik moet nog wel leren dat ik in mijn

enthousiasme ook ruimte laat voor anderen. Toen ik

mijn IB-taken aan Celeste overdroeg, had ik het al

kant-en-klaar op papier staan. Ik liet weinig ruimte

aan de ander.

Gelukkig krijg ik goede feedback van mijn team. Om

onderwijskundig in beweging te komen, nemen we

de tijd. Volgende week hebben we een werklunch;

dan gaan we zonder doel, zonder agenda, met de

benen op tafel. We gaan de dialoog aan, wat vinden

we als team belangrijk? Ik kan wel alleen een plan

ontwikkelen (bijvoorbeeld rond adaptief onderwijs),

maar het valt of staat met hoe mijn team ermee

omgaat. Het gaat er niet zozeer om wat je verandert,

maar hoe je dat doet. Eerst moet voor iedereen de

noodzaak tot veranderen duidelijk zijn, iedereen

moet er zin in hebben. De volgende stap is dan: wat

willen we veranderen? Deels is dat voorgeschreven

vanuit de ouderenquête, het Inspectierapport en het

kwaliteitsrapport. Dat combineren we met wat het

team wil.

Ik heb wel een droom, een visie, en die wil ik het

team duidelijk maken: groepsdoorbrekend onderwijs.

Ik zal dingen aandragen en het team ook. En dan is

het mijn overtuiging dat je het gewoon moet gaan

doen. Niet eerst een heel plan maken, gewoon aan

de slag. Zo ken ik een school waar alle groepen, van

1 tot en met 8, elke dag het eerste half uur lezen.

> Tekst Andrea Linschoten

“Af en toe speel ik

poppenkast voor de kleuters”

> Thema Onderwijskundig leiderschap
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een idee dat ons niet aanspreekt. Dan zet hij het

gewoon in de ijskast.

Onze enige valkuil is eigenlijk dat we zoveel dingen

leuk vinden. We willen heel veel doen. Dat zou wat

gestructureerder kunnen. Nu bekijken we samen of

we activiteiten beter over het jaar kunnen verdelen,

doorschuiven naar rustiger periodes. Dat overenthou-

siasme komt uit een goed schoolhart, we zijn profes-

sionals, maar werken ook op gevoel. Als we projecten

doen, gaan we echt leven. Zo doen we binnenkort een

sprookjesproject.

Ook zijn we actief als buurtschool. We betrekken de

buurt meer bij de school. We willen van alles op

poten zetten, bijvoorbeeld elk jaar twee dingen doen

met het verzorgingstehuis. Maar dat gaan we wel

meer plannen.

Vaak hebben we in juni en juli nog veel gepland,

maar Edwin zet er dan de rem op. Die laatste periode

is eigenlijk te druk, hij houdt daar zicht op en zorgt

dan dat er structuur is.” <

Daar kun je wel een heel plan over schrijven, maar

met een klein organisatiemodelletje hoop ik dat het

team er enthousiast voor wordt.

Het inzetten van passie vind ik belangrijk. De een

kan goed blokfluit spelen, de ander is goed in hand-

vaardigheid, een derde is een kei op onderwijskundig

gebied. Leerkracht zijn is een echt vak, daar mag je

trots op zijn. Het leuke van mijn werk is dat ik de tijd

heb om erover na te denken.”

IB’er Celeste van der Veldt: 

“Edwin is meer een onderwijskundig leider dan een

manager. Hij is een gevoelsmens en vraagt veel feed-

back. Het team is heel open, alles kan besproken wor-

den en niemand voelt zich buitengesloten.

We zijn bezig met adaptief onderwijs. Edwin heeft

dan een plan dat hij in het team brengt. Wij kunnen

daar op schieten en ideeën opperen. Daar doet hij

vervolgens weer iets mee. Hij kan een ander idee ook

beter vinden dan dat van zichzelf, dat werkt erg pret-

tig. Edwin is heel creatief, hij heeft veel ideeën. Hij

bedenkt ook echt dingen die bij het team passen,

zoals de buurtschool en de mensen die hij uitzoekt

om iets mee te doen.

Bij projecten is er ook ruimte voor eigen ideeën over

de aanpak van iets. We denken bijvoorbeeld met

elkaar na over klassendoorbrekend onderwijs. We

vergaderen om de week. Edwin heeft ook wel eens
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> Onderwijskundig beleid op bovenschools niveau

Het bovenschools management ‘ontlast’ directeuren door taken op het gebied van

personeelsbeleid en financieel beleid over te nemen en geeft vanaf een afstand sturing

aan onderwijskundig leiderschap. Hoe groot is deze afstand? Heeft het bovenschools

management invloed op de manier waarop directeuren onderwijskundige processen

leiden? Onder leiding van AVS adviseur Anneke van der Linde gingen drie bovenschoolse

directeuren erover met elkaar in discussie.

> Tekst Vanja de Groot

“Wij bieden het raamwerk”

> Thema Onderwijskundig leiderschap
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curriculum. Daar heb ik sturing aan gegeven door

een tevredenheidsonderzoek in te stellen en dit

onderwerp actief op de agenda te laten terugkomen

tijdens directievergaderingen. Een kijkje in elkaars

keuken stimuleert en wekt enthousiasme op bij ande-

re directeuren. Het is een leuke manier van werken.”

Een andere vorm van onderwijskundige sturing door

Van Hout is de invoering van ‘golden time’ op drie

van zijn scholen. Een initiatief vanuit de internatio-

nale leerkrachten. “Leerlingen krijgen één keuze uur

per week, dat ze vrij mogen invullen. Tonen ze wan-

gedrag, dan komt dat keuze uur te vervallen en wordt

het verplicht ingevuld. Door hierover te praten in het

directieberaad, worden andere scholen ook geprik-

keld om ermee aan de slag te gaan.”

Bovenschools directeur Vos stelt dat onderwijskundig

beleid niet alleen neerkomt op praten over onder-

wijskundige zaken en deze agenderen. “Eigenlijk

impliceert onderwijskundig beleid alles wat met ‘het

leren’ te maken heeft.” Voor Bruijn is er een grens:

“Ik bemoei me niet met de onderwijsinhoud van het

primaire proces in de klas. Ik ga er vanuit dat direc-

teuren onderwijskundig beleid richting geven. Wij

ondersteunen bovenschools door bijvoorbeeld ons

personeelsbeleid en het verschaffen van mogelijkhe-

den als materialen en ruimte, of desnoods een ander

gebouw indien nodig. Ik faciliteer dus, als een afgelei-

de van de onderwijskundige richting waarvoor een

directeur kiest.”

Ingrijpen
Vos voelt zich weldegelijk ook verantwoordelijk voor

bijvoorbeeld de kwaliteitszorg. “Ik volg de scholen op

de voet, kijk naar de opbrengsten. Het is geen contro-

le, maar meer heel intensief volgen. Als een school

afwijkt tot buiten de gestelde kaders, moet er iets

gebeuren, dan grijp ik in.” Deze kaders staan beschre-

ven in de Inspectierapporten, KIK-kaarten, het school-

jaarplan, enzovoort. Bruijn verbaast zich over de uit-

spraak van Vos: “Dan loop je wel het gevaar de

individuele autonomie van scholen aan banden te leg-

gen, iets dat bij ons bijvoorbeeld hoog in het vaandel

staat. Vos: “Adaptief onderwijs dealt met verschillen,

maar dat neemt niet weg dat je bepaalde zaken niet

schoolbreed kunt organiseren. Kijk maar naar de

kaders in de Inspectierapporten. Adaptief onderwijs

is een ruimtegevend begrip. Ik ben er bijvoorbeeld

voor dat er binnen een scholenorganisatie ruimte

moet zijn voor zowel Jenaplan- als Montessori-onder-

wijs.” Bruijn laat onderwijskundige autonomie aan

de scholen. Hij geeft aan pas te willen ingrijpen als de

opbrengsten en het proces onder de maat zijn.

Nieuw onderwijsconcept
Stel, een directeur wil een nieuw onderwijsconcept invoeren,
bijvoorbeeld EGO (Ervaringsgericht Onderwijs). Welke rol
speelt het bovenschools management daarin? >

Is onderwijskundig beleid eigenlijk een thema op
bovenschools niveau?
Henk van Hout (algemeen directeur Stichting Haagse

Schoolvereniging met o.a. internationale afdelingen;

zes scholen; 900 leerlingen) vindt van wel. “Op boven-

schools niveau wordt binnen onze organisatie bij-

voorbeeld gekeken naar de good practices op de ver-

schillende scholen. Zo kunnen we van elkaar leren

en kunnen de scholen onderling gebruik maken van

elkaars expertise, zoals op het gebied van de meer-

voudige intelligentie.”

Bij Ron Bruijn (algemeen directeur Stichting Surplus

Schagen; 29 scholen; 4100 leerlingen) komt boven-

schools onderwijskundig beleid vooral tot uiting in

de manier waarop kwaliteitszorg, ICT en leerlingen-

zorg vorm krijgen en in het volgen van de schoolont-

wikkeling. “Vanuit bovenschools niveau is bijvoor-

beeld een werkgroep kwaliteitszorg gevormd, die een

diagnostisch instrument heeft ontwikkeld. Dit groep-

je van vijf directeuren bespreekt kwaliteitsthema’s

en zorgt voor een plenaire terugkoppeling. Als boven-

schools management geven we hier niet inhoudelijk

richting aan, maar procesmatig: we zorgen dat het

van de grond kan komen, bieden een raamwerk.

Maar de praktische kant en de uitwerking ervan

gebeurt echt alleen in de leerkringen.”

Johan Vos (bovenschools directeur Stichting Protestant-

Christelijk Primair Onderwijs West-Brabant; elf scho-

len; 1450 leerlingen) geeft het project Opleiden in de

school, een onderdeel van kwaliteitszorg, als voor-

beeld van betrokkenheid bij onderwijskundig beleid

op bovenschools vlak. Het bijbehorende onderwijs-

kundige instrument is KIK (Kwaliteit in Kaart).

“Sinds kort werken we met bovenschoolse auditing,

een mooie ontwikkeling. Zes speciaal daarvoor

getrainde leerkrachten voeren audits uit op onze

scholen. De evaluatie daarvan vindt plaats in het

directieberaad. Maar ook de Kwaliteitsmeter van de

AVS/Van Beekveld & Terpstra komt in de directiever-

gadering aan de orde. En niet te vergeten het leef-

tijdsbewust personeelsbeleid dat we voeren en dat

onderdeel is van onze visie. Dat heeft indirect alles te

maken met onderwijskundig leiderschap.” Ron Bruijn

vindt die laatste relatie moeilijk te leggen: “Wat is de

toegevoegde waarde van het bovenschools manage-

ment? Directeuren voeren zelf hun personeelsbeleid.

Ik vind het wel belangrijk om globaal te weten hoe

dat gebeurt.” Henk van Hout meent dat er hier spra-

ke is van een overlap: “De bovenschoolse visie is

gekoppeld aan het personeelsbeleid.”

Bovenschoolse taak
Volgens Van Hout is de taak van het bovenschools

management, als het gaat om onderwijskundige

zaken, vooral het in de gaten houden of dingen goed

lopen. “Signaleren dus en in het directieberaad ande-

re directeuren wijzen op deze good practices. Een

mooi voorbeeld bij ons is het internationaal primair
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Van Hout: “Wij bieden een breed en divers pakket

aan onderwijs en zijn een relatief kleine organisatie.

Daarom wordt zoiets bij ons besproken in het direc-

tieberaad. Ook willen we erop toezien onze gezamen-

lijke bindingsfactor te behouden, meervoudige intel-

ligentie.” Binnen Stichting Surplus van Ron Bruijn

gebeurt dat anders. “Bij ons legt de directeur zijn of

haar plannen rechtstreeks voor aan de bovenschools

manager. Als laatstgenoemde zich kan vinden in de

motivatie van de directeur, is het prima. Maar als we

onze vraagtekens hebben, doen we uiteraard eerst

navraag bij de MR en de Ouderraad. Wij hebben in

tegenstelling tot Van Hout (nog) niet te maken met

een bindende factor, omdat we een fusieorganisatie

zijn. Ook willen we juist verscheidenheid aanbieden,

waarbij we wel letten op hoe de scholen de verschil-

lende concepten uitvoeren. Dit kun je niet direct

onderwijskundig leiderschap noemen, maar een oog-

je in het zeil is wel belangrijk. Vos voegt hieraan toe:

“Wij volgen de verschillende concepten en zorgen dat

er draagvlak is, zeker nu met het oog op de lumpsum-

bekostiging.”

Is het ‘nieuwe leren’ een grens?
“Nee”, is iedereen het eens. Bruijn: “Als een directeur

een goed plan heeft en de achterban is het ermee

eens, dan ga ik ook akkoord. Er moet ruimte zijn.

Trouwens, bijzondere projectplannen voor nieuwe

onderwijsconcepten kunnen in het kader van school-

ontwikkeling en innovatie straks rekenen op een flin-

ke subsidie.” Van Hout: “Als je kunt aantonen dat het

individuele belang van het kind gebaat is bij een

bepaald onderwijsconcept, dan zit je altijd goed.”

Inzicht krijgen
Wat zijn de concrete instrumenten waarmee je op boven-
schools niveau het onderwijskundig beleid kunt beïnvloeden?
Van Hout noemt de kwaliteitsinstrumenten en de

gesprekkencyclus. “En dan met name de opbrengsten

van de functioneringsgesprekken die een directeur

heeft met zijn of haar team.” Vos brengt KIK en audi-

ting naar voren, maar geeft aan dat de resultaten

daarvan in eerste instantie alleen inzichtelijk zijn

voor de schooldirecteuren. “Daar ben ik nog niet uit.

Ik zou er naar kunnen vragen, dan denk ik dat ik ze

ook te zien krijg, maar zeker weten doe ik het niet.

In principe bepaalt de school zelf wat ze met de resul-

taten doet.” Waar hij wel inzicht in heeft zijn jaarver-

slagen, schoolplannen en de Inspectierapporten.

Vos vervolgt: “Ik wil de scholen uitdagen om hun

opbrengsten te formuleren, bijvoorbeeld met een

diagnostisch instrument of benchmark enquêtes.

Zo kunnen normen bepaald worden.” Bruijn doet iets

soortgelijks, door met de directeuren in gesprek te

gaan over hun doelstellingen.

Terugkoppeling naar bestuur
Vraagt het bestuur eigenlijk om terugkoppeling van het
onderwijskundig beleid?
Van Hout: “Niet expliciet, omdat dit ook in het jaar-

verslag aan de orde komt.” Ook Bruijn geeft aan dat

dit opgenomen is in de bestuurlijke informatie. “Het

bestuur krijgt twee keer per jaar een overzicht van de

PKO’s” (Periodieke Kwaliteitsonderzoeken). Binnen de

organisatie van Vos wordt naar het bestuur terugge-

koppeld met rapportages. “Maar daar zoeken we nog

een goede modus voor. Het is dus niet alleen

‘management by exception’, maar ook rapportage.”

Zouden de bovenschoolse directeuren het tot slot zelf (tijdig)
in de gaten hebben als er iets schort aan de onderwijskundige
kwaliteit van een school?
Vos loopt inmiddels al zeven jaar rond binnen zijn

organisatie en weet inmiddels heel goed wat er

speelt. Van Hout: “Ik zal het altijd tijdig weten als

een school de mist in dreigt te gaan.” Bruijn zou het

vandaag de dag ook weten. “Vroeger had ik nog geen

compleet beeld. Nu hebben we ook niet echt een

volgsysteem, maar ik ben wel op de hoogte. Het is

vooral een kwestie van – losse – kaders scheppen,

richting geven, randvoorwaarden creëren en evalu-

eren. Dan komt het helemaal goed.” <

Vervolg van pagina 15
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> Onderwijskundig leiderschap volgens directeur en teamlid (2)

Claar Habets is directeur van kbs De Hulsberg in Hulsberg bij Heerlen. Lilian Knooren is

daar bouwcoördinator van de groepen 5 en 6 en staat zelf voor groep 4. De school is

verdeeld in vier bouwgroepen. De school telt 350 leerlingen en dertig personeelsleden en

valt onder INNOVO, een bestuur met zo’n zestig scholen.

Directeur Claar Habets:
“Vroeger was je vooral beheersmatig bezig: organisa-

torisch, met het gebouw en met het geld. Het school-

plan was meer een papieren tijger, door de methodes

bepaald. Nu, zo’n vijftien jaar verder, is er veel veran-

derd in de maatschappij en heeft de school een ander

doel gekregen. We leiden de kinderen nu op voor de

toekomst. Ook de ouders hebben een andere rol

gekregen. Vroeger waren het ondersteuners, nu zijn

het meedenkers die meer invloed hebben en meer

betrokken zijn bij de school.

Onze school heeft de visie ‘Leren leren – leren leven’.

We geven de leerling bagage mee om een gezond

mens te zijn. Gerelateerd aan een opdracht van het

bestuur, zijn we hier pasgeleden mee gestart. We

geven dat vorm door good governance, educatief part-

nerschap en het nieuwe leren (GEN). Als school veran-

deren we van gestuurd werken naar het kind dat de

eigen ontwikkeling stuurt. Als pilotschool doen we

hier ervaring mee op. We zijn op weg om vanuit de

nieuwe visie een nieuw schoolplan op te stellen en

dit ook om te zetten naar een nieuw schoolgebouw.

Ik geef de ontwikkelingen aan, teamleden kunnen

daarmee stoeien. Mijn bouwcoördinatoren nemen

een groot aantal taken van mij over. 

Ik ben nog wel heel betrokken. Ik had de neiging om

alles te controleren, maar dat heb ik nu afgeleerd.

Wanneer je goede opdrachten geeft, SMART geformu-

leerd, dan zie je de verantwoording vanzelf. Mijn

teamleden gaan hier competent en daadkrachtig mee

om. Door taken te delegeren aan de personen die dat

goed aankunnen, houd ik tijd over voor andere

zaken. Zo heb ik ook een kweekvijverkandidaat,

Lilian Knooren. Zij kan proeven aan de praktijk. Door

te delegeren denk je ook weer na over de doelstellin-

gen. Soms werk je op de automatische piloot en ver-

lies je die doelstelling uit het oog.

Een van mijn belangrijkste taken vind ik het bewa-

ken van de sfeer, de rust en de betrokkenheid in de

school. Het is ook belangrijk om successen te vieren.

Zo hadden we pas een Inspectiebezoek waaruit bleek

dat ondanks het vernieuwende traject waar we mee

bezig zijn, het behoud van de kwaliteit hoog was.

Dat mag je dan vieren.

Ik richt me op de volgende doelen voor de toekomst:

zorgdragen voor onderwijs op maat, het bieden van

een professionele leeromgeving voor leerlingen,

leerkrachten en ander ondersteunend personeel, het

tot stand brengen van onderwijs dat aansluit bij de

omgeving en het uitvoeren van kerntaken binnen

> Tekst Andrea Linschoten

“Ik heb afgeleerd 

om alles te controleren”

> Thema Onderwijskundig leiderschap
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Omdat ik een andere achtergrond heb, heb ik een

frisse kijk op de dingen. Het is niet zo dat mijn

manier beter is, maar ik zet wel aan tot nadenken:

waarom doen we het op deze manier? Ik vind dat

leerkrachten hun verantwoordelijkheden moeten

nemen. Niet alleen naar je groep kijken, maar ook

links en rechts taken oppakken die bij je competen-

ties passen.

Behalve leerkracht ben ik sinds anderhalf jaar ook

bouwcoördinator. Ik ben begonnen met beheersmati-

ge zaken als facturering en af en toe een vergadering

voorzitten. Nu ben ik projectleider ‘Nieuwe leren’.

Dat is begonnen met de nieuwe schoolvisie, die ik

vertaal in activiteiten binnen de school. Samen met

Claar heb ik stellingen geformuleerd en deze met het

team besproken. Naar aanleiding hiervan hebben wij

samen met het team nagedacht over de nieuwe visie

en deze vervolgens gemeenschappelijk geformuleerd.

In dit hele proces gebruik ik Claar als mijn klank-

bord. Het is fijn dat ik van haar ervaring gebruik kan

maken. Ik zie dit project als iets wat ik samen met

het team doe. Ik zet wel de grote lijnen uit, maar ik

vraag steeds feedback. Het is een wisselwerking.” <

het beschikbare budget. Ook het vormgeven aan kwa-

liteitsverbetering is een speerpunt. Dit is het aan-

dachtsgebied van mijn kweekvijverkandidaat én

bouwcoördinator Lilian.”

Bouwcoördinator Lilian Knooren:
“Ik kom uit de zakelijke dienstverlening en ben via

de deeltijdpabo het onderwijs ingekomen. Ik heb dus

soms een andere kijk op dingen. Het organisatorische

aspect van een school spreekt mij aan. Mijn kennis

en ervaring kan ik goed gebruiken op het gebied van

personeel en beheersmatige zaken. Onderwijskundig

heb ik nog de minste ervaring, daar kan ik me nog in

ontwikkelen. Daarom is het kweekvijvertraject dat ik

volg een win-winsituatie. Ik heb de school mijn erva-

ring te bieden en tegelijkertijd kan ik me verder ont-

wikkelen op onderwijskundig gebied.

Waar ik aan moest wennen is dat je op een school

met een breed team werkt. Voorheen werkte ik met

kleine selecte groepjes, die allemaal gelijkgestemd

waren. Maar in een schoolteam zitten verschillende

mensen, van verschillende leeftijden die verschillen-

de keuzes maken. De een heeft meer moeite met ver-

anderen dan de ander. Het is boeiend om dat in goe-

de banen te leiden.
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> Stimuleren van talent leidt tot beter inzetten personeel

Het laten floreren van de kenniseconomie en het benutten van talent zijn uitgangs-

punten van het huidige kabinet. Maar in het onderwijs geven we volgens Jan de Dreu,

opleidingscoördinator bij een instituut voor werken aan zingeving, weinig ruimte aan

het ontwikkelen van het eigen talent.

In een bosrijke omgeving nabij Zwolle, ver weg van

de bewoonde, drukke wereld, werkt en woont Jan de

Dreu in Zingevingscentrum De Voorde. Een plek waar

cursussen zelfinzicht, seminars over het benutten

van je eigen talent en retraites of sabbaticals gegeven

worden. De Dreu studeerde Bedrijfskunde aan de

Erasmus Universiteit, was interim-manager voor

diverse bedrijven en geeft sinds 1995 cursussen zinge-

ving, het ontdekken van talent. In het boek ‘Leef!’

schreef hij acht opwekkende aanwijzingen over het

opsporen en benutten van het eigen talent.

In zijn sober ingerichte kamer vertelt De Dreu over

zijn eigen talent: onderwijzen. “Als kind stond ik

urenlang bij de slager om te kijken hoe pekelvlees

gemaakt werd. Die informatie bracht ik vervolgens

over aan iedereen die maar wilde luisteren.” Toch

startte hij zijn carrière als computerprogrammeur.

“Ik was zeventien en wist niet waar ik met mijn leven

naartoe wilde. Hoe ik dat vier jaar heb kunnen vol-

houden, verbaast me nog steeds. Maar ik tref tijdens

de cursussen die ik geef regelmatig mensen die al

veertig jaar een beroep uitoefenen dat rechtstreeks

indruist tegen hun natuurlijke talent. Daardoor ont-

staan niet alleen lichamelijke en psychische klach-

ten, het is ook doodzonde voor de maatschappij.”

Wat is talent?
“Talent is aangeboren potentie. Ik noem het ook wel

eens de voorgevormdheid van je ziel. Het zorgt ervoor

dat je in een bepaald aspect van nature veel gedreven-

er bent dan anderen. Maar je moet er hard voor wer-

ken om die potentie tot ontwikkeling te laten komen.

Talent is dus niet hetzelfde als kwaliteiten. Je hebt

> Tekst Danielle Arets

Ruimte voor talent

> Thema Onderwijskundig leiderschap

Jan de Dreu
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tijd leggen we nogal wat eisen op aan leerkrachten:

ze moeten bezig zijn met competentiemodellen, bud-

gettering en daarnaast zich ook nog eens vrijwel

ieder jaar een nieuwe lesmethode eigen maken. Pro-

beer dan maar eens je eigen invulling aan het beroep

te geven.”

Wat levert het (h)erkennen van talent op?
“Als je je eigen talent ziet, kun je zorgen dat je je

krachten zo goed mogelijk benut, waardoor je cre-

atiever en slagvaardiger wordt. Als je in je eigen

kracht zit, herken je bovendien beter het talent bij

anderen. Dat is vooral belangrijk voor leerkrachten

en leidinggevenden. Die kunnen dan de potentie van

hun personeel of leerlingen zo goed mogelijk inzet-

ten.

Kinderen moeten veel meer gestimuleerd worden om

juist met datgene bezig te zijn dat ze van nature goed

kunnen. Ik adviseer leerkrachten dan ook juist hun

aandacht te richten op een paar individuele leerlin-

gen; de leerlingen waar ze van nature al een band

mee hebben. Door die leerlingen echt aandacht te

geven, ervoor te zorgen dat ze gezien worden, kun-

nen ze zich beter ontwikkelen. Dat is dan geen voor-

keursbehandeling, andere leerlingen worden wel

weer door andere leerkrachten gezien.

Managers en leidinggevenden zouden ook veel beter

de potentie van hun personeel kunnen inzetten als ze

het talent stimuleren. Daartoe zouden ze meer op

input moeten sturen in plaats van de focus te leggen

op productie en output.”

Wat als je talent nooit ontdekt?
“Dat is echt grote pech voor de mens en de mensheid.

Je ziet nu al hoe de maatschappij eronder lijdt. Het

aantal burn-outs en psychische ziektes blijft maar

stijgen. Maar liefst 30 procent loopt bij GGZ. Dat

geeft voor mij alleen maar aan dat mensen tegen hun

natuurlijke kracht in werken. En daar krijg je vroeg

of laat last van.”

Dus: allemaal bij u op cursus?
“Nee alsjeblieft zeg; dan zou ik mijn talent niet meer

kunnen benutten. Maar we moeten er wel voor zorgen

dat er meer ruimte komt voor talent. Zeker als we

onze economische toekomst steeds meer in handen

leggen van de innovatieve en creatieve industrie.” <

maar één talent, bijvoorbeeld ‘bemiddelen’, en je kwa-

liteiten zoals doorzettingsvermogen of optimisme kun

je vervolgens inzetten om dat talent tot volle bloei te

laten komen.

Bovendien zijn er tegenkrachten; dat zijn onze per-

soonlijke eigenschappen zoals slachtofferschap of

trots, die refereren aan onze tekortkomingen. Deze

min-eigenschappen drukken ons steeds naar beneden.

Je moet dus niet alleen zorgen dat je talent zich kan

ontwikkelen, maar ook persoonlijke tekortkomingen

die het talent ondermijnen in bedwang houden.”

Hoe ontdek je talent?
“In de workshops die ik geef aan 14-80 jarigen ont-

dekken veel mensen voor het eerst pas hun talent. De

meeste mensen rollen in een baan en stellen zich zelf

niet de vraag of de functie wel bij hun past. Daarbij

heb je eigenlijk ook altijd een ander nodig om te

benoemen waar jouw uitzonderlijke kwaliteiten lig-

gen. Zelf kun je dat soms maar moeilijk zien; het is

immers voor jezelf een natuurlijk gegeven dat je in

bepaalde zaken uitblinkt. Liever richten we onze blik

op zaken die we niet zo goed kunnen. En bovendien

is ook onze cultuur heel erg gericht op het ‘menselij-

ke tekort’ in plaats van hetgeen in ‘overvloed’ aanwe-

zig is. Beoordelingsgesprekken, assessments of Cito-

toetsen zijn allemaal gericht op hetgeen we nog niet

of niet goed genoeg beheersen, zelden op dat waar

we in uitblinken.

In een workshop probeer ik via ademhalingstechnie-

ken het bewustzijn op rustiger niveau brengen. Ver-

volgens stel ik vragen als: ‘Waar kijk je naar op

straat?’, ‘ Wat lees je in de krant als eerste?’ En vooral

natuurlijk de hamvragen als ‘welke zaken doe je met

passie en wat frustreert je?’ Vooral dat laatste staat

vaak haaks op je echte talent.”

Kan iedereen talent herkennen?
“Ik heb nog niemand in mijn groep gehad die niet

zijn of haar talent kon herkennen. Maar wel komt

het met grote regelmaat voor dat mensen enorm ver-

rast worden als hun talent benoemd wordt. Voor leer-

krachten komt er soms helemaal niet uit dat hun

talent onderwijzen is, maar bijvoorbeeld verzorgen.

Dan gaat het erom om dat talent zoveel mogelijk in

te zetten in je beroep; dus een verzorgende leer-

kracht te zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. In deze

Tijdens het AVS congres op 27 april aanstaande geeft Jan de Dreu de workshop

‘Een andere kijk op je eigen talent’. Behalve deze workshop biedt het congres nog zo’n

twintig andere workshop, plenaire sessies en nog veel meer. Nog niet ingeschreven? 

Ga dan naar www.avs.nl Hier vindt u ook het volledige congresprogramma.Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006

Nieuwegeins Business Center
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> Onderwijskundig leiderschap volgens directeur en teamlid (3)

‘Baas van buiten’ Martin van den Oetelaar is meerschools directeur van twee scholen in

Utrecht-Zuid en integraal schoolleider van de christelijke Jan Willem van de Meeneschool

in Utrecht. Hetty van Nimwegen is hier zorgcoördinator en vormt samen met een collega

en de IB’er het zorgteam van de school. De Jan Willem van de Meeneschool telt 180

leerlingen en twintig personeelsleden.

Directeur Martin van den Oetelaar: 
“Voor mij is onderwijskundig leiderschap de manier

waarop vorm gegeven wordt aan de schoolontwikke-

ling. Niet alleen de pedagogische en didactische

aspecten, maar meer het geheel. Als ‘baas van buiten’

ontkom ik er niet aan om me ook in de onderwijsin-

houdelijke kant te verdiepen en al doende steek ik

veel op. Zo was er een studiedag gepland met de

Schoolbegeleidingsdienst (SBD) over gedifferentieerde

instructie, een van onze speerpunten. Door omstan-

digheden kon de studieleider van de SBD die dag niet

komen en toen heb ik het zelf voorbereid en geleid.

Al doende leer je, en ik betrek het team daar bij. Het

zelf doen wordt steeds makkelijker. 

Het team moest er in het begin aan wennen dat ik

regelmatig zei: ‘Ik weet het niet, jullie moeten dit

invullen, ik stuur het proces’. Mijn voorganger was

een echte onderwijsman en drukte inhoudelijk een

sterke stempel op de school. Het team hoefde daar

niet zo over na te denken. Nu leren ze om er op basis

van argumenten zelf uit te komen. Dat noem ik een

van de voordelen van mijn achterstand. Ook laat ik

het team meer vooruitkijken. Als zij met een voorstel

komen, stel ik de kritische vragen: ‘Wat betekent dit

voor de toekomst?’.

Het is best moeilijk om een balans te vinden tussen de

beheersmatige zaken en de onderwijsinhoudelijke

kant. Ik heb nu georganiseerd dat teamleden die dich-

ter bij het primaire proces staan, ambulante tijd heb-

ben gekregen. Dit zijn de zorgcoördinatoren die mij

ondersteunen. Dat was in het begin een onzekere

periode voor het team, maar nu zijn ze enthousiast.

Een keer per twee weken heb ik overleg met het zorg-

team. Verder kan ik me dan op andere zaken richten. 

Bouwcoördinatoren hebben we niet meer; zij waren

vooral met organisatorische zaken bezig. Ik heb het

team gevraagd om zaken onderling zelf te organiseren. 

Leiderschap zit ‘m niet alleen in het sturen van pro-

cessen. Ik ben als schoolleider ook het voorbeeld.

Hoe stel je jezelf op naar leerkrachten en kinderen,

hoe spreek je collega’s aan? Daarin ben ik ook een lei-

der. Zo willen we meer toe naar zelfstandig werken.

Voor leerkrachten is het soms moeilijk om de kinde-

ren los te laten, daar moeten ze doorheen. Ik laat dan

kinderen op mijn kamer alleen om te werken. Leer-

krachten kunnen dan zien: ‘Hé, dit kan ook’. 

Er is nooit genoeg tijd voor mijn taken. Ik moet

steeds kiezen wat ik zal laten vallen. Maar kinderen

en collega’s hebben altijd voorrang. Als een leer-

kracht ziek naar huis gaat, dan zorg ik dat er iets met

die klas gebeurt. Ik vind het lastig om te bepalen

> Tekst Andrea Linschoten

“Kinderen en leerkrachten

gaan altijd voor”

> Thema Onderwijskundig leiderschap
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met elkaar een andere aanpak gecreëerd. Martin biedt

de structuur hiervoor. Hij heeft empathisch vermogen

en maakt gebruik van de competenties van mensen.

In het onderwijs gaat het niet zozeer om carrière

maken, meer om zelfontplooiing binnen je klas. Dat is

toch wel een speciale cultuur. Je neemt niet zomaar

iets aan, omdat een directeur hoger in de hiërarchie

staat. Mensen zeggen bij vernieuwingen: ‘Kom het zelf

maar eens doen’. Daarom schakelen we nu het zorg-

team in bij deze processen in de klas. 

Het is de kracht van Martin dat hij goed luistert naar

wat er op de werkvloer gebeurt. Als zorgteam maken

wij de vertaalslag van het team naar Martin. Als hij te

snel iets wil invoeren, wat een te grote belasting in de

klas zou zijn, dan proberen wij hem terug te fluiten.

De leerkrachten moeten het wel aankunnen. 

Martin is hier nu voor het tweede jaar. Het schoolplan

was de leidraad voor een duidelijk beleid. Zo’n meer-

jarenvisie hoort bij de functie van een directeur. Het

onderwijs is ons verhaal, wij koppelen dat terug en hij

houdt de grote lijnen in de gaten. We zitten met het

team op de goede weg. We krijgen mensen mee om te

veranderen, dat is duidelijk een opgaande lijn. Maar

het is nog te vroeg om te zeggen waar we uiteindelijk

uit zullen komen.” <

wanneer ik naar huis ga. En grip hebben op mijn

agenda valt niet mee. Dat is niet anders dan buiten

het onderwijs. Maar dit werk is wel onverwachter en

dynamischer. Je weet nooit wat er op school gebeurt.

Dat moet je kunnen accepteren. 

Toen ik hier pas kwam, begreep ik niet dat er niet

meer stagiairs waren. Het team vond dat erg inten-

sief. Nu laat ik stagiairs solliciteren voor een stage-

plek. Hun belangstelling moet aansluiten bij onze

schoolontwikkeling. Zo hebben we extra handen in

de klas en kan ik, zonder het primaire proces hele-

maal in de vingers te hebben, zien waar de kansen

liggen om het proces aan te sterken. En stagiairs voe-

len zich hier nu echt onderdeel van ons team.” 

Zorgcoördinator Hetty van Nimwegen: 
“Door de veranderde taak van een directeur, kun je

het als school bijna niet meer zonder een manager

stellen. Scholen hebben meer autonomie, maar ook

meer verplichtingen om te verantwoorden. Dat is een

behoorlijke taakverzwaring voor directeuren. Het

gaat toch om complexe strategieën. Martin is een

manager van buitenaf. 

Voor het team zijn de vele onderwijsvernieuwingen

een belasting. Maar als je anders gaat werken, merk

je toch dat je meer kunt. We hebben als hecht team
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Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006

Nieuwegeins Business Center
Inschrijven? www.avs.nl

Met dank aan onze hoofdsponsors

en onze overige sponsors
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‘Ik heb een droom…’. Met deze historische woorden werd

eens een nieuw tijdperk ingeluid. Een tijdperk, waarin oude

gewoonten en gebruiken, regels en instituten, veelal van

bovenaf opgelegd of ontstaan vanuit de heersende cultuur,

opnieuw tegen het licht werden gehouden, in stand bleven,

veranderden of verdwenen. Sommige ontwikkelingen in dat

proces verliepen snel en andere hadden wat meer tijd nodig.

Maar het werd anders dan het was.

Dichter bij huis en verder in de tijd: in het primair onderwijs

vinden de ontwikkelingen inmiddels in een gestaag tempo

plaats. Woorden als ‘deregulering’, ‘autonomie’ en ‘boven-

schools management’ waren begrippen die zo’n vijftien jaar

geleden aan de (ronde of vierkante) tafel in de huiskamer

werden gelegd op het scrabblebord, terwijl de kinderen in

de naastgelegen kamer oud-Hollandse spelletjes speelden

met de muziek zachtjes aan. Inmiddels wordt ook binnen

onze sector gesproken over de (door)decentralisatie van de

financiën voor de primaire arbeidsvoorwaarden (salarissen,

eindejaarsuitkering, enzovoorts), waarbij niet langer de

minister van OCW het overleg hierover voert met de vakbon-

den, maar de werkgeversvertegenwoordiging. Ondertussen

verandert het bestuurlijk landschap snel: organisaties wor-

den groter en steeds meer ‘oude’ bevoegde gezagsorganen

treden in een toezichthoudende rol. Het (bovenschools)

management voert de werkgeverstaken uit: heeft de dage-

lijkse leiding in de organisatie, benoemt en ontslaat perso-

neel, ontwikkelt en voert het beleid uit, draagt zorg voor de

kwaliteit van het onderwijs en onderhoudt de interne en

externe contacten. Een belangrijke impuls in deze ontwikke-

ling is uitgegaan van de AVS. De initiatiefnemers van deze

organisatie hadden ook eens een droom: de belangen van

leidinggevenden behartigen en een bijdrage leveren aan

hun (school)ontwikkeling en professionalisering. Langzaam

maar gestaag is die droom ook werkelijkheid geworden.

Natuurlijk komt er één sectororganisatie voor het primair

onderwijs. Niet alleen omdat dit in andere onderwijssecto-

ren ook al vormgegeven is, maar ook omdat wij daar als

(bovenschools) management het nut en de noodzaak van

inzien. Daarmee wordt ook een einde gemaakt aan de ver-

snippering, die zo kenmerkend is voor de huidige situatie.

Het wordt tijd om de tegenstellingen te slechten, krachten

te bundelen en kennis en ervaring te delen. Daardoor hoeft

een veelheid aan energie niet meer gestoken te worden in

het onderling positioneren ten opzichte van elkaar, en naar

‘buiten’ toe, terwijl we tegelijkertijd zien dat er al regelmatig

vormen van samenwerking zijn op een aantal terreinen.

Binnen die sectororganisatie zal voldoende ruimte zijn en

blijven om eigen keuzes te kunnen maken als organisatie.

Dat doen we nu immers ook al, ondanks opgelegde ver-

plichtingen.

Over enkele jaren wordt in dit blad onder het kopje ‘Terug-

blik’ teruggekeken op de totstandkoming van de sector-

organisatie. Wéér komen vertegenwoordigers uit het onder-

wijsveld aan het woord. Teneur van de bijdragen?

‘Het is goed dat dit tot stand gekomen is.’ Een droom?

Nee, werkelijkheid! <

> Sectororganisatie

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor

het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken

in Kader Primair Special (december, 2005). De komende

maanden zullen mensen uit het onderwijsveld hierover

hun mening geven in de vorm van een column. Deze

maand de beurt aan Harry van de Kant, algemeen direc-

teur Stichting RK Basisonderwijs De Groene Waarden.

”Natuurlijk komt die

sectororganisatie er”

“Het wordt tijd om
tegenstellingen te slechten,
krachten te bundelen en
kennis en ervaring te delen.”
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> Brand op school

‘Leerling opgepakt na brand in school’. Van dit soort krantenkoppen kan een school-

directeur wakker liggen. Kader Primair sprak met enkelen van hen, die betrokken waren

bij een schoolbrand. Wat kunnen we van ze leren?

Herman Harbers, directeur van de Brekeldschool in

Rijssen, was 31 december 2005 ‘s middags rond een

uur of twee nog even gaan kijken of alles in orde was.

Alle ramen en deuren dicht, inbraakalarm aan. “Onze

school ligt aan de rand van Rijssen, uniek in het land-

schap, in een heel rustige omgeving”, legt hij uit.

“Een ideale plek om vuurwerk af te steken. Ik heb de

afvalcontainers nog binnen gezet, alles was volgens

mij veilig. Rond half vier werd ik door de buurman

van de school gebeld. Als ik de school nog wilde zien,

moest ik meteen komen. Hij had de brandweer al

gewaarschuwd en heeft ook sleutels van het gebouw

waarmee hij de brandweer kon binnenlaten. Het was

een geluk dat hij achter het gebouw langs fietste en

zag dat er brand was. Ze hadden een ruit ingeslagen

en een bommetje naar binnen gegooid. De gordijnen

stonden in de fik. Omdat ze er snel bij waren was de

brand binnen een uur onder controle.” Ook Harbers

zelf was snel ter plaatse. “Het is heel apart wat er op

zo’n moment door je hoofd gaat. Mijn eerste gedach-

te was ‘gelukkig zijn er geen kinderen in het

gebouw’. Het is een royaal gebouw met vier achterin-

gangen. Ik ben naar binnen gegaan, naar mijn kamer-

tje. Wat moest ik eruit halen? Je grijpt de gekste din-

gen. Zo heb ik het boekje met telefoonnummers

meegenomen, wat later nog goed van pas kwam.”

Harbers is zeer te spreken over de hulpverlening die

meteen op gang kwam. “De brandweer trad zeer cor-

rect op. Iedere tien minuten stond er iemand naast

me om de voortgang te melden. Binnen een uur was

er iemand van Stichting Salvage, een dienstverlenen-

de organisatie na calamiteiten, en kwam er een busje

met schoonmaakmensen. Jij voelt je op dat moment

de verantwoordelijke persoon die het moet regelen.

Dan is het heel fijn als er mensen om je heen zijn

die precies weten hoe je zoiets aanpakt.”

“Je ziet ze dan toch wel

heel stil worden”

> Tekst Bert Nijveld
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En we hebben heel veel met de kinderen moeten

praten; ze hebben echt last van de brand gehad.”

Zelf mist hij nog steeds allerlei materialen die on-

vervangbaar zijn. “Bladmuziek, deels nog van de

Pedagogische Academie, en de muziekboeken waar

ik gebruik van maak als ik muziekles geef. Verder

had ik veel kant en klare lessen, waar ik zo nu en dan

op terug kon grijpen. Je boeken, alles! Dat geldt ook

voor mijn collega’s.”

‘In de brand, uit de brand’ wordt vaak gezegd. Ook

nu De Moespot in een fonkelnieuw gebouw zit met

nieuwe materialen en methoden, gaat deze uitspraak

niet op voor Lemmers. “Nee, ondanks het feit dat ik

nog regelmatig met een goed gevoel de school bin-

nenloop, zou ik liever zien dat het nooit gebeurd was.

Alle zorg en het trammelant, de emotionele proble-

men, alle energie die het gekost heeft… Natuurlijk

hebben we alles nieuw, daar kun je nog dagelijks van

genieten. Aan de andere kant hebben we in snel tem-

po moeten vervangen en besluiten moeten nemen

waar je nu langer over na zou denken. Voor sommige

methoden zouden we nu misschien andere keuzes

gemaakt hebben.”

Op achterstand gezet
Helaas kunnen zaken altijd nog beroerder verlopen,

weet Dirk Hanemaaijer. Hij werd als directeur van

De Ark in Vlaardingen meerdere keren geconfronteerd

met brandstichting. De eerste keer bleef de schade

beperkt tot één uitgebrand lokaal en verder natuurlijk

overal veel roet. De tweede brand was veel heviger en

verwoestte negentig procent van het gebouw. Hane-

maaijer: “Toen ik arriveerde was de brandweer nog op

zoek naar water en was ik ongelooflijk boos. Achteraf

dacht ik ‘hadden ze maar nooit water gevonden’. Het

was beter geweest als de school echt tot de grond was

afgebrand.” Zo goed als de medewerking van de

gemeente Vlaardingen na de eerste brand was, zo

traag was die na de tweede.

Er was veel discussie over de vraag of op de oude fun-

damenten gebouwd zou worden of dat er een heel

nieuw ontwerp zou komen.” Het is het eerste gewor-

den”, aldus Hanemaaijer. “Pas na anderhalf jaar is men

met de bouw begonnen. En al die tijd zaten wij in

noodlokalen; een oude troep, wat eigenlijk niet kon.

We vonden weinig begrip voor onze toestand. In plaats

van een eigentijds gebouw, aangepast aan de onder-

wijskundige eisen van deze tijd, werd een jaren zestig

gebouw neergezet volgens het bestaande gangensys-

teem. Een gemiste kans, het had heel anders gekund.”

Ook verzekering-technisch zat het Hanemaaijer niet

mee. “Een groot deel van de inventaris kregen wij

wel vergoed, maar voor alle extra’s die wij in de loop

der jaren hebben gefinancierd uit het schoolfonds,

bleek de verzekering niet toereikend. Maar het zijn

toch vooral de materialen die je in de loop der jaren

als school zelf hebt ontwikkeld, die je het meest mist.

Vooral de personeelskamer van de Brekeldschool,

met de personeelsbibliotheek, en een tweetal reme-

dial teaching kamertjes met de orthotheek zijn

getroffen. Het aanliggende lokaal van groep 8 was

zwaar beroet. Harbers: “Impulsief heb ik iets gedaan

wat zeer goed heeft uitgepakt. Ik heb na de blus- en

schoonmaakwerkzaamheden 24 van de 28 kinderen

van groep 8 weten te bereiken en opgeroepen naar

de school te komen. Met een plastic tas. We zijn in

groepjes naar binnen gegaan. Je ziet ze dan toch wel

heel stil worden. Ik heb ze gezegd dat ze alles uit hun

kastje in de tas mochten doen. Een opschrijfboekje,

een etui, dat soort zaken. Thuis konden ze dan uit-

zoeken wat ze nog wilden bewaren. Ik wilde voorko-

men dat ze hun spulletjes in de vuilcontainer terug-

vonden. Ik heb daar later geweldige reacties op

gehad. Als er iets in een draaiboek moet dan is dat

het: laat ze kijken!”

Nu, vier maanden na de brand, evalueert Harbers:

“Je moet heel veel regelen. Ik kreeg dertig bladzijden

voor me met 1800 items die uit de school zijn

gehaald. Achter elk item moest ik een bedrag invul-

len. Voor ‘153 boeken divers’ is dat wel moeilijk,

maar ik denk dat we er goed uit gekomen zijn. We

zijn schijnbaar goed verzekerd. Als team zijn we wel

wat in de knel gekomen met alles wat we ons ten

doel hadden gesteld. Een brand zoals wij die hadden,

kost je een half jaar.”

Enkele tips heeft hij wel. “Zorg dat je server in een

afgesloten ruimte staat en organiseer het zo dat deze

er als dat nodig is snel uitgehaald kan worden. Wat ik

terugkoop zijn ook allemaal dichte kasten. De boeken

verdwijnen achter de deur. Als je ziet wat roet kan

doen! Ook heb ik extra deurdrangers laten monteren.

Het is heel belangrijk dat deuren dicht zijn.”

Onvervangbaar
Wanneer een school helemaal uitbrand, zoals De Moe-

spot uit Tiel in 2002 tijdens de meivakantie overkwam,

zijn de gevolgen ingrijpender. Adjunct-directeur Ferry

Lemmers ziet de puinhoop nog voor zich. “Het was een

vreselijk gezicht. Bijna het hele gebouw lag plat, overal

kringelden rookpluimen omhoog, alles stond onder

water. Stukje bij beetje dringt tot je door wat de gevol-

gen zijn. Twee of drie lokalen stonden min of meer

overeind. Daar zou nog wel iets mee te doen geweest

zijn, maar al snel is besloten alles opnieuw te bouwen.”

De Moespot kon snel ondergebracht worden in een

leegstaand schoolgebouw. “We moesten dagelijks

met de kinderen in de bus. ‘s Morgens daarheen,

met z’n allen overblijven, en ‘s middags weer terug.

Dat heeft de nodige energie gekost van het personeel.

“Als er iets in een draaiboek
moet dan is het: laat ze kijken!”

>
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Oefenen, oefenen, oefenen

Het belang van regelmatig te houden ontruimingsoefenin-

gen kan niet voldoende worden benadrukt. Jolanda Verdon-

schot, coördinator onderbouw van De Waaier in Tiel, heeft

ervaring met een heuse ontruiming. In een leegstaand nood-

lokaal brak in 2001 door kortsluiting brand uit. “Het licht in

het hoofdgebouw begon te knipperen en ik ging kijken wat

er aan de hand was”, herinnert zij zich. “Een collega ontdek-

te de brand. We hebben heel rustig alle collega’s gewaar-

schuwd. Zonder de kinderen direct te zeggen waarom heb-

ben we ontruimd. Je handelt gewoon, je doet wat op dat

moment nodig is.”

Ook vóór de brand hield de school al meerdere keren per

jaar ontruimingsoefeningen. Verdonschot: “Je leert elke keer

weer van fouten die je maakt. Ook de echte ontruiming ver-

liep niet helemaal volgens het boekje. Kinderen namen bij-

voorbeeld toch hun jas mee en we dachten er niet aan de

ramen en deuren te sluiten en het licht uit te doen; dat soort

dingen. De noodzaak om te oefenen heeft zich echt wel

bewezen.”

Die kun je niet opnieuw aanschaffen. Je wordt op

achterstand gezet.” De jaren in de noodbehuizing

hebben hun tol geëist in de vorm van een hoog ziek-

teverzuim. De impact van de gebeurtenissen op de

leerkrachten was groot. Ook zijn sommige kinderen

nog steeds angstig. Hanemaaijer: “Als ze het geluid

van een brandweerauto horen, kijken ze richting

school of daar rookwolken te zien zijn. Ze missen een

stukje verleden door alles wat verbrand is, denk

alleen al aan de rapporten. In samenwerking met de

GGD is een traject opgezet om ze te helpen. De

opvang direct na de laatste brand hebben we samen

met de GGD en de brandweer gedaan. We zijn langs

de school gelopen om afscheid te nemen en hebben

een gezellige dag gehouden met brandspuiten en

allerlei spelletjes.”

De Ark heeft intussen de herbouwde school in

gebruik genomen. “Het is natuurlijk best mooi

geworden, we zijn er tevreden mee, ik geniet er elke

dag van”, nuanceert Hanemaaijer zijn eerdere opmer-

king. “Onze algemeen directeur heb ik gevraagd nog

eens goed naar de verzekering te kijken. En we heb-

ben nu een draaiboek wat te doen na een brand. Dat

zou elke school moeten hebben. Nog een belangrijke

tip: zorg voor een goede back-up van je administratie

en bewaar die veilig thuis. Dan heb je in elk geval al

je leerlinggegevens nog.” <

Vervolg van pagina 33
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> Luchtkwaliteit op scholen laat te wensen over

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een slechte luchtkwaliteit op school van invloed

kan zijn op de leerprestaties van kinderen. Op zo’n 80 procent van de Nederlandse

scholen blijken er problemen te zijn met het binnenmilieu. Scholen, gemeenten en de

rijksoverheid hebben ieder hun taken en verantwoordelijkheden in het verbeteren van de

luchtkwaliteit op school. Maar welke precies?

> Tekst Ans Aerts

“Er is sprake van jarenlang

achterstallig onderhoud”

De Lea Dasbergschool kreeg afgelopen november veel media-aandacht, nadat er hoge concentraties chemische stoffen waren aangetroffen.
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sprake was van een uitzonderlijke situatie. De hoge

concentraties van de stoffen waren bij latere metin-

gen niet meer aanwezig. Naar de oorzaak van de pro-

blemen wordt op dit moment nog onderzoek gedaan.

Gedurende een jaar, vanaf december 2005 tot oktober

dit jaar, wordt bovendien het klimaat in de school

voortdurend in de gaten gehouden, door middel van

geavanceerde apparatuur.

Voor de Lea Dasbergschool waren de problemen aan-

leiding om extra aandacht te gaan besteden aan de

luchtkwaliteit op school. “We ventileerden klassen

door middel van mechanische ventilatie en het open-

zetten van ramen, zoals de meeste scholen dat doen”,

aldus Zark. Een onderzoek van TNO wees uit dat de

natuurlijke ventilatiemogelijkheden op de school

onvoldoende waren. Zark: “Om die reden gaan we

roosters bovenin ramen vervangen, waardoor de hoe-

veelheid lucht die per seconde kan worden ververst

met een factor drie toeneemt. Vaste ramen vervangen

we bovendien door ramen die opengezet kunnen

worden en de hoeveelheid glas in het gebouw gaan

we verminderen door ramen te vervangen door vaste

wanden.” Andere adviezen die de school kreeg, zijn

het aanbrengen van meer zonweringen en het rege-

len van spuiventilatie via het dak. De gemeente

Zutphen stelt geld beschikbaar voor de aanpassingen

aan het gebouw.

Kinderdichtheid
Het pand waarin de Lea Dasbergschool zich bevindt, is

pas vijf jaar oud en voldeed aan de ventilatierichtlijnen

in het Bouwbesluit, die van toepassing waren toen de

school werd gebouwd. Het Bouwbesluit gaat uit van

een bepaalde kinderdichtheid voor een gezond binnen-

milieu. “Volgens het Bouwbesluit was de norm 24 kin-

deren per klas. Maar in de praktijk is deze norm moei-

lijk hanteerbaar. Er zitten dan gemiddeld misschien

wel 24 kinderen in een klas, maar er zijn ook klassen

met 30 of met 20 kinderen”, zegt directeur Zark.

Bovendien gaat het Bouwbesluit uit van minimale

eisen, volgens GGD’er Van de Weerdt. “Als dan bij-

voorbeeld de ventilatievoorzieningen op school niet

optimaal worden gebruikt, kun je al meteen in de pro-

blemen komen.” De GGD hanteert met betrekking tot

de luchtkwaliteit op scholen een maximum CO-gehal-

te van 1200 ppm (part per million). De waarde van

1200 ppm wordt gezien als een milieuhygiënische

grenswaarde. Leerprestaties van kinderen kunnen

rond deze waarde achteruit gaan en ziekteverzuim

kan toenemen. De GGD gaat regelmatig naar scholen

toe om onderzoek te doen naar het binnenklimaat.

“We constateren daarbij vaak dat er problemen zijn”,

Op dit moment voert TNO op een school in Zwolle

een onderzoek uit naar de relatie tussen leerpresta-

ties en de luchtkwaliteit op school. Voor het onder-

zoek worden CO-gestuurde ventilatiesystemen

gebruikt, waarbij de ene keer via een buis frisse lucht

van buiten de klas in gaat. Vervolgens wordt in

dezelfde klas getest wat er gebeurt als het systeem de

aanwezige lucht circuleert. Een apparaat meet boven-

dien de hoeveelheid CO in de lucht. Tests die leerlin-

gen uitvoeren, moeten uitwijzen of de luchtkwaliteit

van invloed is op de leerprestaties en het concentra-

tievermogen. Rik van de Weerdt, medisch milieukun-

dige bij de Hulpverlening Gelderland Midden (GGD),

zit in de begeleidingscommissie van het TNO-onder-

zoek. “Ik zie het als een eerste aanzet om meer

inzicht in de problematiek in Nederland te krijgen,

al is het onderzoek te kleinschalig voor grote conclu-

sies. Met dit experiment is het goed mogelijk om uit

te zoeken op welke manier we vervolgonderzoek

kunnen vormgeven, zodat we in de toekomst zaken

echt hard kunnen maken.” Ondertussen vindt Van de

Weerdt het belangrijk dat scholen concrete maatrege-

len nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. “Ze

moeten niet wachten tot onderzoek uitwijst dat de

vermoedens die er al zijn terecht waren.” De GGD

heeft in samenwerking met de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten (VNG) het boekje ‘Naar een beter

binnenmilieu’ uitgebracht met tips en richtlijnen om

het luchtklimaat op scholen te verbeteren (zie

www.netwerkgezondegemeenten.nl/binnenmilieu).

Zo staat er een checklist in waarmee scholen zelf

kunnen kijken of ze het goed doen. Met eenvoudige

tips kom je al een heel eind, zoals: het is beter om

een paar ramen op een kier te zetten dan één raam

helemaal open te gooien, want dit veroorzaakt tocht.

Ook is het effectiever om aan weerszijden van een

klaslokaal ventilatievoorzieningen te hebben, dan

slechts aan één kant. Van de Weerdt: “De GGD heeft

uitgezocht dat de beste resultaten worden behaald

door ventilatieadviezen op maat te combineren met

een apparaat dat signaleert of het CO-gehalte in een

klas goed is. Als het apparaat de kleur rood of oranje

aangeeft, weet je dat de boel open moet.” Schooldirec-

teur Albert Zark van de Lea Dasbergschool in Zutpen

adviseert scholen om in overleg met de lokale over-

heid te kijken in hoeverre een schoolgebouw voldoet

aan een gezond binnenmilieu. “De GGD kan daarbij

een belangrijke rol spelen.”

In november 2005 was de Lea Dasbergschool zes

weken dicht, nadat er hoge concentraties chemische

stoffen – waaronder het kankerverwekkende benzeen

– waren aangetroffen in de lucht. Directeur Zark:

“We hadden de luchtkwaliteit op school laten onder-

zoeken, omdat leerlingen en leerkrachten last had-

den van klachten als hoofdpijn en misselijkheid in

de warmere periodes, wanneer we gebruik maken

van een mechanisch afzuigsysteem.” Achteraf bleek

dat er op het moment dat de metingen plaatsvonden,

“Het Bouwbesluit gaat uit
van minimale eisen.”
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zegt Van de Weerdt. Zo bleek uit een onderzoek dat

de GGD in de regio IJssel-Vecht bij twintig basisscho-

len uitvoerde, dat zo’n 80 procent niet voldoet aan de

ventilatiemaat die de GGD hanteert. Van de Weerdt:

“Als er sprake is van een slechte luchtcirculatie kun-

nen er allerlei micro-organismen gaan rondzweven.

Datzelfde geldt voor fijnstof, oplosmiddelen, of stof-

fen uit bouwmaterialen en meubels. Uit buitenlands

onderzoek weten we inmiddels dat de aanwezigheid

van dit soort stoffen in combinatie met onvoldoende

ventilatie kan resulteren in klachten van zich niet

welbevinden, ziekteverzuim of verminderde leerpres-

taties.” Zark is ervan overtuigd dat er een verband is

tussen de luchtkwaliteit op school en de leerprestaties

van kinderen. “Leerkrachten hebben vaker aangege-

ven dat kinderen een verminderde concentratie heb-

ben en sneller moe zijn als het klimaat in de klas niet

goed is. We merken dat op onze school duidelijk in de

warmere periodes. Scholen die alleen gebruik maken

van natuurlijke ventilatie zullen deze problemen eer-

der in de winterperiode tegenkomen.”

Behoefte aan kennis
Directeur Zark is van mening dat de kennis die er al

is over de relatie tussen de luchtkwaliteit en de leer-

prestaties van kinderen nog niet goed is doorgesij-

peld naar het werkveld. “Het is belangrijk dat die

kennis gedeeld wordt, bijvoorbeeld via een platform.”

Hij denkt dat het goed zou zijn als scholen regelma-

tig inspecties krijgen waarbij de luchtkwaliteit wordt

gecontroleerd. “Als je nagaat dat kinderen zo’n 1000

uur per jaar op school doorbrengen, is dat zeker

noodzakelijk. Daar ligt, wat mij betreft, een taak voor

de rijksoverheid. Die kan een onafhankelijk instituut

instellen, dat de controle op de luchtkwaliteit uit-

voert en adviezen geeft aan gemeenten of schoolbe-

sturen.” Ook Van de Weerdt ziet een belangrijke rol

weggelegd voor de rijksoverheid. “Scholen hebben

behoefte aan voorlichting, goed geïnstrueerde leer-

krachten en apparaten die signaleren of het CO2-

gehalte in de lucht in orde is. Het zou goed zijn als de

ministeries van VROM en OCW hier geld en middelen

voor beschikbaar stellen. In Nederland hebben we op

het gebied van de luchtkwaliteit op scholen te maken

met jarenlang achterstallig onderhoud.” <
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende directeuren is nog steeds van kracht!

Juni 2006

Opleiding/training Data Trainer/adviseur Prijs leden/niet-leden

Human Dynamics deel 2 1 en 2 juni Anita Burlet t 950/1100

Trainingsconcept over verschillen tussen mensen in leren, informatie verwerken en communiceren.

Het behalen van uw organisatiedoelen en gewone doelen 6 en 7 juni Tom Roetert t 850/950 

Tweedaagse, waarin strategieën centraal staan om gestelde doelen ook daadwerkelijk te bereiken.

Succesvol leiderschap bij veranderingen 6 en 7 juni Anita Burlet t 850/950

Leidinggeven bij veranderingen: voor bovenschools managers, algemeen directeuren en bestuurders.

Resultaatgericht management of contractmanagement 15 juni Ad van der Staak/Jos Kooij t 250/350

Leren hoe een organisatie bijgestuurd kan worden door het maken van afspraken. 

Inschrijven kan bij de AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl of via het AVS Scholenportaal: www.avs.nl

School for
Leadership

> Training bovenschools leidinggevenden

Leren veranderen

De training Leren Veranderen is een gezamenlijk initiatief van

de AVS en De Roo Management & Advies. Tijdens deze training

komen vier thema's aan de orde: Succesvol leiderschap bij veran-

deringen, Verandermanagement, Cultuur in onderwijsorganisaties

en Veranderingsprocessen: diagnose en interventieplan. 

Het eerste thema wordt verzorgd door Anita Burlet en Trieneke

van Manen van de AVS. 

Data: 4 en 15 oktober 2006, 13 en 14 december 2006,

14 en 15 maart 2007, 21 en 22 mei 2007

Doelgroep: Ervaren bovenschools leidinggevenden die

hebben deelgenomen aan de opleiding Master of Educational

Superintendency of momenteel de functie vervullen van

bestuursmanager of bovenschools/algemeen directeur.

Locatie: Bilderberg Residence Groot Heideborgh, Garderen

Kosten: t 4.450 per persoon (excl. btw, incl. hotelarrangement)

Inschrijven: tot uiterlijk 15 september 2006 via info@deroo.nl

Meer informatie: De Roo Management & Advies, 

tel. 033-4647700, e-mail info@deroo.nl of kijk op www.avs.nl

> Professionalisering > AVS School for Leadership 

> Aanbod 2005 - 2006

> Bovenschoolse ambities?

Kies de opleiding 

die bij u past!

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

(i.s.m. Interstudie)

• Master of Educational Superintendency  

(i.s.m. Tias Business School)

Voor meer informatie, data, kosten, aanmelden en het aanvragen

van de brochure(s) kunt u terecht bij de AVS, Ellen de Jong,

e.dejong@avs.nl. Kijk ook op www.avs.nl > Professionalisering
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Minister Van der Hoeven wil de methode van jaarlijk-

se prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voor-

zieningen voor het primair onderwijs aanpassen.

Dat plan kan scholen voor primair onderwijs in grote

problemen brengen.

Het voorstel van de minister kent twee hoofdpunten.

Ten eerste wil zij de berekeningsmethodiek aanpas-

sen, om deze in lijn te brengen met de methodiek die

in de rest van het onderwijs gebruikt wordt. Daar-

naast zou het automatisme van de jaarlijkse prijscom-

pensatie moeten komen te vervallen.

De ambitie om te komen tot vereenvoudiging van de

bekostigingssystematiek en harmonisatie met andere

onderwijssectoren is op zichzelf lovenswaardig, maar

er zitten aan dit specifieke voorstel een aantal bezwa-

ren die het nu niet opportuun maken. En misschien

wel nooit opportuun maken.

De pijn bij dit voorstel zit vooral in het feit dat er een

reële kans bestaat dat de prijsbijstelling niet wordt

uitgekeerd, mogelijk zelfs meerdere jaren achter

elkaar. De regering kan hiertoe besluiten als ‘de toe-

stand van ‘s Rijks financiën’ daar aanleiding toe geeft.

Ook kan de minister besluiten de prijscompensatie

niet uit te keren, omdat zij andere prioriteiten stelt.

Het voortgezet onderwijs, waar de automatische prijs-

bijstelling al langer geleden afgeschaft is, laat zien

dat dit een reëel gevaar is. Daar is de prijsbijstelling

de afgelopen drie jaar niet uitgekeerd. Met als gevolg

dat scholen de gestegen kosten zelf maar op moesten

vangen. En dan hebben deze scholen nog enige ruimte

om binnen de lumpsum de zaak een beetje uit te

middelen, maar dat is voor het primair onderwijs

– met name voor de vele éénpitters – onmogelijk.

Daardoor zal de druk tot schaalvergroting toenemen

en dat moeten we niet willen.

Het schrappen van de automatische prijscompensatie

brengt nog een ander risico met zich mee. Sommige

uitgaven voor materiële voorzieningen zullen namelijk

sowieso gedaan moeten worden, ook als de prijscom-

pensatie de werkelijke uitgaven niet meer dekt. In dat

geval kunnen scholen zich genoodzaakt zien geld voor

personeel te verschuiven naar materieel. Ook dat zou

een zeer kwalijke ontwikkeling zijn.

Tenslotte is de timing van de minister opmerkelijk.

Op dit moment loopt nog een evaluatie van het beko-

stigingsstelsel. Het is buitengewoon raar om daaraan

voorafgaand nu al deze hypotheek op de uitkomst

van de evaluatie te leggen.

Door het automatisme van de prijscompensatie te

schrappen, laat de minister een sluipmoordenaar toe

in de bekostiging van het primair onderwijs. Het

wantrouwen van scholen in het primair onderwijs

ten opzichte van deze regeling is dan ook begrijpelijk

en terecht. Als de minister vereenvoudiging en har-

monisatie nastreeft in de manier van bekostiging van

het primair en voortgezet onderwijs, moet ze dat op

een andere manier bewerkstelligen. Het lijkt mij dan

beter om te kijken hoe we ook voor het voortgezet

onderwijs de automatische prijscompensatie weer

terug kunnen krijgen. <

Tot de zomervakantie laten politici in Kader Primair hun

licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. 

Deze maand het woord aan Ursie Lambrechts, Tweede

Kamerlid en woordvoerder Onderwijs namens D66.

Een sluipmoordenaar

in het primair onderwijs
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> Draaiboek

Overstap PO naar VO

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is voor

leerlingen die extra aandacht behoeven nog groter dan voor

anderen. Om scholen, leerlingen en ouders bij deze overstap te

helpen, heeft WSNS+ het draaiboek ‘De overstap’ gemaakt. Een

soort kalender die start in groep 7 en doorloopt tot en met de

brugklas. Het bijzondere van het draaiboek is dat het bedoeld is

voor scholen, leerlingen én ouders. Uiteraard heeft elke regio,

elke school, elke situatie een eigen invulling nodig. Het draai-

boek biedt een bron van ideeën, die de overstap van basisschool

naar voortgezet onderwijs kunnen vergemakkelijken. Kijk voor

meer informatie op www.overgangpovo.nl <

> Innovatiedag Onderwijs 2006

School van de Toekomst

Speciaal voor directies en ICT-personeel uit het onderwijs orga-

niseert 4D In Vision, samen met scholen, overheden en diverse

marktpartijen, de Innovatiedag voor het Onderwijs. Dit evene-

ment vindt plaats op 17 mei 2006 in de Mediacentrale in Gronin-

gen. Thema dit jaar is de ‘School van de Toekomst’. Bezoekers

krijgen de gelegenheid een helder beeld te vormen van vernieu-

wende ICT toepassingen voor het basis- en voortgezet onderwijs,

zoals schoolinformatiesystemen, webportalen, veiligheid, glas-

vezel- en ASP diensten. Ook zijn veel sprekers uit het onderwijs-

veld aanwezig. De toegangsprijs is 5 17,50, reserveren is nood-

zakelijk. Kijk voor meer informatie op www.innovatiedag.nl of

www.4dinvision/scholen <

> Masterclass

Innovatie voor professionele

onderwijsorganisaties

Elke professional hoort zijn vak bij te houden en zich steeds

weer te laten uitdagen door nieuwe kennis en inzichten. Ieder-

een heeft baat bij het delen van dilemma’s, het leren van oplos-

singen van anderen en het verwerven van de nieuwste inzichten

over onderwijs. Wat is ‘de kunst van innoveren’? Wat beweegt

onderwijsorganisaties om te gaan vernieuwen? Welke weerstan-

den bestaan ertegen en hoe kunnen die worden weggenomen?

Om deze vragen te beantwoorden, biedt de masterclass ‘Innova-

tie voor professionele onderwijsorganisaties’ een fundamentele

doordenking van het verschijnsel ‘innoveren’. Deze masterclass

van de Tias Business School vindt plaats op 31 mei, 1 en 2 juni

aanstaande en is geschikt voor eindverantwoordelijke managers

en bestuurders van onderwijsorganisaties. Meer informatie vindt

u op www.tias.edu/non-profit <
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Ahrend

Alberts

Canon

Cogas

Douwe Egberts Coffee Care

Elsevier Overheid

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

OHRA

TICC

AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 

Dat is het idee achter AVS Voordeel. Om u te helpen bij

het kiezen uit het vaak versnipperde aanbod, hebben

we afspraken met diverse aanbieders gemaakt. 

Met het oog op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze service 

van de AVS? 

Mail ze naar de AVS, voordeel@avs.nl. 

Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.



> Nieuwe methode

Burgerschap in het

basisonderwijs

Waarden, normen en burgerschap. Leerkrachten binnen het pri-

mair onderwijs kunnen deze begrippen structureel herkenbaar

en bespreekbaar maken voor leerlingen met de nieuwe methode

‘Kinderen en… hun morele talenten’. De methode sluit aan bij

het nieuwe, door de overheid geformuleerde, kerndoel burger-

schap en schenkt op een niet-moraliserende manier aandacht

aan burgerschap. De methode is niet direct gericht op het aan-

leren van sociaal wenselijk gedrag, maar legt de nadruk op de

daaronder liggende waarden en normen en hun uitingsvormen.

Zelf ontdekken staat hierbij centraal. Als uitgangspunt wordt een

concreet en voor de kinderen herkenbaar moreel dilemma geno-

men. ‘Kinderen en… hun morele talenten’ is ontwikkeld door

de het Pedagogische Instituut van de CED-Groep uit Rotterdam

en verschijnt binnenkort bij educatieve uitgeverij Kwintessens.

Kijk voor meer informatie op www.socialecompetentie.com of

www.kwintessens.nl <

> Spel

Make it Real Game

Waarom geven we kinderen niet de kans om de rol van volwasse-

nen te oefenen, terwijl ze nog op school zitten – een ervaring die

lijkt op het echte leven; een leven waar ze spoedig zelf deel van

zullen uitmaken? ‘The Make it Real Game’ gaat met deze vraag

aan de slag. Het spel is geschikt voor de bovenbouw in het

basisonderwijs en integreert wereldoriëntatie, wiskunde, taal,

sociaal emotionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Bij ‘The Make it Real Game’ krijgen kinderen een realistisch

beeld van de volwassen wereld. In het buitenland heeft het spel

zich al bewezen. Het APS ontwikkelt momenteel op verzoek van

de overheid een Nederlandse versie en is op zoek naar scholen

die het spel willen uitproberen. Leerkrachten worden (kosteloos)

getraind, zodat zij dit in hun klas kunnen uitvoeren. Scholen die

interesse hebben kunnen contact opnemen met APS-adviseur

Johan Bosma, J.Bosma@aps.nl Kijk voor meer informatie op

www.realgame.com <
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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 )

> Personeelsbeleid*

Het Talentenspel (t 21) tijdelijk uitverkocht

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)

nieuw 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 2004-2005**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005 (t 5 leden / t 12 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 95 vanaf 1 augustus 2006 en t 54 vanaf 1 januari 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2006.

Lid worden per 1 augustus 2006

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 183 – t 270 (afhankelijk van

het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één

van t 113 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. 

Ik ontvang een acceptgiro van t 113 op mijn naam.

Lid worden per 1 januari 2006

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 105 – t 155 (afhankelijk van

het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één

van t 65 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro

van t 65 op mijn naam.

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)

abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 54 (excl. BTW) v.a. januari 2006.

abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 105 (excl. BTW)

voor schooljaar 2006–2007.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs: BO SBO SO I SO II SO III SO IV

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

Denominatie: Openb. Alg. bijz. RK PC Ref. Interconf.

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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

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

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

Kloppen

uw gegevens 

nog?
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De AVS is een actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management


