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Eén sectororganisatie PO vanaf 1 januari 2008
Enorme belangstelling voor 12e AVS congres
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Rol personeelsdagen onder de loep > ‘Bazen van buiten’ komen maar moeizaam aan het werk <



‘Alles groeit van aandacht’
De schoolleider is bij uitstek verantwoordelijk voor het 
bewaken en bevorderen van personeelsbeleid, vindt Harry 
Starren, directeur van managementcentrum De Baak. “Voor 
negentig procent is personeelsbeleid gewoon je werk doen. 
De overige tien procent maakt het verschil.”
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Inhoud april

Samenwerking primair en voortgezet onderwijs
De Geert Groteschool uit Zwolle werkt samen met het voortgezet 
onderwijs en de plaatselijke Pabo om de ‘betere’ leerlingen een 
uitdagend leeraanbod te bieden en tegelijkertijd een betere 
 aansluiting te bewerkstelligen.

> 40

Een goed begin is heel wat werk
Vaak verlaten jonge, startende leerkrachten het basis-
onderwijs. Een minder ‘honkvaste’ generatie, weinig 
 carrièreperspectieven en een hoge werkdruk liggen hieraan 
onder andere ten grondslag. Hoe houd je starters binnen?
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Van Maastricht tot Sint Pancras
De schoolleider centraal, wat is zijn of haar rol, hoe wordt 
die ervaren en wat verandert daarin? Ongeveer 500 AVS 
leden bezochten in januari en februari van dit jaar de 19 
ledenbijeenkomsten van de AVS waarin deze onderwerpen 
centraal stonden.

> 44
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Werelden verbinden
Jaarrede van AVS voorzitter Ton Duif, uitgesproken tijdens het 

twaalfde AVS congres ‘Leiding geven met het oog op morgen’ op 

23 maart 2007.

“Wie de laatste weken het nieuws heeft gevolgd, zal het zijn opgevallen 

hoeveel kritiek er op het primair onderwijs is geleverd. Het ging daarbij om 

te dikke kinderen, een stroom van negatieve verhalen over hoe we omgaan 

met de Cito-toets, zwakke Islamitische scholen, voorzitter Wientjes van 

VNO/NCW laat zich ongenuanceerd uit en roept dat het Nederlandse onder-

wijs in een slechte staat verkeert, we geven geen of gebrekkige seksuele 

voorlichting, et cetera. Elke onderzoeker wil scoren. Elk radio- of TV-station, 

maar ook de kranten moeten dagelijks gevuld worden met nieuws, zodat 

genuanceerde berichtgeving achterwege blijft. Nog erger is het dat er zelfs 

geen aandacht is voor rectifi caties of nuancering; de nieuwe hype is per slot 

van rekening al weer aan de gang.

Onvrede
Betekent dit dat alles wat onderzocht en beweerd wordt onjuist of onwaar 

is? Het is een signaal dat er veel onvrede bestaat over de ontwikkelingen 

in de hedendaagse maatschappij en onze bijdrage daarin. Dat er dingen 

moeten veranderen of verbeteren. Vandaar dat we tijdens dit congres 

vooral een oog willen laten vallen op de toekomst. Hoe ziet die er straks 

uit en wat wordt er van ons verwacht? En wat willen we zelf? Vast staat 

dat de centrale overheid niet in staat is de grote problemen op te lossen. 

Wijken verpauperen, kinderen verliezen kennis van en contact met hun 

natuurlijke leefomgeving, de straat is het toneel van drugshandel, crimi-

naliteit en vervreemding. Het alcoholgebruik onder kinderen neemt dra-

matische vormen aan. Het kan niet anders, en de tekenen zijn er inmid-

dels, dat mensen en organisaties die belang hebben bij verbeteringen niet 

langer zullen wachten op maatregelen van de centrale overheid, maar 

zelf het heft in handen gaan nemen. Woningbouwcoöperaties weten maar 

al te goed bewust dat de waarde van het onroerend goed daalt als de wijk 

een negatieve uitstraling heeft. Dat daardoor een verdichting van de soci-

ale problemen ontstaat, een wijk verzwart of door veel leegstand onleef-

baar wordt. Justitie en politie kunnen de problemen niet alleen aan en 

komen al helemaal niet toe aan preventie. De jeugdzorg heeft de handen 

vol aan de sociale problematiek in de gezinnen, waarvan slechts een klein 

deel ons bereikt via schokkende verhalen in de media. De excessen van 

de laatste tijd zijn slechts een topje van de ijsberg. Er moet wat gebeuren. 

Daar waar lokale organisaties uit hun ivoren torens komen en de handen 

ineenslaan, worden de meeste successen behaald. Dit concentreert zich 

nu en ook straks rond de school in wijk of dorp. Vandaar de groei van de 

vele ‘brede scholen’. De opkomst van de prachtige ‘Brede Bossche school’ 

in de Graafse wijk in Den Bosch, maar ook de grootschalige renovatie van 

de woningen was een rechtstreeks gevolg van de explosie van de sociale 

problematiek in 2000, na de dood van Pierre Bouleij. >

Jaarrede > Ton Duif
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Ondernemen
De uitdaging is om de drie werelden waarin kinderen 

opgroeien (school, straat en gezin) aan elkaar te ver-

binden. Scholen zullen zich meer gaan ontwikkelen 

tot educatieve/maatschappelijke ondernemingen en 

schoolleiders tot ondernemers, die zich bewust zijn 

van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. We 

kunnen niet anders. Want een kind dat zich niet veilig 

voelt, komt niet toe aan leren. Investeren in de kwali-

teit van de school en haar omgeving heeft dan ook een 

maatschappelijke meerwaarde en biedt steun aan de 

kansen van kinderen.

Moet de school dat alles alleen bereiken? Nee, daarvoor 

gaan we samenwerken met de omgeving van de school 

en gebruik maken van onze krachtige en centrale 

positie in de opvoeding en opleiding van onze kinde-

ren. Het creëren van een veilige schoolklimaat is één, 

het creëren van een optimale leefomgeving waarin 

de kinderen 24 uur lang kunnen rekenen op steun en 

begeleiding, waarin zij de kans krijgen op te groeien tot 

volwaardige medeburgers, is een ultieme uitdaging.

Wij zijn bij uitstek de personen die dit kunnen bewerk-

stelligen. In het belang van de kinderen die aan ons 

zijn toevertrouwd. Maar daarvoor moet wel wat gebeu-

ren. Daarvoor zijn nieuwe vaardigheden en competen-

ties nodig. De Nederlandse Schoolleiders Academie 

(NSA) kan u daarbij ondersteunen, ik kom daar later op 

terug. De mantra dat al het geld naar het management 

gaat, door velen klakkeloos herhaald, gaat niet op voor 

onze sector: vier tot vijf procent overhead (zie onderzoek 

VOS/ABB over managementkosten). Naast professionele 

leerkrachten hebben we ook ondernemende profes-

sionals nodig in de schoolleiding. We zullen het zelf 

moeten doen, van de overheid valt slechts symptoom-

bestrijding of gelegenheidswetgeving te verwachten. Ik 

heb geen verplichte kleutertoets nodig als we zelf het 

belang van een goede ketenbenadering onderkennen 

en dit organiseren. Ik heb geen verplichte Cito-toets 

nodig, als meetinstrument voor de opbrengst van het 

onderwijs, als we zelf het belang van een transparante 

kwaliteitsverantwoording onderkennen. Ik heb geen 

wet ‘Passend onderwijs’ nodig als we samen werken 

aan de ontwikkeling van individuele leerlijnen en het 

abjecte selectieproces in ons onderwijs een halt toe 

kunnen roepen. Ik heb geen nieuwe wet op het onder-

wijstoezicht nodig als wij ons verantwoorden naar de 

stakeholders, die belangen bij onze school hebben. Ik heb 

geen idioot lotingcircuit nodig als wij ons zelf bewust 

zijn van het feit dat segregatie wordt veroorzaakt door 

ons eigen denken en handelen en niet in het belang is 

van onze maatschappelijke opdracht en de ontwikke-

ling van onze kinderen.

Fundament
Ik heb wel een boodschap voor de heren en dames poli-

tici. Beseft u wel dat wij, het ‘funderend onderwijs’, het 

werkelijke fundament leggen voor onze maatschappij? 

Dat de relatief hoge score van Nederlandse kinderen in de 

Pisa-vergelijking een direct gevolg is van de inspanningen 

die wij leveren? Dat elk kind dat zijn of haar startkwalifi -

catie voor de maatschappij mist een gigantische probleem 

voor de toekomst vormt? Daarom verdienen wij naast 

uw onvoorwaardelijke kritiek ook uw onvoorwaardelijke 

steun. De verkiezingsprogramma’s stonden er vol van. 

Er waren zelfs partijen die ons zonder blikken of blozen 

tien procent salaris beloofden als we maar op hen zouden 

stemmen. Hoe dom waren we toch om hen weer te gelo-

ven? De uitkomst is beschamend te noemen. Eén miljard 

extra voor onderwijs, waarvan als we niet opletten 400 

miljoen wordt besteed aan inkomenspolitiek door het 

gratis maken van de schoolboeken in het VO. Na aftrek 

van ook ingeboekte bezuinigingen blijft er minder dan 

500 miljoen over. Beseft u daarbij dat één procent salaris 

een beslag legt van 300 miljoen op de middelen? Er blijft 

dan niet veel over voor een massieve professionalisering 

van leerkrachten en schoolleiders. En we kunnen zo onze 

gebouwen niet moderniseren en aanpassen op nieuwe 

leer- en werkvormen! Het lijkt wel alsof we niet leren van 

het verleden. Onze Gouden Eeuw vervloog, omdat de 

toenmalige regenten slechts keken naar de rendementen 

op korte termijn en de investering in de Nederlandse 

vloot achterwege lieten. Het kostte ons niet alleen de oor-

log met Engeland, maar ook het verlies van de hegemonie 

van onze handel. Ook nu weer zien we dezelfde houding, 

met dit verschil dat straks onze kinderen de rekening 

zullen betalen. De opkomst van economische reuzen als 

China, India en Brazilië moet ons niet alleen in woorden, 

maar vooral in daden inspireren om nu echt in onderwijs 

te investeren met geld, kennis en elan! Maar als de over-

heid achterblijft, laten we het dan maar gebeuren? Nee, 

we zullen het zelf gaan doen. Bestuurders, schoolleiders 

en leerkrachten op de barricade voor onze jeugd en onze 

toekomst! Niet meer lijdzaam toekijken en mopperen, 

maar aan de slag. Geen zesjes maar achten!

Verbonden
Daarom is het niet meer dan noodzakelijk dat we onze 

geschillen vergeten en intensief gaan samenwerken, 

scholen aan elkaar verbinden, kennis uitwisselen en 

samen werken aan onze maatschappelijke opdracht. 

Samen staan we sterk. Niet in verdeeldheid, maar in 

verbondenheid. In april 2005 heeft de AVS als eerste het 

belang van de vorming van één sectororganisatie voor 

het primair onderwijs bepleit. Niet als een klassiek 

netwerk van bestuurders, maar een organisatie waar 

bestuurders en directeuren gezamenlijk werken aan de 

realisatie van beter onderwijs voor onze kinderen. Een 

organisatie die erkent dat er diversiteit bestaat in onze 

“De uitdaging is om de drie 
werelden waarin kinderen 
op groeien – school, straat en 
gezin – aan elkaar te verbinden.”
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sector, gelegen in levensbeschouwelijke richting maar 

ook in pedagogische concepten en in schaalgrootte. Een 

organisatie waarbij weliswaar schoolbesturen zich aan-

sluiten, maar waarin schoolleiders het professionele, 

innovatieve debat zullen voeren en hier ook het meeste 

belang bij hebben. Een organisatie die zich verstaat 

met de scholen en de professionals. Het moet onze ‘PO-

raad’ worden. Na drie jaar praten en overtuigen ben ik 

zelf erg blij dat op 14 maart 2007 de besturenorgani-

saties en de AVS een verklaring hebben uitgegeven dat 

op 5 april aanstaande de stap gezet gaat worden tot 

de oprichting van één sectororganisatie voor het pri-

mair onderwijs (zie pagina 4 voor de uitkomsten van deze 
bijeenkomst).
Ho ho, zult u zeggen, wat betekent dit dan voor onze 

AVS? Wel nu, we hebben u ook in 2005, 2006 en 2007 

beloofd dat de AVS ervoor zal zorgen dat wat we nu 

doen ook voor de toekomst wordt gewaarborgd. Maar 

willen we dat doen, dan moeten ook wij ons oog op 

de toekomst richten en daarop inspelen. Nu verzorgt 

de AVS rechtpositionele belangenbehartiging voor 

de schoolleider als werknemer, onderhandelen wij 

over uw cao en hebben wij een helpdesk om uw werk-

nemersvragen te beantwoorden. Dit zal zo blijven. 

Daarnaast domineren wij het maatschappelijk debat 

over onderwijs en onderwijsinnovaties, we staan onze 

leden bij die onderwijsinhoudelijke vraagstukken wil-

len oplossen, geven dienstverlening, doen aan opleiden 

en belangenbehartiging voor de sector. Al deze zaken 

zullen goed worden belegd, ook uw rol daarin. Dat 

zullen we bewaken. Maar twee kapiteins op de brug 

van het primair onderwijs gaat niet werken. Daarom 

zal de AVS ruimte moeten maken om het belang van 

schoolleiders – in hun rol die niet te maken heeft met 

de werknemersrol – in de nieuwe sectororganisatie 

onder te brengen. Wat blijft is een vakorganisatie die 

zich concentreert op collectieve en individuele belan-

genbehartiging voor schoolleiders en bovenschoolse 

directeuren. Deze ‘vakbond’ zal haar werk blijven voort-

zetten. We zijn over deze ontwikkelingen constant in 

gesprek met de AVS ledenraad, die ons met overtuiging 

ondersteunt.

Onderzoek
Dat de AVS uw persoonlijke belang als werknemer 

bewaakt, blijkt uit het feit dat wij de laatste maan-

den op twee manieren hebben onderzocht hoe u als 

schoolleider of bovenschools manager denkt over uw 

vak, uw competenties en uw beloning. We zijn met 

ruim 500 collega’s in gesprek geweest in het land en 

2500 collega’s hebben hierover een enquête ingevuld 

(zie pagina 44). Conclusie? U bent zeer betrokken bij 

uw vak als schoolleider/manager in het primair onder-

wijs, u bent bezig met uw toekomst, maar u vindt 

ook dat uw beloning niet in verhouding staat tot uw 

inspanningen en verantwoordelijkheden. Slechts 13 

procent is tevreden over deze balans. Een paar andere 

belangrijke resultaten zijn:

•  Dat u veelal integraal schoolleider wenst te zijn, 

maar dat u veel last heeft van de papieren romp-

slomp en een overkill aan informatie;

•  Naarmate de organisatiestructuur langer bestaat, 

blijkt dat de rolverdeling tussen schools en boven-

schools beter uitkristalliseert en dat bovenschools 

als winst wordt ervaren;

•  U realiseert zich goed dat u ondernemender wilt 

worden en nieuwe competenties nodig gaat hebben;

•  Onderwijs in de toekomst zal breder worden inge-

vuld en u bent meestal bereid om vanuit het belang 

van de kinderen extra maatschappelijke rollen op u 

te nemen, maar wel op voorwaarde dat de randvoor-

waarden daarbij zijn ingevuld;

•  Een deel van u vindt ook andere contractsvormen 

dan een cao de moeite waard om te onderzoeken, en 

zou meer op prestatie beloond en beoordeeld willen 

worden. Dit stemt tot nadenken.

Verontrustend is dat ruim 60 procent van u wel eens 

nadenkt over een andere baan waarbij werkdruk (46 

procent) en salaris (52 procent) een grote rol spelen.

Om uw positie en uw verantwoordelijkheid in de huidi-

ge maatschappij gefundeerd onder de aandacht te bren-

gen van politiek en beleidsmakers, zijn we inmiddels 

gestart met een zogenaamde benchmark, waarbij uw rol 

en uw verantwoordelijkheden in samenhang met uw 

salaris worden afgezet tegen vergelijkbare functies bin-

nen en buiten het onderwijs.

Komend najaar zullen we daar uitgebreid op terugko-

men. De voorlopige resultaten van beide onderzoeken 

en een voorschot op die benchmark, gemaakt door Alons 

& Partners, vindt u uitgebreid terug als document op 

de memory stick die u bij het verlaten van dit congres 

meekrijgt.

Geen eenheidsworst
Ik zei al: alle overige, onderwijsgerelateerde belangen 

van schoolleiders worden samengevoegd in de nieuwe 

sectororganisatie. Wat is dat nu eigenlijk, hoe moet 

ik me dit voorstellen? Is dat die eenheidsworst die de 

diversiteit van de sector bedreigt?

De nieuwe sectororganisatie bestuurt, coördineert en 

organiseert de scholen in het primair onderwijs zonder 

daarbij op de stoel van een individuele school of school-

bestuur te gaan zitten. Het gaat daarbij om enkele rich-

tinggevende principes, die u ook in onze uitgangspunten 

kunt lezen. Primair gaat het om het belang van onze 

kinderen en de vraag of de wereld van morgen, waarin 

de leerling leeft en werkt, er ook beter van wordt.

De sectororganisatie creëert eenheid als optelsom van 

gemeenschappelijke waarden, dus geen eenheidsworst 

maar ruimte voor verschillen.

De sectororganisatie ondersteunt de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de individuele scholen; zij 

zullen in de toekomst aanspreekbaar willen zijn op de 

kwaliteit van het werk en daarover naar elkaar en de 

maatschappij rekenschap willen afl eggen. We willen dus 
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ook normatief zijn, zonder dit van bovenaf op te leggen. 

Wat zou het een uitdaging zijn om gezamenlijk leer-

standaarden te ontwikkelen op de hoofdgebieden lezen, 

rekenen taal en ict. Vakken waarvan kinderen voor hun 

toekomst zo afhankelijk zijn. Scholen,  bestuurders en 

schoolleiders zijn dan aan zet, zoals we ook het kwalifi -

catieprofi el van de NSA hebben ontwikkeld.

De sectororganisatie bouwt bruggen tussen scholen 

en met de samenleving. Het gaat daarbij om kwaliteit 

en professionaliteit van bestuurders, schoolleiders en 

leerkrachten. Scholen werken daarbij vanuit een eigen 

profi el en in een lokale en regionale context, om zo 

hun maatschappelijke opdracht te realiseren. De sector-

organisatie is daarbij verbindend en ondersteunend.

In dit kader zou ik u nadrukkelijk willen vragen uw eigen 

overtuiging dat professionaliteit ertoe doet te onderbou-

wen door u aan te sluiten bij de NSA. U geeft daardoor 

blijk van het feit dat u op een professionele wijze mee-

werkt om de kwaliteit van het werk hoog te houden.

Bij de start van het defi nitieve traject richting één sec-

tororganisatie primair onderwijs ziet het ernaar uit dat 

de huidige besturenorganisaties zich herpositioneren 

en hun relatie tot de sectororganisatie gaan opbouwen. 

Daarbij zullen zij zich ontwikkelen tot profi elorganisa-

ties, gericht op levensbeschouwing of op pedagogische 

concepten, en zullen zij ruimte maken voor een echte 

sectororganisatie en bestaande taken overdragen. 

Natuurlijk vergt dit een overgangsperiode, maar het is 

een onomkeerbaar proces, waar we als AVS ten behoeve 

van goed onderwijs van harte aan meewerken en zeer 

in geloven. En wellicht zien we elkaar hier volgend jaar 

weer in zulke groten getale, maar dan om de start van 

de sectororganisatie in te luiden.

Er is veel werk te doen, niet alleen in uw scholen maar 

ook op het sectorale niveau. Maar we zitten vol elan en 

energie. Wij maken immers het verschil. Zonder onze 

dagelijkse inzet kan het kabinet de ambitie voor de 

Nederlands toekomst bij het oud vuil zetten. Maar erger 

is dat zonder onze inzet en professionaliteit de toekomst 

voor onze kinderen en onszelf er duister uit gaat zien. 

Dát laten we niet gebeuren. Vandaag staan we stil bij uw 

leiderschap met het oog op morgen. Daar verwacht ik 

veel van, vooral voor de toekomst van onze kinderen.” <

AVS is en blijft vakorganisatie voor schoolleiders

 Eén sectororganisatie PO vanaf 1 januari 2008
Op 5 april jongstleden troffen de AVS en de besturenorganisaties elkaar opnieuw om te bezien hoe een 

gedeelde visie op de te creëren sectororganisatie voor het primair onderwijs bereikt kan worden. Van belang 

was onder andere de uitkomst van de ledenvergadering van de Bond KBO, die tot dat moment nog geen 

uitspraak had gedaan. Gelukkig hebben ook de leden van deze bond massaal gekozen voor een moderne 

sectororganisatie, met een rechtstreekse aansluiting van de onderwijsinstellingen.

Tijdens de bijeenkomst op 5 april is 

een verklaring voorbereid, die onlangs 

gepubliceerd is. Hierin kondigen de 

organisaties aan dat er op 1 januari 2008 

een sectororganisatie voor het primair 

onderwijs van start zal gaan. Daarvoor 

wordt momenteel een stuurgroep inge-

richt, die op hoofdlijn de voortgang van 

het totstandkomingsproces zal bewaken. 

De stuurgroep staat onder voorzitter-

schap van Leo Lenssen en bestaat uit de 

directeuren/voorzitters van de betrokken 

organisaties. Namens de AVS zal Ton Duif 

in de stuurgroep zitting nemen.

Naast de stuurgroep wordt een pro-

jectgroep ingericht die zal bestaan uit 

vertegenwoordigers vanuit het veld (drie 

bestuurders en drie schoolleiders) en 

zes personen aangewezen door de AVS 

en de besturenorganisaties. Namens de 

AVS zal Michiel Wigman in deze project-

groep participeren. De stuurgroep stelt 

de opdracht aan de projectgroep eind 

april vast. De volgende zaken worden 

naar alle waarschijnlijkheid in deze 

opdracht verwerkt:

•  Missie en taken van de 

sectororganisatie

•  Organisatorische inrichting

•  Financiering

•  Aard en vorm van lidmaatschap

•  Positie van schoolleiders

•  Communicatie

•  Meer exacte tijdslijnen

De projectgroep zal regelmatig een 

beroep doen op derden om daarmee de 

voortgang van het proces te versnellen. 

De ambitie is om voor het eind van dit 

kalenderjaar zover te zijn dat de sector-

organisatie in oprichting op 1 januari 

2008 van start gaat. <

> Uiteraard houdt de AVS u op de hoogte 

van de voortgang. Meer informatie over 

de rol van de AVS en de standpunten 

van de AVS met betrekking tot de sector-

organisatie is te vinden op www.avs.nl > 

Belangenbehartiging > Sectororganisatie. 

Hier vindt u ook de gezamenlijke verklaring 

van de AVS en de besturenorganisaties. 

U kunt uw reactie, vragen en opmerkingen 

rondom de sectorvorming ook naar ons 

 mailen via sector@avs.nl <
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PO Platform Kwaliteit en Innovatie steunt 
plannen schoolbesturen
Maar liefst 176 (samenwerkende) besturen vroegen fi nanciële ondersteuning aan voor de ontwikkeling 

en verbetering van hun onderwijs. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie kende zestig subsidies toe. 

Veel aanvragen gingen over actuele thema’s zoals leerlingenzorg, taal en lezen en opleiden in de school.

Alle besturen in het primair onderwijs 

konden inschrijven op de stimulerings-

regeling ‘Leren met experts’, die het PO 

Platform eind oktober 2006 publiceerde. 

Doel was hen te helpen investeren in 

duurzame onderwijsontwikkeling.

Bijna 180 besturen stuurden hun plan-

nen voor deze zogenaamde dieptepro-

jecten in. Zij beschreven daarin hoe zij 

hun onderwijs een impuls willen geven, 

bijvoorbeeld door samenwerking met 

externe experts of door voort te bouwen 

op resultaten uit eerder (wetenschappe-

lijk) onderzoek.

In de loop van dit en volgend schooljaar 

komen de opbrengsten en producten 

van de activiteiten beschikbaar. Het PO 

Platform houdt gedurende de hele pro-

jectperiode contact met alle besturen 

om de uitvoering van de plannen te vol-

gen. Tussentijdse opbrengsten worden 

actief verspreid, bijvoorbeeld via leernet-

werken en regionale bijeenkomsten.

Strenge selectie
Besturen konden een bedrag tot maxi-

maal Y 50.000 aanvragen en moesten 

ook hun eigen investering zichtbaar 

maken. Bij de beoordeling van de 

aanvragen stonden de inhoudelijke 

kwaliteit en de uitwerking daarvan 

in het primaire proces centraal. Ook 

de waarde voor de rest van het onder-

wijs en de overdraagbaarheid van de 

opbrengsten waren belangrijke criteria. 

Zoveel mogelijk kwalitatief goede aan-

vragen zijn gehonoreerd. Een overzicht 

van de besturen en thema’s die een 

subsidie ontvangen is te vinden op 

www.innovatiepo.nl. <

> De stimuleringsregeling ‘Leren met 

experts’ is één van de activiteiten van het 

PO Platform Kwaliteit en Innovatie, dat zich 

inzet om scholen te ondersteunen bij het 

werken aan duurzame verbetering van hun 

onderwijs. Namens de AVS is Bob Ravelli 

(b.ravelli@avs.nl) ambassadeur bij het PO 

Platform.

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

Sofi-nummers soms via leerplichtambtenaar 
beschikbaar
Het is voor scholen, in het kader van het persoonsgebonden nummer, niet altijd eenvoudig om de sofi -

nummers (of burgerservicenummers) van hun leerlingen te achterhalen. Ouders kunnen het nummer niet zo 

snel vinden of zijn het soms gewoon kwijt. En er zijn ouders die het nummer niet willen afstaan. In sommige 

gevallen schiet de gemeente (leerplichtambtenaar) te hulp.

Een aantal gemeenten communiceert 

via de leerplichtambtenaar de nummers 

met de scholen. Strikt genomen is dat 

wettelijk niet mogelijk. Scholen mogen 

de leerplichtambtenaar, die zich houdt 

aan de enge interpretatie van de wet, 

offi cieel niet vragen om de bij hem of 

haar bekende nummers door te geven. 

Toch zijn er leerplichtambtenaren die 

de wet wat ruimer interpreteren. Het is 

dus van de lokale situatie afhankelijk of 

scholen en gemeente/leerplichtambte-

naar elkaar op dit punt kunnen vinden. 

Het kan zijn dat er via deze weg ruimte 

ontstaat om de nummers meer op orde 

te krijgen, maar als men op lokaal 

niveau een strikte interpretatie van de 

wet hanteert, houdt de zaak op. <
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‘Digitale voorleesboeken zorgen voor extra taalimpuls’
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Sardes – in opdracht van Kennisnet Ict op school, Edict en Stichting 

Lezen – blijkt dat leerlingen die luisteren naar een op de computer voorgelezen boek met bewegende 

beelden hun woordenschat vergroten tot zes woorden per dag.

Hiermee bewijzen de zogeheten interac-

tieve Levende Boeken volgens Kennisnet 

Ict op school hun waarde tegenover de 

ouderwetse ‘juf-leest-voor-methode’, 

waarbij kinderen tot drie woorden per 

dag leren. Levende Boeken zijn dus een 

geschikt middel om taalontwikkeling 

van jonge kinderen te stimuleren, aldus 

de onderzoekers.

Leerkrachten vinden het werken met 

Levende Boeken een versterking van 

hun onderwijs. Ook de leerlingen zijn 

enthousiast. De boeken zouden de con-

centratie verhogen en het denken stimu-

leren. Ook leren leerlingen tegelijkertijd 

werken met computers. Leerkrachten 

ondervonden vooral de positieve wer-

king op taalzwakke leerlingen, die met 

de digitale boeken een extra taalimpuls 

krijgen. De behoefte aan meer digitale 

voorleesboeken is dan ook groot.

‘Bezwaren’ tegen deze nieuwe voorlees-

variant zijn er ook. Zo zijn er nu nog te 

weinig boeken voorhanden en sluiten 

de thema’s nog niet altijd goed aan bij 

de thema’s in groep 1 en 2. De onderzoe-

kers concluderen dat de komende jaren 

forse investeringen in voorgelezen boe-

ken nodig zijn. <

> Het volledige onderzoeksverslag van 

Sardes met conclusies en aanbevelingen is 

te vinden op www.ictopschool.net/onder-
zoek/nieuws/overzicht-ict-rendement. 

Voorbeelden van Levende Boeken vindt u op 

www.levendeboeken.nl

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

Manifest: ‘Overblijven op school is chaos’
De nieuwe overblijfwet, die schoolbesturen sinds februari verantwoordelijk maakt voor de overblijf in plaats 

van de ouders, heeft eerder kwaad gedaan dan goed. Dat stellen Conny Bergé, projectcoördinator ‘Tijd voor 

school’, en sociologe Rineke van Daalen in een manifest gericht aan onderwijsminister Ronald Plasterk.

In dagblad Trouw zegt Van Daalen: 

“Kinderen eten in de klas of met z’n allen 

in een hal die daar niet geschikt voor is, 

schoolpleinen zijn te klein voor de vaak 

grote groep overblijvers. Het is bekend dat 

er tijdens de overblijf meer wordt gepest. 

Kinderen klagen over drukte. Wat mij 

betreft is het een wonder dat er voor zover 

ik weet nooit iets echt is mis gegaan.”

In de praktijk blijkt er weinig veranderd 

te zijn aan de kwaliteit van de tussen-

schoolse opvang (TSO). Overblijfkrachten 

– die toezicht houden terwijl de leer-

krachten zelf pauze hebben – hoeven 

geen opleiding te hebben. Vaak besteedt 

een school de TSO uit aan commerciële 

kinderopvangorganisaties. “Eisen stellen 

kan alleen als de school overblijfkrachten 

in dienst neemt als volwaardige arbeids-

krachten”, meent Van Daalen. En daar 

is geld voor nodig. Gebrek hieraan wijt 

Van Daalen aan het ontbreken van visie 

bij het ministerie, ingegeven door de 

Nederlandse moraal dat ouders zelf voor 

hun kinderen horen te zorgen.

In tegenstelling tot de overblijf, moet 

de vanaf augustus verplichte voor- en 

naschoolse opvang wel voldoen aan 

de hoge kwaliteitseisen die in de wet 

Kinderopvang staan. Van Daalen vreest 

echter dat er ook met die wet niks ver-

andert in de praktijk.

Onderhandelen
Wat Bergé en Van Daalen signaleren in 

hun manifest is al langer bekend. “Het 

gaat hier om een taak die bij de school 

is neergelegd, zonder dat er middelen 

beschikbaar zijn gesteld om het goed te 

doen. In tweede instantie is er alleen geld 

gekomen om de welwillenden die TSO 

verzorgen een beetje te scholen. Het kan 

dus wel degelijk professioneler, maar niet 

voor een dubbeltje”, aldus de AVS.

De AVS adviseert schoolleiders om in een 

koppeling met de voor- en naschoolse 

opvang een goed pakket voor TSO uit 

te onderhandelen. “Dat zal niet gemak-

kelijk worden met zoveel commerciële 

partners: het vergt ondernemersvaardig-

heden.” <
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Uitbesteden of zelf doen?
Het onlangs verschenen onderzoek Uitbesteden of zelf doen? is het derde onderzoek dat ITS deed – in 

opdracht van VOS/ABB – naar de ontwikkeling van bovenschools management in het primair onderwijs. 

Hieruit blijkt onder meer dat het primair onderwijs veel beheerstaken uitbesteedt, maar dat bovenschools 

managers administratieve taken meer zelf willen doen.

Voor het onderzoek werden zowel school-

directeuren als bovenschools mana-

gers bevraagd. Er is gekeken naar de 

overwegingen en ervaringen bij het 

uitbesteden van (administratieve) taken. 

Bovenschools managers willen meer grip 

krijgen op de cijfers en niet meer alleen 

afhankelijk zijn van de informatie die 

het administratiekantoor hen levert.

Door de lumpsumbekostiging worden 

hogere eisen aan de administratiekanto-

ren gesteld. Er is een tendens zichtbaar, 

waarbij bovenschools managers overwe-

gen samen te werken, om een schaal-

grootte te realiseren waarmee men (een 

deel van) de administratie zelf kan doen. 

Continuïteitsborging en het voorkomen 

van kwetsbaarheid blijken de belangrijk-

ste redenen om administratieve diensten 

uit te besteden. Grofweg kan gesteld 

worden dat door de toegenomen autono-

mievergroting en verzelfstandiging, het 

terrein van uitbesteding opnieuw wordt 

verkaveld. Hierbij worstelt de boven-

schools manager met zaken als: efficiency/

kostenreductie versus aantasting van de 

autonomie van schooldirecteuren, maat-

werk of standaard, sturing op fi nanciële 

kerngetallen of administratieve uitvoe-

ring en bovenschools managementbu-

reau om aan te sturen of uit te voeren?

Bij ict en huisvesting wordt tegenwoor-

dig meer uitbesteed dan voorheen, zo 

blijkt uit het onderzoek. Bij administra-

tieve taken wordt juist vaker overwogen 

om het zelf te doen. Bovenschools mana-

gers hebben veel meer verantwoordelijk-

heden gekregen dan besturen voorheen 

hadden onder het formatiebudgetsy-

steem. Ze willen beleidsadviezen voor 

de inrichting van de administratie. En 

voor dienstverlening op het gebied van 

accountancy, control, second opinion en juri-

dische dienstverlening wordt een ander 

expertiseniveau gevraagd dan een admi-

nistratiekantoor nu kan bieden (vooral 

uitvoerend). Het gevraagde aanbod kan 

worden verkregen door samenwerking/

fusie met consultancy-, accountants- en 

andere adviesbureaus. Eenvoudige taken 

zullen verder worden geautomatiseerd: 

administratiekantoren zullen er op 

korte termijn voor moeten zorgen dat 

de personeelssalarisadministratie en de 

fi nanciële administratie beter op elkaar 

afgestemd zijn.

De expertise die bovenschools managers 

in huis halen is nodig om het administra-

tiekantoor goed aan te kunnen sturen 

(vraagarticulatie): te leren zelf verantwoor-

delijkheid te nemen en deze niet naar 

administratiekantoren af te schuiven.

Zelf doen of uitbesteden van administra-

tie taken levert volgens het onderzoek 

diverse dilemma’s op voor bovenschools 

managers:

.  Heeft het bovenschools management-

bureau bij zelf doen voldoende schaal-

grootte om continuïteit te garanderen 

en kwetsbaarheid te voorkomen?

.  Kan het bovenschools management-

bureau haar deskundigheid op peil 

houden, zonder te vervallen in over-
head en bureaucratie?

.  Weegt de gewenste onafhankelijk en 

greep op de cijfers door het zelf te 

doen wel op tegen de efficiency, massa 

en toerusting van externe bureaus? 

Het is ‘ook wel eens makkelijk om 

een ander de schuld te kunnen geven 

als iets niet goed gaat’, aldus enkele 

respondenten.

.  Wordt men niet eenkennig als men 

alles zelf doet en men zich niet meer 

of onvoldoende kan vergelijken (bench-
marken) met anderen?

.  Hoe kan voorkomen worden dat een 

bovenschools managementbureau op 

den duur uitgroeit tot ‘waterhoofd’?

Voor de schoolleider maakt het ove-

rigens niet uit of een extern admi-

nistratiekantoor de taken uitvoert 

(uitbesteding) of het bovenschools 

managementbureau dit doet (zelf doen). 

Hij of zij zal het bovenschools manage-

mentbureau op dezelfde manier beoor-

delen als externe bureaus: ‘Helpen ze 

mij of ben ik ervan afhankelijk?’ <

> U kunt het onderzoek ‘Uitbesteden 

of zelf doen?’ downloaden op 

www.avs.nl > Werkgeverszaken > 

Bestuur & Management > Verhouding 

Bestuur-Management.
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Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers
Cfi  meldt dat er voor de schooljaren 

2007 tot en met 2010 weer middelen 

beschikbaar zijn voor de scholing 

van overblijfmedewerkers. Deze mid-

delen worden niet toegevoegd aan 

de lumpsumbedragen Personeels- en 

Arbeidsmarktbeleid (PAB), maar wor-

den – net als in voorgaande jaren – aan 

de scholen toegekend als bijzondere 

bekostiging.

Scholen moeten hiervoor weer een aan-

vraag indienen bij Cfi . Over de te volgen 

procedure worden zij door middel van 

een regeling nog geïnformeerd. <
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Over het thema… 

Personeelsbeleid

Het belang van goed personeelsbeleid staat als 

een paal boven water. Het is niet iets wat ‘erbij 

komt’, maar is één van de hoofdtaken van een 

(bovenschools) directeur. In deze Kader Primair onder 

andere een interview met Harry Starren, directeur 

van managementcentrum De Baak (VNO-NCW), die 

personal coaching als onderdeel van personeelsbeleid 

aanbeveelt. Vervolgens aandacht voor startende 

leerkrachten. Hoe kan het dat meer dan dertig procent 

na twee jaar afhaakt? Startende leerkrachten en 

bovenschools managers geven aan waar volgens hen 

de schoen wringt en wat men eraan kan doen. Dan 

een artikel over het belang van personeelsdagen, 

inclusief een verslag van een mede door de AVS 

georganiseerde onderwijsdag. En hoe gaat het tot 

slot met die een andere gevoelige groep, de ‘bazen 

van buiten’? Ondanks een dreigend gebrek aan 

schoolleiders lukt het zij-instromers vaak niet een 

directeursfunctie binnen de onderwijswereld te vinden. 

Welk personeelsbeleid ligt daaraan ten grondslag?

Veel leesplezier!

AVS Agenda 
2007/2008 in 
aantocht!

Uiterlijk eind mei van dit jaar ontvangen alle AVS 

leden weer een gratis exemplaar van de nieuwe AVS 

Schoolleidersagenda. De agenda bevat veel - voor uw 

werk relevante - informatie, zoals vakinformatie, jaarplan-

ners en vakantie- en feestdagen. Verder ook een overzicht 

van de activiteiten van de AVS en het werkveld van haar 

medewerkers.

Nieuwe medewerker
Sinds 10 april is Josephine Wittebol werkzaam bij de AVS als 

telefoniste/receptioniste. Daarvoor werkte zij als medewerker 

gegevensbeheer bij Cap Gemini en Innovam Nieuwegein.

April 2007 Kader Primair 10 



illustratie jos collignon

Kader Primair April 2007 11



‘Alles groeit van aandacht’

Van werving tot ontslag goed onderhoud plegen

De schoolleider is bij uitstek verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van 

personeelsbeleid, vindt Harry Starren, directeur van De Baak, het managementcentrum van 

VNO-NCW. “Voor negentig procent is personeelsbeleid gewoon je werk doen. De overige 

tien procent maakt het verschil. Extra aandacht geven, opmerken dat een leerkracht jarig 

is, belangstelling tonen als hij of zij ziek is, et cetera.”

Tekst Joëlle Poortvliet

Personeelsbeleid geldt over het algemeen als een 

armoedig vakgebied, stelt Starren. En de onderwijs-

wereld ook nog eens als niet erg vooruitstrevend op 

‘personeelsgebied’. “Veel mensen zijn geobsedeerd door 

geld, vastgoed en (leerlingen)aantallen. Terwijl perso-

neelsbeleid een heel belangrijke ‘zachte’ kant heeft: het 

is het vermogen je te verplaatsen in de ander met het 

doel van de organisatie voor ogen.”

Daarvoor moet eerst achterhaald worden wat voor 

school je wilt zijn. “Stel dat je zegt: ‘Wij bevorderen 

dat leerlingen een groei doormaken op meer discipli-

nes dan rekenen en taal’. Dan moet je niet alleen de 

schoolresultaten belangrijk vinden. Maar ook de sfeer 

in de klas. Worden er af en toe feestjes geregeld? Hoe 

is de relatie met ouders? Het gekozen beeld kan alleen 

authentiek worden neergezet als het getoond wordt in 

contact met leerkrachten en leerlingen.” Intern perso-

neelsbeleid kan volgens Starren niet liefdeloos en kil 

zijn als de school propageert aandacht te hebben. “Als 

je de medewerkers veronachtzaamt, geloof ik ook niet 

dat je aandacht hebt voor de kinderen. Als ik bij een 

arts kom en in de wachtkamer liggen zes jaar oude 

Story’s, er zitten koffi evlekken op alle stoelen en twee 

peertjes doen het niet, dan geloof ik niet dat die man 

om mij geeft. De wachtkamer vertelt dat die man niet 

in mij is geïnteresseerd.”

Starren geeft aan dat schoolleiders, met betrekking tot 

personeelsbeleid, op een aantal dingen kunnen letten. 

Op tijd pauzeren bijvoorbeeld (zowel voor zichzelf, als 

voor werknemers) en zoeken naar originele mogelijk-

heden om zorg voor kinderen met werk te combine-

ren. Als werkgever is belangrijk: hoe kan de werkende 

gemeenschap duurzaam aan het werk blijven? 

> thema personeelsbeleid

“Personeelsbeleid is het 
vermogen je te verplaatsen in 
de ander met het doel van de 
organisatie voor ogen.”

Harry Starren is naast zijn managementfunctie 
bij De Baak actief als trainer, docent en adviseur, 
met name op het gebied van management van 
professionele organisaties.
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Personeelsbeleid impliceert volgens Starren dus ook 

hoe je je werk bereikt. Ligt het dichtbij een station? 

Daarnaast moet sprake zijn van eerlijke betaling. Dat 

wil zeggen transparantie: geen geruchten over dat de 

één meer verdient dan de ander. “Personeelsbeleid 

draait om zorg en aandacht op zowel de instroom, 

doorstroom als uitstroom. Van werving tot ontslag goed 

onderhoud plegen.”

Personal coaching kan helpen bij het bepalen en vasthou-

den van de door de schoolleider gekozen koers. “Je gunt 

iedereen een klankbord, een refl ectie. Vroeger was dat 

het gezin, de wachtende vrouw thuis. Die ‘wachtende 

vrouw’ is er bijna niet meer. Mensen zijn steeds meer 

op zichzelf aangewezen en waarom zouden ze dan niet 

een maatje mogen hebben? Waarom niet twee keer per 

jaar praten met iemand die je helpt om je prestaties te 

verbeteren?” Starren erkent dat coaching luxe is, maar 

vindt het aan de andere kant heel logisch om in men-

sen – “je belangrijkste kapitaalgoed” – te investeren. 

“Een likje verf aan het gebouw vinden we heel normaal. 

Coaching is ook gewoon onderhoud. Er is namelijk 

één ding waar alles van groeit en dat is aandacht. Ook 

schoolleiders willen gezien en herkend worden.”

Starren pleit er daarom voor om sommige zaken te 

ontprofessionaliseren (“het schoolgebouw onderhou-

den, zou ook gewoon door ouders kunnen gebeuren”) 

en andere dingen die nu amateurs doen (“de vriend in 

de kroeg”) een tijdje professioneel aan te pakken. “Ik 

benadruk ‘een tijdje’, want alles wordt op een gegeven 

moment sleets. In personeelsbeleid ook. Wat een goeie 

maatregel is in het begin, is na een tijdje uitgewerkt. 

In het geval van coaching leer je op termijn je eigen 

coach te worden. Je herkent de vragen en kunt ze aan 

jezelf stellen.”

Personeelsbeleid uitbesteden – als onderdeel van pro-

fessionalisering – vindt hij een minder goed plan. “Het 

voordeel van een personeelsbeleidmanager is vakkennis 

en toewijding. Het nadeel is dat het luie schoolleiders 

creëert, die zich niet meer ontwikkelen op dat gebied. 

Terwijl het zo belangrijk is om aan die menskant te 

werken.” Starren stelt daarom voor om contacten te leg-

gen met andere scholen en kennis uit te wisselen. 

“Huur iemand in die een verhaal vertelt over per-

soneelsbeleid. Samen kun je dat makkelijk betalen. 

Scholen zijn daar nog niet zo origineel in. 

Bij bedrijven heb je de club van elf en de club van 

zoveel. Het onderwijs zou veel vaker op slimme manie-

ren en tegen niet te hoge kosten gezamenlijk het 

niveau kunnen verhogen.”

Ook iets meer concurrentie zou gezond zijn. “Er is wel 

marktwerking in het onderwijs, maar die is nog heel 

beperkt. Nieuwe scholen zouden wat sneller in aan-

merking moeten komen voor fi nanciering. Dat is voor 

bestaande scholen niet leuk, maar het houdt ze scherp. 

Ze gaan nadenken. Scholen die bedreigd worden gaan 

vaak wel opeens de ouders vragen om inbreng. De 

markt mag wel iets onveiliger, maar met mate: het 

moet geen jungle worden.”

Starren concludeert dat de beste personeelsbeleidmana-

gers degenen zijn die zelf een goede baas hebben mee-

gemaakt. “Eén goede baas kan ervoor zorgen dat er op 

termijn drie goede bazen bijkomen. Een goed voorbeeld 

zijn, is vooral in het onderwijs heel belangrijk.” Daarbij 

moet niet teveel naar het bedrijfsleven worden geke-

ken. “Bedrijven kunnen juist veel leren van scholen. 

Bedrijven lijken ook steeds meer op scholen. Schaam je 

dus niet voor het feit dat het allemaal niet zo strak is 

georganiseerd. Dat is ook een kwaliteit.”

Bedrijven weten werknemers wel wat beter te benutten. 

Dat wil zeggen: gebruik te maken van de eigen inte-

resses en hobby’s. “Verstandige werkgevers erkennen 

steeds vaker dat wat mensen zelf leuk vinden met een 

beetje fantasie ook betekenis heeft voor het bedrijf. Als 

iemand zegt ‘ik hou van muziek’ ga dan naar klanten 

in de muziekwereld, maak deel uit van de bedrijfsband, 

ondersteun de Sinterklaasviering. Je kan mensen niet 

tegen hun wil iets laten doen, maar alleen op basis van 

wat ze zelf willen. Dat moet in de school ook. We heb-

ben ons heel erg verplaatst in de leerling, in de ouders, 

in de klas en nu moeten we ons ook heel erg verplaat-

sen in de medewerker. Om in deze te zien wat hij ís, 

in plaats van hem of haar ergens in te laten passen. 

Want dat is altijd een mal: de één past er wel in, maar 

de ander nooit. Laat die leerkracht die moeilijk in één 

ruimte kan blijven zitten bijvoorbeeld lekker wat vaker 

met de klas de deur uit gaan.” <

“Als je de medewerkers 
veronachtzaamt, geloof ik ook 
niet dat je aandacht hebt voor 
de kinderen.”

“Waarom niet twee keer per jaar 
praten met iemand die je helpt 
om je prestaties te verbeteren?”

“Verstandige werkgevers 
erkennen steeds vaker dat wat 
mensen zelf leuk vinden met een 
beetje fantasie ook betekenis 
heeft voor het bedrijf.”
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Een goed begin 
is heel wat werk
Startende leerkrachten behouden

Vaak verlaten jonge, startende leerkrachten het basisonderwijs. Een minder ‘honkvaste’ 

generatie, weinig carrièreperspectieven en een hoge werkdruk liggen hieraan onder andere 

ten grondslag. Hoe houd je starters binnen?

Tekst Magda Snijders, Winnie Lafeber en Carine Hulscher-Slot

Volgens cijfers van OCW gaat het om 35 procent van de 

starters, die na twee jaar het onderwijs verlaat (Nota 

Werken in het Onderwijs, 2006). Als de sector wil dat 

leerkrachten die met pensioen gaan worden opgevolgd, 

moet men fl ink investeren in de aantrekkelijkheid van 

het werk, om aanstormend talent binnen te halen en 

vooral te houden. Schoolleiders weten dat een goede 

begeleiding van starters belangrijk is, maar andere 

zaken krijgen vaak de voorrang door de dynamiek die 

het onderwijs met zich meebrengt. Hoewel er op strate-

gisch niveau momenteel meer aandacht is voor de bege-

leiding, kansen en ontplooiing van starters dan tien 

jaar geleden. Een goede start is niet alleen een leerpro-

ces voor de leerkracht, maar ook voor de schoolleider 

en daarmee voor de hele organisatie. De schoolorgani-

satie moet structuren aanbrengen en verworvenheden 

borgen op beleidsniveau. Startende (en gevorderde) leer-

krachten kunnen zich niet altijd verweren tegen ‘een 

bordje dat steeds voller wordt’ en zullen niet snel aan 

de bel trekken. Het is van belang te voorkomen dat zij 

zó druk bezig zijn met het vervullen van hun dagelijkse 

taken, dat er geen tijd meer is voor refl ectie en ana-

lyse. Investeren in onderwijs vraagt op het niveau van 

bestuur en management om een meer professioneel 

personeelsbeleid dat kansen creëert, zodat enthousi-

aste en talentvolle leerkrachten zich kunnen verdiepen 

in hun vak, excellent kunnen zijn.

Switch
Na twee jaar uit teleurstelling afhaken en een switch 

maken naar een andere sector die meer (fi nanciële) 

perspectieven biedt, wel begeleiding geeft en waar wel 

gezien wordt wie je bent en wat je kunt. Een regelma-

tig gehoord geluid onder startende leerkrachten. Het 

tijdperk van de lineaire loopbaan, waarin werknemers 

stap voor stap een vooraf zichtbare weg bewandelen, 

lijkt voorbij. Er is veel meer mogelijk dan vroeger 

als het gaat om loopbaanplanning, met ruimte voor 

experimenteren. Werkgevers moeten op hun beurt om 

kunnen gaan met een meer grillig verloop van loopba-

nen: fl exibel zijn dus. Tegelijkertijd hebben werkgevers 

tegenwoordig ook meer mogelijkheden om talent 

gericht in te kunnen zetten en te ontwikkelen. Talent 

moet dan wel worden aangetrokken en de (tijdelijke) 

binding van talent ontstaat vooral in aantrekkelijke 

werkgemeenschappen.

De eerste maanden van een startende leerkracht blijken 

echter vaak verre van aantrekkelijk en worden geregeld 

als een cultuurschok ervaren. Om te voorkomen dat 

het een valse start wordt, dient de werkgever zich af te 

vragen wat een startende leerkracht nodig heeft; welke 

ontwikkelingen worden ingezet? Daarbij zijn van belang 

de ontwikkeling in de functie, de persoonlijke ontwikke-

ling en de loopbaanontwikkeling. In de functionele ont-

wikkellijn wordt een begin gemaakt met het ‘ambach-

telijke’ uitvoeren van de werkzaamheden: wat moet de 

> thema personeelsbeleid
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leerkracht doen voor zijn of haar werk en doet deze dat 

goed? Bij persoonlijke ontwikkeling staan zelfkennis 

en -analyse centraal. Hoe reageert de leerkracht op kri-

tiek van collega’s of ouders? Wat neemt de leerkracht 

mee van opgedane ervaringen? Heeft de leerkracht een 

reëel zelfbeeld? Waar is bijspijkeren nodig en welke 

sterke punten dienen verder ontwikkeld te worden? Bij 

loopbaanontwikkeling gaat het erom wat de leerkracht 

wel en niet wil. Praten over een loopbaan is meestal een 

geleidelijk proces, dat je niet op elk moment kunt doen. 

De startende leerkracht dient wel een klankbord te heb-

ben om zich voor te bereiden op de toekomst. Wordt 

werken in het onderwijs ervaren als een fuik of zijn er 

andere perspectieven? Zijn de passie en het enthousi-

asme nog aanwezig of zijn er andere ontwikkelingen in 

gang gezet? Er moet aandacht zijn voor de ambities van 

de leerkracht, in relatie tot de behoeften van de school.

Competenties
Aan de basis van een meer weloverwogen start van 

onderwijspersoneel ligt het denken in en het ontwik-

kelen van competenties. Niemand heeft leren autorijden 

door er alleen over te lezen. Oefening, kennis en hou-

ding zijn daarbij belangrijk. Door te benoemen welke 

competenties nodig zijn voor het beroep van leerkracht, 

kan de starter op een systematische manier aan de gang 

met zichzelf en erachter komen wat zijn of haar (lange 

termijn) doelstellingen zijn. Zo kunnen keuzes worden 

Foto: Will Geurds

CAO-PO en startende leerkrachten

In de CAO-PO wordt in twee verschillende artikelen in het 

bijzonder aandacht besteed aan beginnende leerkrachten. 

In hoofdstuk twee, ‘Arbeidsduur en formatiebeleid’ en in 

hoofdstuk negen, ‘Scholing en professionele ontwikkeling’.

In artikel 2.6, ‘Taakbelasting, introductie en begeleiding en 

doelgroepenbeleid’ is onder andere bepaald dat de werkge-

ver in het taakbeleid rekening moet houden met de belast-

baarheid en ervaring van beginnende werknemers. Met de 

individuele werknemer worden daarover schriftelijke afspra-

ken gemaakt. Het tweede lid van dit artikel geeft de werkge-

ver de opdracht om, in overleg met het personeelsdeel van 

de (G)MR, een regeling voor de introductie en begeleiding 

van beginnende werknemers vast te stellen. Die regeling 

wordt opnieuw genoemd in artikel 9.3 van de CAO-PO. 

Hieraan is toegevoegd wat er in ieder geval in de regeling 

moet staan, zoals het doel van de begeleiding, de functio-

narissen die bij de begeleiding betrokken zijn, hun taken en 

bevoegdheden en de faciliteiten die beschikbaar zijn.

Kijk voor meer informatie op www.avs.nl > 

Belangenbehartiging > CAO-onderhandelingen > CAO-PO.
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Stimulerend beoordelen: de publicatie 
over de positieve effecten van een 
be oor delingsgesprek op de professionele 
kwaliteit van uw medewerkers. 
Met aan   dacht voor het beoordelings proces, 
het voeren van het gesprek, achter gronden, 
beleid en instrumentarium (op cd-rom). 

AVS-adviseurs Anita Burlet en Trieneke van Manen 
schreven dit boek op basis van hun jarenlange ervaring 
met het in voeren van Integraal Personeelsbeleid in 
het Neder landse basisonderwijs. Prijs: 15 euro leden/
20 euro niet-leden. 

De AVS geeft ook andere publicaties uit, zoals Slimme 
Strategieën (Burlet/Van Manen) en Code goed onderwijs-
bestuur primair onderwijs (AVS en VOS/ABB). Deze en 
andere publicaties kunt u bestellen via www.avs.nl > 
Vereniging > Publicaties en producten.

Hier vindt u ook onze producten, zoals begrotings-
instrumenten, het Talentenspel en het model 
klachtenregeling.

Stimulerend beoordelen
en andere publicaties en producten van de AVS 

Stimulerend 
beoordelen
De afronding van de gesprekkencyclus 
binnen integraal personeelsbeleid

Anita Burlet en Trieneke van Manen

goed onderwijs door goed management

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht  telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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gemaakt op het gebied van specialisatie of misschien 

wel richting leiding geven. Competentie denken vraagt 

om een diepte-investering van de schoolleider. Die kijkt 

bij de begeleiding/coaching niet langer alleen maar 

of de leerkracht het wel of niet redt in de klas, maar 

ook naar wat deze leerkracht kan betekenen voor de 

school(organisatie) of daarbuiten in de sector onderwijs.

Inspanningen
Floor ter Wal is leerkracht op de Delftse 

Montessorischool. De medeoprichtster van de actiegroep 

‘Groene Golf’ – die zich hard maakt om voor de toe-

komst voldoende leerkrachten te werven én te behouden 

– is bijna zeven jaar geleden begonnen als leerkracht, 

maar weet nog goed hoe zij haar start ervoer. “Ik maakte 

weken van zestig tot tachtig uur en kreeg begeleiding 

van een directeur die nauwelijks tijd had.” Nu is ze zelf 

mentor en merkt dat veel jonge leerkrachten nog steeds 

afknappen. “Er zijn weinig doorgroeimogelijkheden 

en er is geen geld voor studiemogelijkheden. Een basis-

schoolleerkracht die een masteropleiding wil volgen, 

maakt weinig kans. En hoewel het startsalaris best rede-

lijk is, blijft de salarisschaal de hele carrière gelden en 

na 18 jaar zit de leerkracht op het maximum.” Van der 

Wal hoort ook verhalen van beginnende leerkrachten 

die op het laatste moment geen (vast) contract krijgen 

van een school. Het voornemen van staatssecretaris 

Bijsterveldt om extra geld te reserveren om starters 

boven de formatie aan te nemen, juicht zij dan ook toe.

Jos de Bruin, bovenschools manager bij Katholieke 

Scholenstichting Fectio, herkent dat startende leer-

krachten geregeld vroegtijdig afhaken. “Het is een 

maatschappelijke tendens dat nieuwkomers op de 

arbeidsmarkt meer ‘shoppen en jobhoppen’ dan vroe-

ger. Bovendien is het onderwijs geen carrièreberoep. 

Horizontaal zijn er wel mogelijkheden: een andere 

groep, een andere functie als RT’er of IB’er of een 

andere school. Maar verticaal heb je eigenlijk alleen de 

functie van directeur. Dat moet je echt willen. 

Het behouden van startende leerkrachten voor het 

onderwijs begint volgens hem met een goed wervings- 

en selectiebeleid, waarbij de wederzijdse belangen goed 

uitgesproken worden. Maar De Bruin past meer maat-

regelen toe. “Ervaren leerkrachten van onze scholen 

zijn mentor, vraagbaak, zodat starters goed ingewerkt 

worden. Verder kijken we ook naar de taakbelasting van 

beginnende leerkrachten: ze krijgen nog geen neventa-

ken, zodat ze zich kunnen concentreren op de klas. Ze 

worden in het eerste jaar ook niet voor een moeilijke 

groep gezet. Het begeleidingstraject van onervaren leer-

krachten die net van de Pabo komen duurt ongeveer 

een jaar, waarin ze twee functionerings- en één beoor-

delingsgesprek krijgen. Door de regelmatige evaluatie 

nemen we zelden afscheid van een collega, omdat we 

voortijdig voor een intensiever traject kunnen kiezen.”

Bij de Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort is leef-

tijdsbewust personeelsbeleid in ontwikkeling. Harry 

Schrijer, bovenschools manager bij de stichting, vindt 

het belangrijk om starters perspectief te bieden. “Na 

een paar jaar moeten zij meer aanbod in taken krijgen, 

zodat ze zich inhoudelijk kunnen ontwikkelen. Op 

onze scholen voor speciaal basisonderwijs bieden we de 

scholingscursus ‘Speciale zorg’ op masterniveau aan. De 

mentoren die begeleiden kijken mee in de les: collegiale 

consultatie dus. De directeur doet dat overigens ook, 

zodat de leerkracht een eerlijke beoordeling krijgt.”

Schrijer kijkt net als De Bruin naar de werkdruk van 

zijn (beginnende) personeel en neemt maatregelen als 

de druk te hoog wordt. Bijvoorbeeld door het drastisch 

verminderen van vergaderingen. Ook ziet hij toe op 

een goed verloop van de gesprekkencyclus. “Nieuwe 

leerkrachten krijgen bij een vaste aanstelling altijd een 

loopbaangesprek en een 360 graden feedback. Bij een 

exitgesprek moeten leerkrachten ook altijd aangeven 

wat goed bevalt op de school en wat niet.”

De Amerikaanse onderzoekster Susan Moore Johnson 

beschrijft in haar boek ‘Finders and keepers: helping new 
teachers survive and thrive in ours schools’ dat werk maken 

van goede arbeidsomstandigheden inderdaad de beste 

oplossing is om starters te behouden: een goede intro-

ductie, beter salaris, collegiale sfeer, hoge verwachtin-

gen van leerlingen, bijscholing, eigentijds lesmateriaal 

en moderne ict-faciliteiten. Telkens opnieuw nieuwe, 

jonge leerkrachten trekken met lokkers als bonussen 

of een studiemogelijkheid is slechts een kortetermijn-

oplossing, leert het Amerikaanse voorbeeld ons. <

Meer weten?
•  Leiding geven aan dertigers, Iet van Slageren en 

Barbara van der Steen, ISBN 90244 16914

•  Leeftijdsbewust personeelsbeleid, Ronald Peters, 

ISBN 70512408

•  Finders and keepers: helping new teachers survive 

and thrive in ours schools, Susan Moore Johnson, 

ISBN 0787969257

• het Onderwijsblad, 16 december 2006

Magda Snijders (m.snijders@avs.nl) is als adviseur 

bij de AVS gespecialiseerd in loopbaanmanagement, 

persoonlijk ontwikkelplan, coaching (enneagrammen), 

kweekvijvers en omgaan met werkdruk. Ook is zij coördina-

tor van het AVS project ‘Fpu’ers als ervaren begeleiders van 

(nieuw) onderwijspersoneel’.

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

zaam bij de AVS als senioradviseur op het gebied 

van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, medezeggen-

schap en de verhouding bestuur-management. Ook houdt 

zij zich bezig met politieke beleidsbeïnvloeding.
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Goed werkgeverschap is 
goede personeelszorg
Rol personeelsdagen onder de loep

Er zijn veel redenen om een personeelsdag te organiseren. Van het presenteren van 

bovenschools management als nieuwe werkgever tot het gezamenlijk bespreken 

van een thema. Van een leuke, leerzame, inhoudelijke dag tot het startsein voor een 

cultuurverandering.

Tekst Tom Roetert en Winnie Lafeber

Voor het bovenschools management is het onmogelijk 

elke dag alle personeelsleden van alle aangesloten 

scholen te zien. Maar communicatie met hen is wel een 

must: laten zien tot welke koepel het personeel behoort 

en van welke organisatie ze deel uitmaakt. Hoe doe je 

dat? Een interne memo? Een brief? Meestal is dit niet 

het geschikte middel om met elkaar te praten. Dan is 

het organiseren van een personeelsdag een goede oplos-

sing, als onderdeel van goede personeelszorg.

Een personeelsdag is meer dan een ‘verplicht nummer’. 

Het is een bruikbaar instrument om gerichte doelen 

mee te verwezenlijken, zoals:

•  De centrale werkgever zichtbaar maken;

•  Het presenteren van het gezamenlijke 

personeelsbeleid;

•  Onderwijsinhoudelijke thema’s aanbieden en 

bespreken;

•  Een broodnodige cultuurverandering in gang zetten.

Herkenbare centrale werkgever
Onder druk van de lumpsumfi nanciering en de maat-

schappelijke vraag naar meer diensten en service, ont-

staan er in (primair) onderwijsland steeds meer nieuwe 

koepels of clusters van scholen. Grotere verbanden die 

de rol van centrale werkgever krijgen. Het presenteren 

en herkenbaar maken van zo’n samenwerkingsverband 

als werkgever is één van de belangrijkste doelen van 

een gezamenlijke personeelsdag. Het is meteen ook een 

mooi moment om de nieuw ontwikkelde huisstijl en 

de bijbehorende materialen te presenteren. Er zijn al 

clusters die jaarlijks een gezamenlijke personeelsdag 

aanbieden met telkens een ander thema. 

Alle personeelsleden, van schooldirecteur en leerkracht 

tot conciërge, ontmoeten elkaar daardoor ieder jaar en 

voelen zo dat ze deel uitmaken van dezelfde overkoepe-

lende werkgever.

Gezamenlijk personeelsbeleid
Eén koepel met verschillende scholen met elk een eigen 

personeelsbeleid. De noodzaak tot en de voordelen van 

het opzetten van een centraal personeelsbeleid zijn evi-

dent. Voor personeelsleden kan het bedreigend zijn om 

op te gaan in een koepel. Tijdens een personeelsdag kan 

getoond worden dat het juist kansen creëert. Het is een 

geschikt middel om de verschillende belangen van ver-

schillende groepen medewerkers te dienen: workshops 

over mobiliteit binnen de koepel (alle personeelsleden), 

over loopbaanbezinning (leerkrachten), over het bepa-

len van de koers voor het gezamenlijke centrale perso-

neelsbeleid (management), et cetera.

Inhoudelijke thema’s
Is er een thema dat velen binnen de organisatie raakt? 

Alle personeelsleden in één keer bijpraten over een 

bepaald onderwerp? De invoering van de Wet BIO en de 

verplichtingen die dit met zich meebrengt, is bijvoor-

beeld een thema dat zich uitstekend leent voor een per-

soneelsdag. Hoe wil men de wettelijk voorgeschreven 

competenties voor leerkrachten invoeren en bewaken? 

Wat houdt het opzetten van een bekwaamheidsdos-

sier in? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat is het 

verschil tussen het bekwaamheidsdossier en de leraren-

portfolio? Een personeelsdag met een goede inleiding 

en terzake doende workshops kan de organisatie in één 

dag op de hoogte brengen.

> thema personeelsbeleid
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Cultuurverandering
Een gezamenlijke bijeenkomst kan ook een goed uit-

gangspunt zijn voor een cultuurverandering. Daarmee 

is uiteraard niet in één keer een cultuurverandering 

te realiseren (geleidelijk proces), maar het bewerkstel-

ligt wel dat men geïnformeerd is over de keuzes op 

bovenschools niveau en – nog belangrijker – het creëert 

draagvlak voor de gekozen koers. Elke cultuurverande-

ring is een optelsom van ontelbare kleine cultuurver-

anderingen, die zich moeten afspelen binnen mensen, 

teams en scholen. Een personeelsdag helpt medewer-

kers zich te motiveren om een bijdrage te leveren aan 

het proces. <

Meer weten?
De AVS heeft een brede ervaring opgebouwd in het op maat 

organiseren van inspirerende en motiverende personeels-

dagen. Voor elke school of bestuur. Voor 50 tot 1500 per-

soneelsleden verzorgt de AVS de inhoudelijke kant van uw 

personeelsdag: van inleiding tot afsluiting, of alleen een 

aantal workshops, over thema’s als loopbaan, communi-

catie, opvoeding of veiligheid. Samen met u denkt de AVS 

mee over een inhoudelijke dag die aansluit op uw wensen. 

Neem voor meer informatie contact op met AVS advi-

seurs Tom Roetert, t.roetert@avs.nl of Ad van der Staak, 

a.vanderstaak@avs.nl, tel. 030-2361010.

 Tom Roetert is AVS adviseur en gespecialiseerd in 

algemeen management, communicatie, loopbaan-

management, loopbaanadvies, IPB-management, 

kwaliteitszorg, teambuilding, cultuurverandering, leider-

schap en persoonlijke coaching.

‘Zo’n dag is een cadeautje’
Personeelsdag in de praktijk

Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) Drenthe schakelde de AVS in om samen voor de 

tweede keer een personeelsdag voor alle twaalf aangesloten scholen te verzorgen.

Ben Platzer, bestuursmanager van SKO Drenthe, 

spreekt aan het begin van de dag de personeelsleden 

toe. “Volgens mij hebben jullie goed gekozen. Werken 

in het onderwijs is nog steeds fantastisch. Met deze 

onderwijsdag willen we een signaal afgeven dat we de 

ambitie hebben een werkgever te zijn die goede per-

soneelszorg hoog in het vaandel heeft staan.” Platzer 

benadrukt dat SKO Drenthe een goede werkomgeving 

wil creëren, waarin leerkrachten hun talenten kunnen 

ontplooien. Daar hoort ook het maken van opleidings-

afspraken bij met de leidinggevende. Volgens Platzer 

iets dat nog maar weinig gebeurt. Na de door hem 

geschetste actuele ontwikkelingen in het onderwijs 

(politiek, arbeidsvoorwaarden, vergrijzing, vacature-

druk, maatschappelijke status) en de gesprekkencyclus 

binnen Integraal Personeelsbeleid (IPB) zoals SKO 

Drenthe die toepast, is het tijd voor iets ‘lichters’.

In het toneelstuk ‘Een goed gesprek’ worden herken-
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bare en discussie opwekkende situaties uit de dage-

lijkse schoolpraktijk geschetst. Een van de scènes gaat 

over een leidinggevende die een beoordelingsgesprek 

houdt met een van zijn leerkrachten. Van tevoren ver-

telt hij het publiek welke doelstellingen hij voor het 

gesprek heeft en waar de leerkracht aan moet werken. 

Als de leerkracht emotioneel binnenkomt en haar pri-

véproblemen bespreekt, krijgt het gesprek gaandeweg 

een andere wending. De directeur heeft medelijden en 

zegt dat de leerkracht het hartstikke goed doet in de 

klas. De afl oop laat zich raden: de leerkracht is weer blij 

en de directeur heeft zich niet aan zijn doelstellingen 

gehouden.

Tai chi
Opgewarmd door het stuk is het – na een korte pauze 

– tijd voor de workshops. Bijvoorbeeld ‘Tai chi: hoe ont-

spannen ben ik in mijn werk?’. Peter Pijper beoefent tai 

chi al 25 jaar en gebruikt de techniek vaker voor school-

leiders die te maken hebben met geweld, stress of rela-

tionele problemen. Hij maakt de deelnemers bewust 

van hun lichaamstaal, en ook van die van de ander. 

Naast de genoemde workshops passeerden ook time-

management, passend onderwijs, leeftijdsbewust perso-

neelsbeleid en competenties de revue.

Kritisch
Heleen Herbers, een van de aanwezige directeuren bin-

nen SKO Drenthe die samen met de AVS de workshops 

uitkoos, gaat in op het organiseren van de personeels-

dag. “Leerkrachten zijn kritisch over de onderwerpen 

en verwachten diepgang. We merkten dat we soms erg 

lang met het proces bezig waren en minder met het 

product. Samen met de AVS hebben we nu een goed 

product neergezet en zijn we begonnen ons stichtings-

brede personeelsbeleid praktisch op de kaart te zetten.” 

Bestuursmanager Ben Platzer voegt daaraan toe: “Wat 

is een beroep als je er geen plezier in hebt? Het is geen 

beroep met aandelen, leaseauto’s en dergelijke, deze 

mensen hebben een andere uitdaging. Het is belangrijk 

dat je gemotiveerd bent en dat je zelf de regisseur bent 

van je persoonlijke ontwikkeling. Als werkgever wil je 

investeren in je mensen. Dat komt ook de kwaliteit van 

de organisatie ten goede.”

Mensen communiceren immers voor tachtig procent 

non-verbaal en maar voor twintig procent verbaal. Hij 

demonstreert dit door op verschillende manieren de 

ruimte te betreden. De grimassen die hij trekt spreken 

boekdelen. Dit zogenaamde ‘hallo-effect’ trekt hij door 

naar de klas. Een leerkracht die zeer aarzelend (non-ver-

baal) de klas betreedt, heeft grote kans op wanorde. Uit 

de oefeningen, alleen en veel met elkaar, wordt duide-

lijk dat een fl exibel, ontspannen lichaam leidt tot een 

fl exibele geest en goed functioneren.

Het Talentenspel (een loopbaanspel) is een van de ande-

re workshops, verzorgt door de AVS. Adviseur Aagje 

Voordouw gaat samen met de deelnemers op zoek naar 

hun (verborgen) talenten. Deelnemers bepalen bij de 

zestig vaardigheidskaarten welke vaardigheden ze ‘heel 

leuk’, ‘neutraal’ of ‘niet leuk’ vinden. Deze stapeltjes 

leggen ze in een verticale lijn. Pas daarna verleggen ze 

de kaartjes horizontaal om per vaardigheid te bepalen 

of ze daar ‘kundig’, ‘enigszins kundig’ of ‘niet kundig’ 

in zijn. De zo ontstane matrix geeft een goed inzicht 

in (verborgen) talenten, ontwikkelingsperspectief en 

burnout-zone.

Waaruit blijkt goede personeelszorg volgens het 

onderwijspersoneel zelf? De antwoorden variëren van 

‘betrokkenheid van de directie’, het ‘volgen van cursus-

sen’, het ‘creëren van een goede sfeer en vertrouwen’ 

tot ‘facilitering’. De vraag wat ze zelf doen om dit te 

bereiken overvalt de aanwezigen, totdat het besef door-

dringt dat ze hier zelf ook een rol in spelen door het 

aangeven van eigen wensen en ambities.

“Zo’n dag is een cadeautje, een teken dat er goed voor 

het personeel gezorgd is”, aldus Hilde Bouwland, leer-

kracht van de Kardinaal Alfrinkschool. “Het bijpraten 

met collega’s is belangrijk en het is iets anders dan 

je dagelijkse routine. Het is een diepte-investering in 

je personeel, die je niet altijd direct ziet, maar op de 

lange termijn wel merkt.” Hinry Scheve, leerkracht van 

de Sint Fransschool voegt hieraan toe: “Ik heb zeker 

veel aan deze dag gehad, ik ben me er weer bewuster 

van waar ik aan moet werken. Het is belangrijk dat er 

een goede sfeer ontstaat en dat de werkgever weet wat 

er leeft onder de leerkrachten.” Al met al een dag die 

zeker voor herhaling vatbaar is. <
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‘Bazen van buiten’ 
komen maar moeizaam 
aan het werk

Koudwatervrees in primair onderwijs

‘Zonder krijt aan de vingers kun je geen school leiden’. Het is met name door dit beeld 

(of vooroordeel) dat managers van buiten het onderwijs moeilijk aan het werk komen 

als (adjunct-)schooldirecteur. Ondanks een tekort aan schoolleiders, heeft het primair 

onderwijs nog koudwatervrees voor ‘bazen van buiten’. De sector laat daarmee volgens 

velen talent lopen.

Tekst Eva Prins

> thema personeelsbeleid
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Henk Kanon (45) wilde na een lange carrière als accoun-

tant bij Defensie zijn kennis en ervaring graag inzetten 

in het onderwijs. De gevarieerdheid van de sector sprak 

hem aan en er was vraag naar schooldirecteuren, dacht 

hij. Maar dat viel tegen. Afgelopen tweeëneenhalf jaar 

schreef hij rond de honderd sollicitatiebrieven. Zo’n 

twintig keer werd hij uitgenodigd voor een sollicita-

tiegesprek, maar de vurig gewenste baan als (adjunct)-

directeur van een basisschool heeft het hem nog steeds 

niet opgeleverd.

Oud-projectleider in de agrarische sector Lodewijk 

Vergroesen (50) liet zich net als Kanon omscholen tot 

schoolleider toen hij werkloos werd. Na jaren in de 

commercie wilde hij iets ‘meer maatschappelijks’ en 

‘met mensen werken.’ Als vader van vier kinderen in 

de basisschoolleeftijd was hij al actief in de MR van 

hun basisschool en zo kwam het onderwijs in beeld. 

Vergroesen had uiteindelijk 180 brieven nodig. Sinds 

december vorig jaar is hij directeur van islamitische 

basisschool Al Islaah in Harderwijk. “Je moet gruwe-

lijk vasthoudend zijn”, zegt hij over de zoektocht naar 

werk. “Het is echt een heel moeizame weg.”

Koudwatervrees
‘U zou een prima directeur kunnen zijn, maar u heeft 

geen onderwijservaring’. De vele afwijzingen van 

Kanon en Vergroesen kwamen kort gezegd bijna alle-

maal daarop neer. “Het idee is dat als je zelf geen leer-

kracht bent geweest, je je ook niet zou kunnen inleven 

in een schoolorganisatie”, zegt Vergroesen. “Dat klopt”, 

beaamt Trieneke van Manen, adviseur en trainer bij de 

AVS. “Het basisonderwijs is nog huiverig voor een direc-

teur zonder krijt aan de vingers.”

Deze koudwatervrees heeft deels te maken met onbe-

kendheid met het fenomeen. Al sinds jaar en dag is de 

schooldirecteur immers een oud-leerkracht die via een 

vaak lange onderwijscarrière is opgeklommen tot direc-

teur. Het primair onderwijs staat bovendien bekend als 

een vrij behoudende sector. “De meeste sollicitatiecom-

missies kiezen liever voor veilig dan voor onbekend”, 

stelt ook Rob Gersten, manager onderwijs bij de lera-

renopleiding Theo Thijssen in Utrecht. In hun tweeja-

rige zij-instroomtraject voor ‘bazen van buiten’ halen 

kandidaten daarom naast het schoolleiderdiploma ook 

hun onderwijsbevoegdheid.

Een tweede belemmering heeft te maken met huiverig-

heid voor bedrijfstactieken. Met name managers uit het 

bedrijfsleven zouden angst oproepen voor een  ‘keiharde 

zakelijke aanpak’. “De onderwijscultuur is heel demo-

cratisch. Iedereen mag meedenken en meepraten en 

men is over het algemeen allergisch voor een topdown-

beleid”, legt Hans Brokx uit, manager opleidingen bij 

Imago Groep. “Dat botst met een sturende manage-

mentstijl, die met name managers uit het bedrijfsleven 

wordt toegedicht.” Hij schat dat van de ongeveer 75 

zij-instromers die de afgelopen jaren via Imago Groep 

zijn opgeleid tot schoolleider iets meer dan de helft een 

baan in die functie heeft gevonden.

Verfrissende blik
Met de keus voor veilig laat de sector volgens velen 

echter talent lopen. “Managers van buiten kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van 

nieuwe ontwikkelingen. Zij zijn vaak meer gewend aan 

bedrijfsmatig werken, het doorvoeren van veranderin-

gen en het voeren van integraal personeelsbeleid en 

kunnen nieuwe expertise inbrengen. Hun verfrissende 

blik kan stoffi ge culturen wakker schudden.” Dit is te 

lezen op de website van de Regiegroep schoolleiders 

(www.schoolleider.nu). Deze regiegroep, die bestaat 

uit afgevaardigden van vrijwel alle onderwijsorganisa-

ties, is door het ministerie van onderwijs in het leven 

geroepen om oplossingen te zoeken voor het groeiende 

tekort aan schoolleiders. Meer ‘bazen van buiten’ is 

daarvoor uitdrukkelijk één van de mogelijkheden. “Met 

het oog op de kwaliteitsslag die het primair onderwijs 

moet maken is het interessant om meer ruimte te 

geven aan managers van buiten”, aldus de tekst op de 

website.

Pioniers
Ook de Regiegroep schoolleiders constateert veel aarze-

ling bij besturen, MR en personeel. Willen ‘bazen van 

buiten’ meer kansen krijgen, dan moet de – negatieve 

– beeldvorming dus veranderen. Dat is echter een lastig 

proces, erkent Trieneke van Manen, die namens de AVS 

lid is van de regiegroep. ‘Bazen van buiten’ zijn nog 

pioniers, grote uitzonderingen. Hun doen en laten ligt 

dus onder een vergrootglas en één slechte ervaring kan 

het dan weer een tijdje voor anderen verpesten. Dit 

kreeg Lodewijk Vergroesen te horen bij het Algemeen 

Toegankelijk Onderwijs (ATO) in Den Bosch.

Titus Hoedemaker, bovenschools directeur bij het ATO, 

staat in principe positief tegenover een manager van 

buiten. “Ik denk dat het heel verfrissend kan zijn.”

Hoedemaker geeft aan dat een negatieve ervaring met 

een manager uit het bedrijfsleven hem huiverig heeft 

gemaakt. Op de betreffende school was het vooral 

nodig om de kwaliteiten binnen het team goed tot zijn 

recht te laten komen en daarvoor leek de unaniem 

gekozen directeur, een manager van buiten met veel lei-

dinggevende en communicatieve ervaring, dé geschikte 

persoon. Maar het liep anders: het klikte niet met het 

team. Wederzijds was er volgens Hoedemaker te weinig 

vertrouwen. Toen externe hulp ook niet mocht baten, is 

de directeur uiteindelijk vertrokken. “Teams zijn er nog 

niet zo happig op om iemand van buiten in de armen 

te sluiten”, luidt Hoedemakers conclusie achteraf. “Zij 

zijn toch erg gehecht aan een onderwijskundig leider.”

“De meeste sollicitatie-
commissies kiezen liever voor 
veilig dan voor onbekend.”
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Extra bewijzen
Hoe overtuig je de leerkracht dat je – op inhoudelijk 

niveau – een volwaardige gesprekspartner bent. Daar 

zit volgens Rob van der Vegt, algemeen directeur van 

de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede, de belang-

rijkste uitdaging voor zij-instromers. Een leerkracht 

zal immers – mogelijk terecht – sceptisch reageren als 

iemand zonder kennis van of ervaring met het onder-

wijs aanwijzingen komt geven hoe hij of zij het werk in 

de klas anders moet doen. Van der Vegt: “Daar zal een 

baas van buiten zich extra in moeten bewijzen.” Volgens 

hem is dit echter geen onoverkomelijk bezwaar, want 

het is goed te leren. Een positieve ervaring met een 

‘baas van buiten’ bewees dat voor hem. Op één van de 

zeventien scholen die onder de stichting vallen, werkt 

sinds anderhalf jaar een directeur die daarvoor manager 

bij de politie was. Deze man paste volgens de sollicita-

tiecommissie perfect bij de school, die vooral behoefte 

had aan een organisatorisch sterke manager. Van der 

Vegt: “Onderwijskundig stond de school al heel stevig. 

Dat heeft zeker meegespeeld.” De man in kwestie is 

inmiddels tot ieders tevredenheid directeur en volgt een 

opleiding tot schoolleider. Daarnaast wordt hij zowel 

door mensen van de school als door een extern adviseur 

gecoacht op onderwijskundig leiderschap.

Zo’n intensief begeleidingstraject is volgens Van der 

Vegt essentieel, maar dat geldt volgens hem net zo goed 

voor startende directeuren met een onderwijsverleden.

“Bij hen moet vaak worden geïnvesteerd in manage-

mentcapaciteiten. Dat vindt iedereen heel vanzelfspre-

kend. Een ‘baas van buiten’ heeft die managementvaar-

digheden al, maar bij hem of haar moet je investeren 

in onderwijskundig leiderschap. Onze ervaring bewijst 

dat dat heel goed kan.”

Tandem
Die overtuiging hebben de meeste scholen nog niet. In 

een recent onderzoek van het ministerie van Onderwijs 

geeft weliswaar tweederde van de schoolbesturen aan 

‘best bereid’ te zijn een baas van buiten aan te nemen. 

Maar tegelijkertijd geven ze de voorkeur aan ‘iemand 

met een onderwijsbevoegdheid’. Lodewijk Vergroesen: 

“Er is mij vaak genoeg gezegd: ‘Zolang we nog bazen van 

binnen kunnen halen, halen we ze niet van buiten’.”

Zelf ziet hij voor managers van buiten vooral mogelijk-

heden in een zogenoemde ‘tandemconstructie.’ Daarbij 

heeft een algemeen directeur de leiding over de organi-

satorische kant en wordt hij of zij ondersteund door een 

onderwijskundig leider. Zo’n constructie kwam hij tegen 

op één van zijn stagescholen en heeft hij inmiddels 

ook op zijn eigen school ingevoerd. Ook de Regiegroep 

schoolleiders stelt dat ‘aanpassing van de organisatie en 

een andere verdeling van managementtaken’ de kans op 

succes met een manager van buiten vergroot.

Henk Kanon kijkt, bijna twee jaar nadat hij de oplei-

ding tot schoolleider heeft afgerond, sceptisch tegen de 

huidige situatie aan. Omdat het niet wil lukken in het 

onderwijs, is hij nu ook weer op zoek naar werk in zijn 

oude vak: de accountancy. De teleurstelling is groot. 

“Het is netjes gezegd ronduit balen dat het me ondanks 

al mijn inzet en enthousiasme nog niet is gelukt.” <

“Er is mij vaak genoeg gezegd: 
‘Zolang we nog bazen van binnen 
halen, halen we ze niet van buiten’.”

Lodewijk Vergroesen: “Je moet erg vasthoudend zijn.”

“Ronduit balen dat het ondanks mijn inzet en 
enthousiasme nog niet is gelukt”, vindt Henk Kanon.
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van het bekwaamheidsdossier en het POP hebben gemaakt.

We gaan binnen de school werken met een ‘maatje’ en we 

gaan twee bouwcoördinatoren trainen om de POP-gesprekken 

te voeren. Wat onderwijskrachten nog wel eens vergeten, is 

dat ze vrij veel tijd hebben voor professionalisering. Tien pro-

cent is ongeveer vier weken per jaar. Er zijn er een paar die dat 

makkelijk halen, maar er zijn er ook die meer in de benen kun-

nen komen. Met een bekwaamheidsdossier word je gedwon-

gen daarmee meer gestructureerd aan de slag te gaan.”

Will van Voorst, interim-directeur op De Odaschool in 

Sint-Oedenrode

“De cao biedt voldoende speelruimte, iets meer zelfs dan de 

vorige denk ik. De verlofregeling is voor de goede verstaan-

der duidelijker geworden. Je hebt de mogelijkheid een peri-

odiek in te nemen. Al zitten er, waarschijnlijk omdat het voor 

het eerst mogelijk is, wel restricties aan. Dat alles geeft per-

spectief. Wel geeft de cao veel spelregels, het zou een grover 

raamwerk kunnen zijn. En er zou nog iets meer gespeeld 

mogen worden met de werktijdfactor. Over een aantal zaken 

moet je inderdaad overleggen met de MR. Dat overleg is niet 

zozeer het probleem, wel de positie van de MR. Deze is vaak 

het ‘stiefkindje’ op een school; dat zal professioneler moe-

ten. Al is met de WMS een inhaalslag gemaakt.”

Cor van Hout, stafl id Personeelszaken bij de Stichting 

Primair Onderwijs Venray

“Antwoord drie, want het is prettig als een aantal zaken 

geregeld is. Het kan lastig zijn als je alles apart moet afspre-

ken. Prettig is bijvoorbeeld dat in de cao procedures zijn 

vastgelegd met betrekking tot orde- en disciplinaire maat-

regelen. Zodat voor iedereen hetzelfde geldt en het voor 

iedereen duidelijk is. Ook verlofaangelegenheden zijn uitge-

splitst. Het is niet handig als je daarover steeds afspraken 

moet maken, want daar zou je snel meningsverschillen over 

kunnen hebben. Er moet nog genoeg overleg gevoerd wor-

den met de (G)MR. Over het functiebouwwerk en formatie-

aangelegenheden bijvoorbeeld. Dat is niet verkeerd. Dat zijn 

namelijk organisatiegebonden zaken en als je die centraal 

zou regelen, treed je in de beleidsvrijheid van scholen.” <

Tekst Jaan van Aken

Personeelsbeleid

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

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

> uw mening telt – webpoll

De nieuwe cao biedt te weinig ruimte voor een eigen invul-

ling van personeelsbeleid.

[29%]

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

gevoerd met de (G)MR.

[11%]

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

veel professionalisering e.d. al bij wet geregeld.

[21%]

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

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

[39%]

•  Nee, want er zijn op belangrijke onderdelen kaderstellende 

afspraken gemaakt, die ruimte bieden voor maatwerk.

Nieuwe webpoll

De nieuwe stelling waarop u via het AVS Scholenportaal kunt 

reageren luidt:

De luchtkwaliteit in de klas (binnenklimaat) heeft invloed 

op de leerresultaten van kinderen.

•  Ja, in bedompt(e) lucht/klimaat zijn geen goede 

 leerresultaten te boeken.

•  Enigszins, het gaat maar om een relatief kleine invloed 

die slechts beperkt effect heeft op de leerresultaten.

•  Nee, leerresultaten in relatie brengen met de lucht-

kwaliteit is niet meer dan een modeverschijnsel.

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

Enkele reacties

Ingrid Luntz-Slooten, directeur obs Beatrixschool in Haarlem

“Ik twijfel tussen antwoord drie en vier. Het is prettig dat een 

aantal zaken is vastgelegd. Tegelijkertijd is er ruimte om over-

leg te voeren over bijvoorbeeld het bekwaamheidsdossier. 

Daarvoor hebben we een projectgroep met leden van het team 

in het leven geroepen, die een raamwerk met een voorbeeld 
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Directeur Frits van Dijk: “Toen ik integraal personeels-

beleid wilde opzetten, kwam ik uit bij het keurmerk 

van Investors in People (IiP). Ik wilde alle plannen die 

door de school zwierven, in een planmatige opzet 

onderbrengen. Eerst hebben we vastgesteld dat de 

school wil investeren in mensen. Daarna onderzoch-

ten we wat de medewerkers wilden veranderen in de 

school. Conclusies waren dat er jaarlijks een integraal 

en werkbaar schoolplan moest komen, dat het midden-

management meer ontwikkeld moest worden en dat er 

meer aandacht voor communicatie moest zijn. We zijn 

hiermee aan de slag gegaan en eind vorig jaar hebben 

we inderdaad het keurmerk binnengehaald.”

Van Dijk geeft aan welke veranderingen er in zijn 

school zijn waar te nemen door het project. “Door 

managementtaken bij de bouwcoördinatoren te leg-

gen, zijn ze mede-eigenaar geworden van processen 

in de school. Plannen komen nu niet alleen meer van 

bovenaf, maar ook vanaf de werkvloer. We hebben 

ook beschreven waar iedereen (directeur, adjunct, 

leerkracht) verantwoordelijk voor is. Hier spreken we 

elkaar op aan. Je bent veel meer met elkaar in gesprek.” 

Van Dijk vervolgt: “Voorheen werkten we activiteit-

gericht, dat was te ad hoc. Nu werken we planmatig. 

Daarbij komt de persoonlijke ontwikkeling van men-

sen aan het licht en kunnen we die afstemmen op de 

organisatieontwikkeling.”

Er is veel aandacht geweest voor communicatie, onder 

andere in een tweedaagse training. “Je ziet dat het 

team professioneler geworden is: we bespreken hoe we 

het onderwijs kunnen verbeteren. Als je investeert in 

jezelf, jezelf beter leert kennen, zie je ook beter hoe 

kinderen zich ontwikkelen. Dat komt het onderwijs 

altijd ten goede.”

Om de schoolontwikkeling op gang te brengen en ‘eige-

naarschap’ dichterbij het personeel te brengen, werden 

verschillende werkgroepen ingesteld. Van Dijk: “Door 

bijvoorbeeld het opleiden van een taalcoördinator en 

het opstellen van een taalbeleidsplan werd de samen-

hang tussen de onderwijskundige, creatieve- en sociaal 

emotionele ontwikkelingen beter zichtbaar. Hierdoor is 

het nu niet meer mogelijk om ‘onzichtbaar’ voor ande-

re leerkrachten met een groep leerlingen te werken.”

Niet alleen het team heeft een omslag gemaakt, ook 

het werk van Van Dijk zelf is veranderd. “Mijn perso-

neel neemt veel meer verantwoording. Ze komen nog 

wel bij me met een probleem, maar hebben dan al mee-

gedacht over een mogelijke oplossing. En bouwcoördi-

natoren hebben hun eigen budgetten om te besteden. 

Zij, en de leerkrachten, bespreken veel zaken zelf met 

ouders, die komen minder snel bij mij.”

Van Dijk geeft aan dat het IiP-keurmerk halen geen 

gemakkelijke weg was. “Het valt niet mee om een 

‘levend’ schoolplan te maken: geen papieren tijger en 

hooguit acht kantjes. Dan ben je je er goed van bewust 

wat je doet en daar kunnen we dan op aangesproken 

worden.” Om het keurmerk te behouden, zal er elke 

twee jaar een assessment zijn. “Hierbij wordt het per-

soneel bevraagd. ‘Klopt het nog wel wat de school zich 

heeft voorgenomen?’ Je stelt je daarbij kwetsbaar op.”

Van Dijk geeft andere scholen de tip om bij integraal 

personeelsbeleid de rust te bewaren. “Je moet je reali-

seren dat je al heel veel doet. Als je dit in kaart brengt, 

kun je ook keuzes maken in wat je direct aanpakt en 

wat je nog wilt parkeren.”  <

> Kijk voor meer informatie over wat Investors in People 

precies inhoudt op  www.iipnl.nl
> Mail uw suggestie voor ‘Zo kan het ook’ naar 

communicatie@avs.nl

Keurmerk voor personeelsbeleid
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen 

– aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie, et cetera. Directeur Frits van Dijk van de rk 

basisschool Mariaschool in Someren koos voor het project ‘Investors in People’ toen hij integraal 

personeelsbeleid op zijn school beter vorm wilde geven. “Je stelt je kwetsbaar op.”

Tekst Andrea Linschoten

> zo kan het ook

Overhandiging van het keurmerk (plaquette) IiP 
aan directeur Van Dijk.
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Het onderzoek strekt zich uit over de sectoren primair, 

voortgezet onderwijs en de BVE en wijst onder meer uit 

dat er in het Nederlandse primair onderwijs sprake is 

van schaalvergroting, maar dat het daarbij vooral gaat 

om bestuurlijke schaalvergroting. In grotere en dus 

complexere organisaties komen meer managementla-

gen voor met elk eigen taken en functies. Daarbij geldt 

dat er in die grotere organisaties ook ruimte is voor 

specialisatie. Voorbeelden daarvan zijn managers die 

zich in het bijzonder bezighouden met personeelsbe-

leid, huisvesting, ict, fi nanciën en verantwoording.

Bovenschools management
In het onderzoek is door Regioplan ook speciaal geke-

ken naar het bestaan van bovenschools management. 

Functies of vormen van bovenschools management die 

worden genoemd zijn:

•  De algemeen directeur met bestuurlijke verantwoor-

delijkheid voor een grote groep scholen;

•  De clusterdirecteur (vallend onder de algemeen 

directeur) met verantwoordelijkheid voor een cluster 

van scholen;

•  De beheersdirecteur met partiële verantwoorde-

lijkheid (fi nancieel, materiaal en bovenschools 

personeelsbeleid.

De onderzoekers concluderen dat - als er sprake is van 

bovenschools management - er meestal een portefeuil-

leverdeling is. Bij de bovenschools manager horen vooral 

de beheersmatige taken en de taken op het gebied van 

de strategie en de coördinatie. De schooldirecteur is in 

de regel meer bij het lerarenteam en het onderwijskun-

dig beleid betrokken. Overigens lijkt het een trend dat 

de bovenschools manager ook meer onderwijskundige 

taken in zijn pakket opneemt. Het vermoeden is dat 

dit te maken heeft met de toenemende aandacht voor 

toezicht op onderwijskwaliteit. Bovendien wordt het 

management steeds meer aangesproken op het afl eggen 

van verantwoording over de behaalde resultaten.

Uit onderzoek van ITS (2006) bleek overigens dat 80 

procent van de besturen met vier of meer scholen een 

bovenschools managementbureau hebben waarin cen-

trale/bovenschoolse directie, beleidsmedewerkers en 

staf/ondersteuners werkzaam zijn. Gemiddeld bestaan 

zulke bureaus uit vijf medewerkers (3,6 fte).

Kwaliteit en professionalisering
Voor alle schoolleiders wordt door Regioplan gecon-

stateerd dat het streven is om de kwaliteit van het vak 

naar een hoger plan te tillen. Dit wordt onder ander 

ingegeven door de verruiming van het takenpakket, de 

grotere complexiteit van de organisaties en de sleutel-

functie die schoolleiders met betrekking tot kwaliteit 

hebben. Gesteld wordt dat bij de kwaliteitsverbetering 

de sector zelf aan zet is. Al kan de overheid stimuleren 

door te zorgen voor goede randvoorwaarden.

In dit verband worden het scholings- en professiona-

liseringsaanbod van de AVS en de NSA-activiteiten als 

voorbeeld genoemd van de door de sector zelf gevoelde 

verantwoordelijkheid.

De conclusies van het onderzoek ‘Schoolleiders in 

Nederland’ zijn niet wereldschokkend, maar het is 

interessant als binnenkort de resultaten in Europees 

perspectief kunnen worden geplaatst.

Meer weten?
U kunt het onderzoek ‘Schoolleiders in Nederland’ 

 downloaden via www.avs.nl > Werkgeverszaken > 

Bestuur & Management.

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

zaam bij de AVS als senioradviseur op het gebied 

van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, medezeggen-

schap en de verhouding bestuur-management. Ook houdt zij 

zich bezig met politieke beleidsbeïnvloeding.

‘Schoolleiders in Nederland’
Regioplan publiceert landenonderzoek in kader van Improving School Leadership
De OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft het project 

‘Improving School Leadership’ opgezet. In het kader van dit Europese project is ook in Nederland 

- in opdracht van de minister van OCW - een landenonderzoek gedaan. Regioplan publiceerde 

onlangs de resultaten hiervan onder de titel ‘Schoolleiders in Nederland’.

Tekst Carine Hulscher-Slot
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Sterk werd genoemd de aanwezige expertise (psycho-

loog, orthopedagoog en logopedist) en het goede, vei-

lige pedagogisch-didactische klimaat in de SBO-scholen. 

Het wordt door velen beschouwd als een passende vorm 

van onderwijs, die voor veel leerlingen een positieve 

doorstart na een moeilijke periode betekent. De positie 

binnen de samenwerkingsverbanden wordt door het 

merendeel als stevig ervaren, de samenwerking als 

constructief. 

De enigszins naar binnen gerichte houding wordt als 

zwak betiteld. Een aantal scholen worstelt nog met het 

‘school zijn’ versus het ‘expertisecentrum zijn/worden’. 

Daar is men nog niet helemaal uit. De verdichting 

van de problematiek en daarop inspelen is voor de 

leerkrachten een dagelijkse zorg en voor de directies 

verdient het op peil brengen/houden van goede samen-

werking met jeugdzorg en gemeente meer aandacht.

Benutten van expertise
Er zijn ook kansen en die liggen op het terrein van het 

benutten van de deskundigheid. Er is al veel samenwer-

king en het gevoel heerst dat het ‘momentum’ hier en 

nu is om thuisnabij, samen met ouders de visie en de 

missie te herformuleren en als ondernemers te ontwik-

kelen richting een expertisecentrum/orthopedagogisch-

didactisch centrum (OPDC) voor het basisonderwijs, 

zoals sommigen het al noemen. Wat dat betreft wordt 

passend onderwijs en ook inclusief onderwijs niet als 

bedreiging, maar als een kans gezien

Andere bedreigingen zijn er wel. De administratieve 

berg die de zorgplicht met zich meebrengt, weglek-

kende expertise waar niet wordt geïnvesteerd in een 

expertise(diensten)centrum en de nog steeds voorko-

mende te late verwijzing door het basisonderwijs. Vaak 

gaat er teveel tijd verloren, waardoor de inhaalslag 

moeizaam verloopt. Ook bestaat er verwarring tussen 

de begrippen inclusief en passend onderwijs: twee ver-

schillende zaken. 

Over de muur kijken
Er valt nog veel te bedenken voor de nabije toekomst. 

Eén ding valt op: van de besturen en directies binnen 

het SBO wordt veel gevraagd. Van hun leiderschap én 

van hun ondernemersschap. Wie kansen wil pakken 

kan dat, maar dient goed om zich heen te kijken, over 

de muren van bestaande structuren. Belangrijk is om 

het initiatief te nemen om de samenwerking te zoeken 

met onderwijsinstellingen, jeugdzorg en centra voor 

jeugd en gezin. En op basis van de eigen kracht - de 

expertise – de samenwerking te versterken en actief 

zijn om zo dicht mogelijk bij huis een zo licht moge-

lijke vorm van passend onderwijs voor zoveel mogelijk 

kinderen te realiseren. Daarbij hoeven bestaande struc-

turen niet persé als uitgangspunt te dienen. Wanneer 

scholen zich zo adaptief gedragen als bedrijven dat 

doen bij een veranderende markt, kunnen we nog wat 

verwachten!

Door het maken van de SWOT-analyse kregen de deel-

nemers zicht op hun eigen situatie en die van hun 

(relevante) omgeving. De uitkomsten worden verwerkt 

in verschillende ‘plan van aanpak’-scenario’s, waaruit 

één of meerdere keuzes ter uitvoering kunnen worden 

gemaakt. <

Meer weten?
In de workshop kwamen naast het maken van een SWOT 

ook aan bod het toespitsen van plannen voor verandering 

op vijf verschillende niveaus van de organisatie en leider-

schapsstijlen. Op aanvraag kan de workshop lokaal gegeven 

worden. Neem daarvoor contact op met ondergetekende.

Bob Ravelli (b.ravelli@avs.nl) is adviseur bij de AVS 

op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg. Ook is 

hij namens de AVS ambassadeur bij het PO Platform 

Kwaliteit en Innovatie.

Beeld bepalen
SWOT-analyse speciaal basisonderwijs

In vier workshops van AVS adviseurs Bob Ravelli en Heike Sieber, die onlangs gegeven 

werden, waren ongeveer 55 SBO-directeuren en tien SO-directeuren bij elkaar om onder 

meer een SWOT-analyse te maken voor het SBO, met betrekking tot het landelijke beeld 

op dit moment.   Tekst Bob Ravelli
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Verbreding van scholen(organisaties)

In 2005 lanceerde niet alleen de AVS het idee om te 

komen tot één sectororganisatie voor het PO, maar 

werd bijvoorbeeld ook de motie Van Aartsen/Bos 

gelanceerd, waarmee een nadrukkelijke relatie tussen 

‘onderwijs’ en ‘opvang’ werd gelegd. Voor ons – als uit-

voerende organisaties in het veld – in eerste instantie 

vaak abstracte, ‘Haagse’ discussies, maar met grote 

betekenis voor ons dagelijks werk op de middellange 

termijn.

De gewenste verbreding van scholen, duidelijk zicht-

baar in de beweging naar ‘brede scholen’, heeft er 

mede toe geleid dat een school anno 2010 wezenlijk 

andere kenmerken zal hebben dan een school in 2000. 

Van een onderwijsvoorziening voor 4- tot 12-jarigen, 

geopend van 8.15 tot 15.00 uur, gedurende een veertig-

tal weken per jaar transformeren we naar een brede 

voorziening voor onderwijs, opvang en zorg, gericht op 

de categorie 0– tot 12-jarigen, waar zo’n twaalf uur per 

dag het hele jaar door diensten aan ouders en kinderen 

worden geleverd. In politiek jargon wordt al gesproken 

over ‘centra voor jeugd en gezin’ in gemeenten en over 

‘kindcentra’ in wijken.

Nieuwe typologie
Deze beweging heeft ontegenzeglijk effect op de 

manier waarop we onze onderwijsorganisatiestruc-

tuur en onze processen moeten inrichten. Zeker als we 

daarbij nog andere interne en externe ontwikkelingen 

in ogenschouw nemen (invoering lumpsum, gover-

nance, kwaliteitszorg, leerlingdaling). Anders gezegd: 

de huidige situatie van ‘7000 scholen met 1600 school-

besturen’ als typologie heeft zijn waarde gehad en zal 

plaats moeten maken voor een nieuwe. Om me heen 

kijkend in het veld zie ik een aantal trends, die hierop 

aansluiten:

•  Scholen worden enerzijds breder in hun functiona-

liteit, maar moeten nog op zoek naar een organisa-

tievorm die dat mogelijk maakt. Naar verwachting 

zal het aantal scholen de komende jaren gaan dalen, 

de gemiddelde schoolgrootte gaan toenemen en 

vormen van samenwerking creëren in functionele 

verbanden. Als Innovo richten wij daarvoor ‘gemeen-

schappen van scholen’ in en stimuleren we de 

functionele en praktische samenwerking van onze 

scholen binnen (gemeentelijke) netwerken, met als 

uitgangspunten context, maatwerk en het toestaan 

van diversiteit.

•  De rol van de schooldirecteur transformeert van 

(integraal) schoolleider naar die van ‘leider van 

kindcentrum’, waarbij deze persoon een centrale 

rol speelt in de verbinding tussen de diverse werk-

soorten en in de verbinding met de externe omge-

ving. Daarnaast is de leider van het kindcentrum 

ook binnen bestuurlijke contexten eindverantwoor-

delijk voor de dagelijkse gang van zaken. Binnen 

Innovo maken we vaak de vergelijking met het 

begrip ‘regisseur’.

•  Ook voor de schoolbesturen geldt dat zij een keuze 

moeten maken tussen het meer traditionele model 

en van hieruit niet-vrijblijvende relaties moeten 

aangaan met andere organisaties in deze ‘markt’, of 

dat zij zelf moeten kiezen voor een verbreding van 

taakstelling en rolopvatting, door bijvoorbeeld ook 

bestuurlijke verantwoordelijkheid voor vormen van 

kinderopvang en/of jeugdzorg op zich te nemen. 

Het ligt dan ook voor de hand dat het aantal school-

besturen sterk zal afnemen. Als wij de Limburgse/

Brabantse situatie als richtinggevend zien, dan gaan 

we naar een situatie waarin grote schoolbesturen 

voor bijvoorbeeld katholiek of openbaar onderwijs 

(met meer dan dertig scholen) transformeren naar 

‘samenwerkingsbesturen’, met daarboven inter-

bestuurlijke samenwerkingsconstructies op deel-

terreinen (bijvoorbeeld ict, P&O, OnderwijsZorg). 

De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sector-

organisatie voor het primair onderwijs uitvoerig besproken 

in Kader Primair Special (december 2005) en Kadernieuws 

Extra (maart 2007). Diverse personen uit het onderwijsveld 

geven hierover hun mening in de vorm van een column. 

Deze maand de beurt aan Rob Vastbinder, voorzitter van 

het College van Bestuur van Innovo, stichting voor katholiek 

onderwijs.

> column sectororganisatie

“Momenteel verkeren we als 
sector in een overgangsfase.”
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Numeriek gloort er dan een perspectief van landelijk 

zo’n 300 besturen, tegenover de huidige 1600!

•  Het karakter van deze ‘besturen nieuwe stijl’ zal 

niet vergelijkbaar zijn met het gemiddelde beeld 

van de bestaande structuren. Niet alleen zullen deze 

besturen substantieel groter en breder zijn, maar 

ze zullen ook wezenlijk andere vormen van interne 

procesinrichting mogelijk maken dan nu gebruike-

lijk is. Dit heeft bijvoorbeeld grote consequenties 

voor de positie van de administratiekantoren in het 

onderwijs.

•  Alle schoolbesturen maken nu deel uit van een van 

de bekende landelijke besturenorganisaties, waarbij 

de onderlinge positionering sterk gedomineerd is 

door de historisch getrokken grenzen tussen ‘bij-

zonder’ en ‘openbaar’ en langs de grens van deno-

minaties en sterk ingekleurde onderwijsrichtingen. 

Steeds meer wordt getwijfeld aan de bestaansgrond 

van deze traditionele besturenorganisaties in een 

nieuwe, verbrede context.

Momenteel verkeren we als sector in een overgangs-

fase. Elke dag opnieuw ervaren we de grenzen van de 

bestaande – en gezien bovenstaande ontwikkelingen 

niet meer passende – structuur en inrichting. Maar 

niet alleen de structuur knelt, ook de manier waarop 

diegenen die in of voor het onderwijs werkzaam zijn en 

met deze ontwikkelingen omgaan, sluit vaak nog niet 

goed aan.

Richting
In deze tijd van herinrichting gaat het er vooral om 

met elkaar het gesprek aan te gaan en steeds nadruk-

kelijker een richting te bepalen. Het initiatief van de 

vorige minister van OCW om een ‘koersbrief’ te maken 

en daarover een open discussie te voeren, paste daar 

prima in. Ook ‘Operatie Jong’ heeft geholpen om dit 

thema maatschappelijk op de agenda te zetten van 

politici, ambtenaren, bestuurders, vakorganisaties, 

ouderorganisaties en organisaties van professionals. 

Tegelijkertijd houden deze open gesprekken ook een 

risico in: voordat je het weet worden er zoveel verschil-

lende opvattingen geventileerd, dat er geen lijn meer te 

distilleren is. Bij de zogenaamde ‘veldbenadering’ na de 

introductie van het thema ‘zorgplicht in het onderwijs’ 

hebben we dat zien gebeuren, met de huidige impasse 

tot gevolg.

Naast een open discussie is dan ook een fase van gevolg-

trekking en richtingbepaling nodig. Daarvoor heb je 

krachtige bestuurders nodig die bereid zijn om met 

elkaar nieuwe horizonnen te verkennen, besluiten te 

nemen en de energie daarop te richten.

Het nieuwe kabinet doet haar best om een scherpere lijn 

vanuit de overheid tot stand te brengen. Het benoemt bin-

nen OCW een staatssecretaris die zich gaat bezighouden 

met het gehele veld voor 0- tot 12-jarigen en het roept 

de provinciale en gemeentelijke overheid op om tot een 

betere beleidsafstemming te komen met en tussen elkaar. 

Binnen onze regio zie je onder meer een concretisering 

van deze gedachte in de discussie tussen gemeenten en 

veld over de Regionaal Educatieve Agenda. Daarbij wordt 

terecht steeds meer verantwoordelijkheid overgedragen 

aan het ‘maatschappelijk middenveld’, waaronder je 

onder meer de schoolbesturen kunt rekenen.

De schoolbesturen nemen steeds nadrukkelijker deze 

nieuwe rol op zich en tonen zich daarvoor verantwoor-

delijk, zowel intern als extern. Daarbij wordt steeds 

meer gezocht naar regionale krachtenbundeling, ook 

over de grenzen van de denominaties heen. Voor zover 

er behoefte is aan landelijke krachtenbundeling, doen 

deze besturen ook een beroep op de landelijke bestu-

renorganisaties om zich te transformeren. Een voor-

beeld hiervan is het manifest van de ‘Pettelaar-groep’, 

dat ook door ons bestuur is onderschreven.

Oude schoenen
In maart van dit jaar werd bekend dat alle besturenor-

ganisaties in het PO de weg inslaan om één sectororga-

nisatie in te gaan richten. Dit zal niet van vandaag op 

morgen kunnen en behoeft een zorgvuldige en gelei-

delijke transformatie. We moeten tenslotte geen oude 

schoenen weggooien voor we goed zittende nieuwe 

hebben. In de nieuwe organisatie moet er ook plaats 

worden gemaakt voor de specifi eke invalshoek die de 

bestaande organisaties kenmerken; daarmee wordt 

recht gedaan aan de betekenis die deze invalshoek in 

het verleden had en in de toekomst zal blijven hebben!

Wij zijn dan ook meer dan verheugd dat de steen die 

de voorzitter van de AVS in december 2005 in de vijver 

gegooid heeft onder de titel ‘Eén sectororganisatie: een 

illusie of het vechten waard?’ een bijdrage heeft gele-

verd aan het besluit van alle besturenorganisaties om 

op korte termijn de sectororganisatie concreet vorm te 

geven. Mogen wij diegenen die hier de afgelopen periode 

een bijdrage aan hebben geleverd van harte gelukwensen 

met dit resultaat? Verder wensen wij de mensen die aan 

de basis van de nieuwe sectororganisatie staan veel wijs-

heid, vertrouwen en vasthoudendheid toe! <

“Naast een open discussie is 
ook een fase van gevolgtrekking 
en richtingbepaling nodig.”
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Enorme belangstelling 
voor 12e AVS congres

Toekomst in beeld voor het primair onderwijs, de schoolleider én de AVS 

Was het Remco Claasen (dé leiderschapstrainer op dit moment), het ruime aanbod aan 

workshops in combinatie met de uitgebreide informatiemarkt, of toch simpelweg de 

ontmoeting die schoolleiders massaal naar Nieuwegein trok? Feit is dat het 12e AVS 

congres, op vrijdag 23 maart 2007, met meer dan duizend aanwezigen een topeditie 

beleefde.

Tekst Joëlle Poortvliet

‘Leiding geven, met het oog op morgen’ luidde het 

congresthema. Het onderwerp ‘toekomst’ zat dan ook 

door het hele programma verweven. Centrale inleider 

Loek Hermans (onder meer oud-minister van Onderwijs 

en momenteel voorzitter van MKB-Nederland) legde 

bijvoorbeeld de link tussen een school leiden en 

(maatschappelijk) ondernemen. Volgens Hermans is 

de consument steeds veeleisender geworden, ook de 

onderwijsconsument. Hij constateerde dat een onder-

nemer vrijwel altijd rekening houdt met de – soms 

irreële – eisen van de consument. Een basisschool zou, 

als kleine maatschappelijke ondernemer, ook constant 

moeten checken of haar ‘product’ nog wel up-to-date 

is. Want, onderschreef Hermans: “Scholen spelen een 

ontzettend belangrijke rol in de ketenaanpak in een 

wijk. Daarom moet de school meer open staan voor 

organisaties als sportverenigingen, buitenschoolse- en 

voorschoolse opvang, jeugdzorg en maatschappelijke 

organisaties. Samen dienen zij afstemming te zoeken. 

Daarmee bedoel ik niet dat alles op het bordje van de 

schoolleider terecht komt, maar echt samen. Als in het 

primair onderwijs geen goede basis wordt gelegd, gaat 

het op lange de termijn niet goed met Nederland.”

Jaarrede
Ook werd over de toekomst van de AVS zelf gesproken. 

Voorzitter Ton Duif ging in zijn jaarrede (zie pagina 1) 

– traditiegetrouw de opening van het congres – in op 

de volgende stap naar één sectororganisatie primair 

onderwijs, die inmiddels op 5 april 2007 is gezet (zie 

pagina 4). Duif: “Zoals beloofd in 2005 en 2006 en dus 

ook in 2007: wat we nu doen als AVS, blijft gewaar-

borgd. Maar willen we dat doen, dan moeten ook wij 

ons oog op de toekomst richten en daarop inspelen.’’

Verder wees Duif op het belang van de school als ver-

bindingsschakel tussen de drie werelden waarin het 

kind leeft: straat, gezin en school. Hij voorzag – net als 

Hermans – een nieuwe uitdaging. “Scholen zullen zich 

meer gaan ontwikkelen tot educatieve/maatschappe-

lijke ondernemingen en schoolleiders tot ondernemers 

die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verant-

woordelijkheid.’’ Duif benadrukte dat schoolleiders 

zelf het initiatief moeten nemen. “Van de overheid valt 

slechts symptoombestrijding of gelegenheidswetgeving 

te verwachten. Ik heb bijvoorbeeld geen verplichte 

kleutertoets nodig als we zelf het belang van een goede 

ketenbenadering onderkennen en dit organiseren. En 

ook geen verplichte Cito-toets, als meetinstrument 

voor de opbrengst van het onderwijs, als we zelf het 

belang van een transparante kwaliteitsverantwoording 

onderkennen.”

Innovatie
Inspirerend waren de zogenaamde keynote speakers. 
Hockeycoach Marc Lammers beet het spits af van de 

plenaire sessies. Hij probeerde schoolleiders te overtui-

gen om innovatief te zijn en illustreerde zijn betoog 
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met – af en toe hilarische – voorbeelden van eigen 

uitvindingen. “De eerste reactie op innovatie is altijd 

weerstand, complimenten krijg je pas veel later.’’ Voor 

de fi lmpjes van zijn gelauwerde damesteam, (oude) 

krantenberichten over de videobril en het ‘oortje’, maar 

vooral voor Lammers eerlijke verhaal over zijn leerweg 

als leider (“van instructie naar inspiratie: open vragen 

stellen in plaats van dingen opleggen’’), ontving hij 

een staande ovatie. Op weg naar de lunchpauze waren 

de toehoorders nog vol van de sessie. “Het is erg leuk 

om een kijkje in de hockeywereld te krijgen, maar het 

inspireert ook echt. ‘Ga buiten de gebaande wegen’, die 

boodschap blijft wel hangen’’, aldus een schoolleider.

Humor
’s Middags was de grote zaal voor Remco Claasen, die 

– ondanks een stevige griep (“Ik zit onder de drugs, 

heerlijk!’’) – wist te charmeren, boeien en overtuigen. 

De zelfbenoemde ‘goeroegek’ drukte zijn vinger op de 

zere plek door een burnout ‘een cadeautje’ te noemen. 

“Het is treurig, maar meestal gaan mensen dan pas 

nadenken over wie ben je, wat wil je en wat kun je?” 

Hij hamerde op het belang van een mission statement 
(“dat is iets anders dan een slogan”), goede coaching 

(“als coaching al gedaan wordt, gebeurt het negen van 

de tien keer waardeloos’’) en energie (“een optimale 

versmelting van passie en talent die energie oplevert, 

in plaats van kost’’). Een schoolleider uit Etten-Leur: 

“Het is erg belangrijk om je baan weer eens van een 

andere kant te bekijken. En te relativeren, het liefst 

met humor. Daar is Claasen heel goed in geslaagd.’’ Als 

debutante op het AVS congres was ze ook te spreken 

over de workshops. “Daar ga je juist wel inhoudelijk 

over het werk praten, maar met nieuwe inzichten en 

onder goede begeleiding.’’

De 24 workshops waren goed gevuld. Zo ook de infor-

matiemarkt: tientallen standhouders konden door het 

hoge aantal bezoekers op veel belangstelling rekenen. 

Zelfs acteur en presentator Marc Klein Essink wist de 

markt te vinden. Hij promoot de actie Day For Change 

en had vrijdag 23 maart een afspraak met een Haagse 

basisschool. Toen de betreffende schoolleider liet weten 

zelf niet aanwezig te zijn vanwege het AVS congres – en 

dat daar zo’n duizend schoolleiders samenkomen – zag 

Essink zijn kans schoon en toog met een stapel folders 

naar Nieuwegein. <

Meer weten?
Op www.avs.nl (AVS Congres) vindt u meer informatie over 

het afgelopen congres. Op pagina 38 van deze Kader Primair 

treft u een uitgebreide fotoreportage.

Het volgende AVS congres vindt in principe plaats op 

vrijdag 11 april 2008.

Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

AVS congres • 23 maart 2007 • Nieuwegein

Met dank aan onze hoofdsponsors
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Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

AVS congres • 23 maart 2007 • Nieuwegein
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‘Mooi onderwijs maken’ 
 

Samenwerking primair en voortgezet onderwijs

De Geert Groteschool uit Zwolle werkt samen met het voortgezet onderwijs en de 

plaatselijke Pabo om de ‘betere’ leerlingen een uitdagend leeraanbod te bieden en 

tegelijkertijd een betere aansluiting te bewerkstelligen. De samenwerking bleef niet 

onopgemerkt. Het project won de onderwijsprijs van Zwolle en een jaar later die van 

Overijssel, en was daarmee genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs, die eind maart 

helaas net werd misgelopen. 

Tekst Bert Nijveld 

Kinderen uit groep 8 van de Geert Groteschool aan de slag met wiskunde (op schaal rekenen en maquettes bouwen) in het kader van het Live-project.
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Voor iedere school en elke leerkracht is het een uit-

daging goed om te gaan met verschillen in niveau en 

werktempo van leerlingen. Zeker in de hoogste groepen 

van het basisonderwijs kunnen deze verschillen groot 

zijn. De oplossingen die daarvoor bedacht worden zijn 

divers. 

De meeste methodes bieden verdiepende stof die in 

extra opdrachten aan bod komt, maar de snelle leerlin-

gen hebben zich daar meestal vlot doorheen gewerkt. 

Wat doe je met kinderen die door de basisstof heen 

zijn? Met deze vraag worstelen veel leerkrachten in de 

bovenbouw. Zo ook op de Geert Groteschool in Zwolle, 

waar Gerard Karman directeur is. “We hebben in het 

verleden al veel materiaal aangeschaft, zowel op papier 

als elektronisch. Op een gegeven moment houdt dit 

op”, verzucht hij. “Je kunt wel een wiskundeboekje 

geven, maar dan verplaats je het probleem naar de 

brugklas van het voortgezet onderwijs. Dan gaan ze 

zich daar vervelen, omdat ze de stof al hebben gehad.” 

Op zijn school gaat het om zo’n vijfentwintig procent 

van de leerlingen die fl ink vooruit lopen op de anderen. 

De ‘geheide havo- en vwo-klantjes’ noemt hij dat. “Het 

zijn de kinderen die gemotiveerd zijn, met een goede 

werkhouding. Op donderdag zijn ze eigenlijk al klaar 

met hun reguliere weektaak en dan gaan ze achterover-

leunen: ‘ik krijg het toch wel af’.” 

 
Ontwikkelteams 
Karman besloot het er niet bij te laten zitten. Hij zocht 

en vond contact met het Meander College, een school 

voor voortgezet onderwijs, en met de plaatselijke 

katholieke Pabo. Ook de twee andere basisscholen in 

de wijk, beiden met een andere signatuur, werden 

benaderd. Deze contacten leidden tot intensief overleg 

en tot de uiteindelijke geboorte – twee jaar geleden 

– van het ‘Live-project’, een afkorting die staat voor 

‘leren in een vraaggestuurde elektronische omgeving’. 

Karman: “Aanvankelijk was het de bedoeling om vooral 

met computergestuurde programma’s te gaan werken, 

zodat de kinderen ook thuis zouden kunnen inloggen. 

Door technische problemen is dat nog niet helemaal 

van de grond gekomen.” Wat wel van de grond kwam 

is een serie lespakketten voor de betere bovenbouwleer-

lingen. Voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels 

werden lessen ontwikkeld die in drie perioden van zes 

weken gevolgd worden. Betrokken kinderen van de drie 

basisscholen komen op donderdagmiddagen samen 

in één van de schoolgebouwen om daar gezamenlijk 

aan de projecten te werken. Karman: “Ze kunnen daar 

allemaal zelfstandig naartoe. Ze zien elkaar al op de 

sportvereniging en nu dus ook op school. Een ander 

soort ontmoeting dat tevens een sociaal voordeeltje 

oplevert.” 

Het bijzondere is dat deze lessen tot stand komen via 

zogenaamde ‘ontwikkelteams’ van leerkrachten uit 

basis- en voortgezet onderwijs en pabo-studenten. Voor 

laatstgenoemden levert het mee ontwikkelen van de 

lessen en het mee begeleiden daarvan een waardevolle 

stage op. De betrokken leerkrachten leren van elkaars 

expertise. Rianne Grootenhuis, leerkracht groep 7 van 

de Geert Groteschool en deelnemer in het ontwik-

kelteam wiskunde: “We zijn begonnen vast te stellen 

wat het eindniveau van groep 8 moet zijn en welke 

stof in de brugklas aangeboden wordt. Een van de uit-

gangspunten was elkaar niet in de wielen te rijden. De 

docente wiskunde van het Meander College bracht vak-

inhoudelijke kennis in, ik de didactische kant. De winst 

is dat je door die samenwerking tot betere en leukere 

lessen komt. Bij het begeleiden van de kinderen tijdens 

die lessen heb ik ervaren dat het niet uitmaakt met 

wat voor groep je te maken hebt, als de lessen maar 

uitdagend zijn en je de kinderen weet te interesseren. 

Bovendien heb ik een wat betere kijk gekregen op wat 

kinderen op havo/vwo-niveau moeten kunnen.” 

Ook docent Nederlands Willem Steenbergen van het 

Meander College is positief over de samenwerking. “Een 

prima ervaring. Het is goed om van nabij te zien hoe 

ze in het basisonderwijs werken. Wij zijn gewend van 

de stof uit te gaan, terwijl zij veel meer de kinderen 

zelf als vertrekpunt nemen. Ze zijn daar heel creatief 

in. Het was voor mij een eye-opener om te zien dat niet 

altijd alle kinderen de methode integraal volgen. Je 

denkt dat ze alles kunnen wat daarin staat, maar er 

zijn erbij die op een lager niveau eindigen. Interessant 

om te zien, omdat ik daar toch bij aan moet sluiten.”

Betere samenwerking
Wat begonnen is vanuit de probleemstelling van kinde-

ren die snel klaar zijn met hun werk, heeft gaandeweg 

een extra dimensie gekregen. De samenwerking tus-

sen basis- en voortgezet onderwijs is geïntensiveerd. 

“Het is opnieuw een stap om de muur tussen de beide 

onderwijsvormen te slechten”, aldus Leon Lucas, rec-

tor van het Meander College. “Onze docenten krijgen 

een beter beeld van hoe het er in het basisonderwijs 

aan toe gaat. Wij zijn veel meer vakgericht, terwijl ze 

in het basisonderwijs gericht zijn op het lerende kind 

en daar aardige dingen voor bedenken. Op didactisch 

gebied kunnen wij daar nog wel wat van opsteken. Plus 

het feit dat meer voorkennis ontstaat over het niveau 

waarop kinderen instromen.” Lucas ziet ook een ideële 

invalshoek. “Wij hebben de verantwoordelijkheid mooi 

onderwijs te maken, wij willen verantwoordelijkheid 

nemen voor het onderwijs. Alle lessen die zijn ontwik-

keld zijn daarom als ‘freeware’ beschikbaar*. Daarbij, het 

is gewoon ontzettend leuk om te doen. Als rector sta 

ik meestal ver van het primaire proces, maar nu heb ik 

de kans gehad van nabij te observeren wat het effect is 

“Wij zijn gewend van de stof 
uit te gaan, terwijl zij veel 
meer de kinderen zelf als 
vertrekpunt nemen”
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van alle inspanningen. Het is ook de lol die je er aan 

beleeft. Dat wil ik graag koesteren.” 

Het Live-project is nu in het derde jaar en toe aan 

bijstelling. Gerard Karman: “Waar we tegenaan zijn 

gelopen is dat de kinderen die niet kunnen deelnemen 

en gewoon hun weektaak moeten doen, dit toch voelen 

als een teleurstelling. ‘Wij zijn wat minder dan de rest’. 

Daarover hebben we gesproken en besloten ook voor 

die kinderen lessen te gaan ontwikkelen. Dat wordt 

geen pretpakket, maar een serieus streven om de kinde-

ren op een hoger niveau te krijgen. Als je mooi onder-

wijs maakt, vinden kinderen het leuk en gaan ze beter 

presteren. In eerste instantie willen we dat gevoel van 

minderwaardigheid wegwerken. Tegelijkertijd willen 

we een betere doorgaande lijn naar het vervolgonder-

wijs bewerkstellingen, waardoor de overstap soepeler 

gemaakt wordt. Dat is een grote winst!” <

 

* Voor de ontwikkelde lessen die ook als ‘freeware’ 

 beschikbaar zijn, kunt u contact opnemen met de Geert 

Groteschool via directie@geertgroteschool.nl

Vergelijkbare projecten 

Onder de genomineerden voor de Nationale 

Onderwijsprijs bevonden zich geen andere scholen met 

projecten gericht op het verbeteren van de aansluiting 

tussen primair en voortgezet onderwijs. Toch zijn die er 

wel. Bekend is bijvoorbeeld het ‘Toptraject’ in Almere. 

Een groep basisschoolleerlingen die waarschijnlijk zal 

doorstromen naar havo/vwo krijgt twee uur per week les 

op scholen voor voortgezet onderwijs. Ze krijgen vak-

ken als Spaans, muziek, fi losofi e en wiskunde of doen 

wetenschappelijke proefjes. De leerlingen maken ken-

nis met de manier van werken op de middelbare school. 

Bovendien raken ze geïnteresseerd in vakken die mis-

schien saai lijken, maar dit zeker niet zijn. Ook in Almere 

wordt nog gezocht naar mogelijkheden om iets soortge-

lijks te doen voor de potentiële vmbo-leerlingen.

Kinderopvang 
organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Dé website van de gezamenlijke onderwijs-
organisaties, waaronder de AVS. Met wekelijks 
nieuwe informatie op basis van vragen uit de praktijk.

Nu met 

interactief 

forum!
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Van Maastricht 
tot Sint Pancras 
AVS leden over hun positie

De schoolleider centraal, wat is zijn of haar rol, hoe wordt die ervaren en wat verandert 

daarin? Ongeveer 500 AVS leden bezochten in januari en februari van dit jaar de 

19 ledenbijeenkomsten van de AVS waarin deze onderwerpen centraal stonden. 

Tekst Michiel Wigman, directie AVS

Over de rol van de schoolleider werd vanuit drie dimen-

sies gediscussieerd. De eerste invalshoek was de actuele 

rol die men binnen de school of bovenschools vervult. 

‘Komt u toe aan wat u wilt doen? Waar liggen de accen-

ten in uw functioneren? Zijn de rollen tussen schools 

en bovenschools in balans?’ Opvallend (of niet?) is dat 

er geen eenduidig beeld is ontstaan. De ene school-

leider wenst vooral volledig integraal bezig te zijn met 

alle aspecten, de ander – en dat zijn er veel – geeft 

duidelijk aan vooral op het gebied van onderwijskun-

dig leiderschap bezig te willen zijn. Tijd ontbreekt bij 

een fl ink aantal mensen om de gewenste rol in te kun-

nen vullen. Bergen papierwerk gaan ten koste van de 

aandacht die de schoolleider zou willen geven aan de 

medewerkers (personeelsbeleid). De bureaucratische 

rompslomp wordt door vrijwel iedereen als zeer belem-

merend ervaren. 

De taak- en rolverdeling tussen directeur en boven-

schools manager blijkt duidelijk meer in balans naar-

mate dit besturingsmodel langer wordt gehanteerd. 

Ook het ‘in gesprek zijn’ met elkaar over de juiste

rolverdeling blijkt van grote invloed op de tevreden-

heid over het aanwezig zijn van een bovenschoolse laag 

(“Bedreigingen en kansen hangen samen met inrichting van het 

bovenschools management”). Op de vraag of bovenschools 

management als lust of last wordt ervaren, reageerde een 

meerderheid met ‘een lust’. Ook als de betreffende boven-

schools manager er niet zelf bij was... Overigens verlangen 

een redelijk aantal zeer bewuste eenpitters niet naar een 

bovenschoolse laag. Zij kunnen prima uit de voeten met 

de integraliteit van hun huidige functie.

Ondernemerskenmerken
De tweede dimensie van de discussie had met name 

betrekking op de veranderingen in het vak van

schoolleider en bovenschools manager die de komende 

vijf tot acht jaar zijn te verwachten. Een enkeling

verwacht geen verandering, de overgrote meerderheid 

echter wel. Men denkt aan maatschappelijke verande-

ringen waarbij steeds meer verantwoordelijkheden bij 

de school(leider) terecht komen. Door sommigen wordt 

dit als bedreigend ervaren, door anderen als kans. In 

het algemeen verwacht men dat de schoolleider zich 

steeds meer zal ontwikkelen tot ‘manager met onder-

nemerskenmerken’. Omdat er steeds meer partijen zijn 

met wie de schoolleider te maken krijgt, wordt ‘zaken 

doen’ steeds belangrijker. Daaronder vallen ook ‘onder-

handelen’ en de kunst van het ‘nee zeggen’. Balansen 

tussen bovenschools en schools zullen zich verder uit-

kristalliseren, met het nodige effect op specialisaties in 

competenties op beide niveaus. In het kader van meer 

horizontale verantwoording gaat een intensievere rela-

tie met ouders (klanten) ontstaan, waarbij communica-

tieve vaardigheden van belang zijn (“De ouders zijn onze 
aandeelhouders”).

“Schoolmanager zijn is net een 
circusact met een toename van 
gedragsproblemen.”
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Ondanks een verder ontwikkelende rolverdeling tussen 

schools en bovenschools verwacht een groot deel van 

de AVS leden toch dat op het gebied van fi nanciën meer 

knowhow nodig is om het bedrijfsproces te kunnen door-

gronden. Velen plaatsten wel kanttekeningen bij het 

vermogen en de wil in de toekomst meer ondernemend 

te werken. Bijvoorbeeld het besef dat we met 0- tot 12-

jarigen te maken hebben en een daaraan gekoppelde 

publieke fi nanciering. Dat maakt het niet wenselijk 

puur ‘bedrijfje te spelen’, zoals een van de aanwezigen 

het uitdrukte. Ook ten opzichte van de steeds meer 

vragende ouder en maatschappij is de bereidheid aan-

wezig om hierin mee te gaan, mits er sprake is van 

ondersteuning in materiële zin. Dat een en ander ook 

gepaard zal (moeten) gaan met een cultuurverandering 

binnen het schoolteam, spreekt voor een aantal deel-

nemers voor zich (“Overlegcultuur schrappen, rondvraag 
afschaffen”).

Andere competenties/taken waarvan men verwacht dat 

die in de toekomst nodig zijn:

• Inzicht in veranderingsprocessen

• Hoofd- en bijzaken onderscheiden

• Opleiden binnen de school

• Buiten kaders denken

•  Leiding geven binnen een multidisciplinaire 

omgeving

• Timemanagement

• PR en marketing 

• Delegeren

• Keuzes maken

• Bemiddelen/mediation

Een laatste punt dat moet worden genoemd is de juridi-

fi cering in relatie met de omgeving. Een

enkele discussiedeelnemer verwacht dat dit zal toene-

men; daarom is op dit gebied ook meer kennis

noodzakelijk (liefst bovenschools).

Marktconform
De honorering van schoolleider en bovenschools 

manager was de derde dimensie in de discussie. Op de 

directe vraag of men vond dat men genoeg verdiende, 

kwam in eerste instantie veelal de opmerking dat 

het daar niet primair om gaat of ronduit een ‘neen’. 

Doorpratend over deze eerste ontboezemingen werd 

vaak de stelling betrokken dat het salaris in ieder geval 

niet in overeenstemming is met de verantwoordelijkhe-

den en de tijdsinvestering van de meeste aanwezigen. 

De onbalans wordt door schoolleiders iets meer ervaren 

dan op bovenschools niveau. Niet alleen het salaris 

wordt als onvoldoende ervaren. Tegelijkertijd geeft 

men aan dat hiermee erkenning van de waarde van 

hun functioneren in de maatschappij, als belangrijke 

spil bij de opvoeding en educatie van kinderen, niet 

voldoende serieus wordt genomen. Sommigen merken 

overigens op dat het imagoprobleem van het primair 

onderwijs in het algemeen en de uitstraling van de 

onderwijsprofessionals in het bijzonder, ook door de 

professionals zelf verbeterd kan worden. De woorden 

‘trots zijn’ en ‘uitstralen’ vielen daarbij regelmatig. 

(“Zuchtgehalte aanpakken en het goede voorbeeld geven.”)

De oplossing voor de ervaren onbalans moet niet alleen 

gezocht worden in een betere honorering. Ook verbete-

ring van de facilitering van het management wordt als 

noodzaak genoemd. 

Omdat de schoolleider met 
steeds meer partijen te maken 
krijgt, wordt ‘zaken doen’ 
steeds belangrijker.
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Wat als bevreemdend wordt ervaren, is de legitimatie 

waarom de meeste docenten in het voorgezet onderwijs 

meer verdienen dan het management in het primair 

onderwijs. Velen begrijpen evenmin het onderscheid 

tussen kleinere en grotere scholen, als het om het sala-

ris van de directeur gaat.

Op de vraag welke actie men zelf onderneemt om de 

salarispositie te verbeteren, bleef het aardig stil. Men 

is niet gewend voor zichzelf op te komen. Slechts een 

enkeling meldde wel eisen te hebben gesteld (vaak bij 

de aanstelling voor een veranderende positie). Vrijwel 

iedereen die dit deed, bewerkstelligde een (gedeelte-

lijke) verbetering. ‘Dat doe je toch niet’ of ‘dat kan toch 

niet met een cao’, zijn veelgehoorde argumenten om 

niet over het salaris te onderhandelen. Wel ziet men 

in dat dit in de toekomst meer gaat gebeuren. Men zal 

zichzelf meer en meer gaan verkopen. Dat wordt, aldus 

sommigen, versterkt door de marktwerking bij een toe-

nemend tekort aan schoolleiders.

Halverwege deze discussie werd de vraag gesteld of het 

management – te beginnen met bovenschools – niet 

beter af zou zijn met een rechtspositie buiten de cao, 

bijvoorbeeld in de vorm van een managementcontract. 

Zo’n contract zou bijvoorbeeld voor een periode van vijf 

jaar worden gesloten, met daarin concrete afspraken 

over onder andere prestatiebeoordelen en belonen. 

Natuurlijk betekent dat meer risico, maar ook meer 

inkomen. In eerste instantie reageerden velen positief 

op dit idee. De conclusie was over het algemeen dat er 

meer marktconform beloond moet worden. Maar na 

een korte uiteenzetting over wat ‘marktconform’ pre-

cies inhoudt – geen ADV, minder rechtsbescherming, 

een andere sociale zekerheid, et cetera – werd het 

enthousiasme van sommigen getemperd, hoewel een 

aanzienlijk deel van mening blijft dat een dergelijke 

systematiek het overdenken waard is. Op bovenschools 

niveau is men wel duidelijk groot voorstander van een 

marktconforme systematiek (“Mobiliteit geeft inspiratie”).

Interessant in de discussie was dat als het ging over 

modernisering van arbeidsvoorwaarden en daarmee 

een meer prestatiegerelateerde beloning voor school-

management, vrijwel overal ook de roep klonk om een 

meer prestatiegerelateerde beloning voor de profes-

sionals voor de klas (“Het denken en doen in het kader van 
prestatiebeloning eindigt niet bij ons, maar moet in de hele 
kolom worden doorgevoerd”).

Overigens realiseert vrijwel iedereen zich dat dit alles 

niet zomaar even snel geregeld kan worden, en dat ook 

de beoordeling die ten grondslag ligt aan dergelijke 

systemen voor de nodige hoofdbrekens zal zorgen. <

De cursief gedrukte teksten zijn letterlijke citaten van AVS 
leden tijdens de ledenbijeenkomsten. Dit artikel kwam tot 
stand met medewerking van AVS adviseur Pauline Boogerd. 

Benchmark

Naast de ledenbijeenkomsten hebben veel AVS leden (2500) gehoor gegeven aan het verzoek een 

enquête in te vullen over met name het beloningsvraagstuk. Bovendien is de AVS in gesprek gegaan 

met het onafhankelijk bureau Alons & Partners over een zogenaamde benchmark: een vergelijkend 

warenonderzoek, waarbij de rollen en verantwoordelijkheden van functionarissen in kaart worden 

gebracht om af te zetten tegen een passend beloningsniveau. De resultaten van eerder genoemde enquête 

en de gehouden ledenbijeenkomsten vormen aanleiding om daadwerkelijk een dergelijke benchmark 

te laten uitvoeren. Dit gaat de komende maanden gebeuren. In het (vroege) najaar van 2007 zal de 

AVS de resultaten van zowel de enquête als de benchmark naar buiten brengen om de positie van het 

management onder de aandacht te brengen.
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Door de toenemende behoefte aan individuele begelei-

ding biedt ABP deze nieuwe vorm van dienstverlening. 

Eén op één gesprekken over pensioen en alles wat daar 

direct mee te maken heeft. Klanten van ABP krijgen zo 

op een prettige manier in een half uur beter inzicht in 

hun fi nanciële situatie, nu en in de toekomst. 

 

De ABP gesprekspartner geeft: 

•  op een begrijpelijke manier deskundig antwoord 

op vragen; 

•  informatie over het doel van het pensioenoverzicht 

en de basisgegevens; 

•  informatie over hiaten – mede aan de hand van de 

inzichten van de klant – in de wettelijke en boven-

wettelijke pensioenvoorzieningen; 

•  de mogelijkheden aan om aanwezige hiaten te 

 dichten. <

Meer weten?
Schoolleiders kunnen bij hun personeel inventariseren of 

er belangstelling is voor een gesprek met ABP Klantsupport. 

Deze heeft indien nodig kant en klare informatie voor in 

een personeelsblad of op internet/intranet. Neem voor 

meer informatie contact op met de ABP Adviesdesk, 

tel. 045-5796556.

Eén op één in gesprek 
over pensioen 
ABP Klantsupport helpt persoonlijk

Het beantwoorden van vragen van medewerkers over hun pensioen is niet altijd even 

gemakkelijk. ABP biedt daarom een nieuwe service: ABP Klantsupport. Een medewerker 

van ABP Klantsupport bespreekt bijvoorbeeld met een leerkracht zijn of haar (toekomstige) 

fi nanciële situatie in relatie tot pensioenen, verzekeringen en sociale zekerheid. 

Tekst Frans Butink, ABP

‘Ik twijfelde of het allemaal mogelijk was’ 

“Ik, Guido Langen, ben leidinggevende op een basis-

school. Door mijn jarenlange ervaring, maar ook door 

mijn contacten met ABP, kan ik mijn collega’s op school 

redelijk goed informeren over wat er speelt rondom 

pensioenen en alles wat daarbij komt kijken. Sinds 

de nieuwe pensioenregelgeving in 2006 en de moge-

lijkheden die het ABP KeuzePensioen biedt, denk ik 

erover na om veel eerder dan gepland helemaal of voor 

een deel te stoppen. Ik wil niet eeuwig blijven werken. 

Maar ik twijfelde over of het allemaal mogelijk is. Op 

het AVS congres raakte ik toevallig in gesprek met een 

medewerker van ABP Klantsupport. Haarfi jn kon deze 

mijn pijnpunten analyseren. Door zijn kennis en visie 

kreeg ik meteen een beter inzicht in alle consequenties. 

’s Avonds thuisgekomen heb ik met mijn vrouw kno-

pen doorgehakt. Ik kies na dit schooljaar al voor ABP 

Keuzepensioen en ik ga nog maar voor de helft werken. 

Op die manier begin ik dus al een beetje af te bouwen. 

Op school zijn ze aardig verrast. Een paar collega’s wil-

den graag ook meer informatie hebben van een echte 

specialist. Meteen heb ik die week gebeld met ABP 

Klantsupport, en een afspraak gemaakt.”
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School is Leuk

In tegenstelling tot mijn collega Kamerleden is het niet 

zo gek lang geleden dat ik op de basisschool zat. Ik ben 

begonnen op een katholieke basisschool in Vlissingen 

en vervolgens terechtgekomen op een zwarte school in 

Amsterdam.

Hoewel op beide scholen ontzettend veel betrokken 

mensen werkten, stonden de scholen toch in schril 

contrast met elkaar. De leerkrachten en schoolleiding 

in Vlissingen legden de nadruk op de klassikale ken-

nisoverdracht van leerkracht op leerling. Er was ruimte 

voor allerlei buitenschoolse activiteiten en de ouders 

werden nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van 

het kind. School was leuk. Dat vond ik, dat vonden mijn 

ouders, dat vond de juf en dat vond de schoolleiding.

In Amsterdam waren de leerkrachten en de school-

leiding met hele andere dingen bezig. De leerkrachten 

controleerden of de kinderen wel hygiënisch waren. 

Zo werd er geregeld onderzocht of de leerlingen hun 

tanden wel hadden gepoetst en hun nagels hadden 

geknipt. De ouders waren zelden te bekennen op school 

en de leerkrachten waren niet vies van de ‘corrigerende 

tik’. School was stressvol. Dat vond ik, dat vonden mijn 

moeder, dat vond de juf en dat vond de schoolleiding.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van 

hun kinderen en scholen zijn verantwoordelijk voor 

het onderwijs aan kinderen. De laatste jaren krijgen 

scholen steeds meer de rol van opvoeder. Het primair 

onderwijs kan kinderen alleen voorbereiden om vol-

waardig deel te nemen aan de moderne samenleving, 

als alle betrokken partijen investeren. Ouders, leerlin-

gen, leerkrachten, schoolleiding en politiek moeten 

een steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat elk kind 

goed terechtkomt. De juf moet zich geen zorgen maken 

over of de leerling alweer niet heeft ontbeten, maar of 

de leerling leert rekenen en spellen.

Als we de verhalen moeten geloven bevinden de 

minister en de staatssecretarissen van Onderwijs zich 

volop in het ‘onderwijsveld’ om de kwaliteit van het 

onderwijs een fl inke impuls te geven. Vol verwachting 

klopt het hart van GroenLinks. Ik zal al hun bevindin-

gen waarderen op inhoud, maar één ding staat vast. 

Iedereen in mijn omgeving kan een favoriete juf of 

meester noemen. Er is niemand die zich achter de oren 

hoeft te krabben om een leuke herinnering aan de 

basisschool op te rakelen. Dit kabinet moet het primair 

onderwijs de erkenning en het plezier teruggeven dat 

zij verdient en nodig heeft om kwaliteit te bieden.

Erken leerkrachten door ze beter te belonen. Erken 

scholen door ze beter te belonen als ze veel achter-

standsleerlingen onderwijzen. Schep goede doorgroei-

mogelijkheden voor de leerkracht en biedt scholen de 

ruimte een eigen invulling te geven aan het onderwijs-

programma. Betrek ouders bij de ouderavonden en de 

beleidsvorming. Honderd dagen polderen is nergens 

voor nodig. We weten allang wat nodig is.

Als onderwijs echt zo belangrijk is, maak het dan ook 

leuk. <

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de 

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan 

Tofik Dibi (25), woordvoerder Onderwijs in de Tweede Kamer 

namens de GroenLinks-fractie.

> politieke column

“Dit kabinet moet het primair 
onderwijs de erkenning en 
het plezier teruggeven dat zij 
verdient en nodig heeft om 
kwaliteit te bieden.”
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School for
Leadership

> Eerste alumnidag op 7 december 2007

Alumnivereniging in 
oprichting
In 2007 start de AVS School for Leadership een program-

ma om de relatie met ex-cursisten uit langdurige oplei-

dingstrajecten te bestendigen. Daaraan willen we meer 

structuur geven door het oprichten van een alumnivereni-

ging van afgestudeerden van onze langdurige trajecten. 

Dat doen we graag samen met u. Als u geïnteresseerd 

bent, kunt u zich melden om in een resonansgroepje deel 

te nemen aan verder ontwikkeling van deze nieuwe plan-

nen. De eerste alumnidag is op 7 december 2007 met als 

thema ‘Veranderen doe je niet zomaar!’

kosten: Het lidmaatschap van de alumnivereniging is in 

de proefperiode gratis (om na te gaan of er ook daadwer-

kelijk interesse is) en vergt daarna indien nodig slechts 

een geringe bijdrage (administratiekosten).

aanmelden: Bent u oud-cursist en heeft u belangstelling 

lid te worden van deze startende alumnivereniging? 

Meldt u zich dan aan bij de AVS, Anita Baggerman, tel. 

030-2361012 of a.baggerman@avs.nl

> 2-daagse

Losse module 
Meesterlijk coachen
Vervolg op de basiscursus competentiegericht coachen. 

De trainingen zijn gecentreerd rond specifi eke problemen 

waar coaches in scholen tegenaan lopen. Eigen materiaal 

en werksituatie is input voor de bijeenkomsten. U werkt 

in een kleine groep met veel persoonlijke aandacht en 

met ondersteuning van rollenspelenacteurs. De 2-daagse 

coachingsmodule ‘Meesterlijk coachen’ is in mei los te 

volgen binnen de opleiding ‘Leiding geven aan boven-

schoolse en complexe organisaties’.
doelgroep: iedereen die in school te maken krijgt met 

coaching en hierin al enigszins geschoold en vaardig is.

uitvoering: AVS (Anita Burlet)/Interstudie

data: 15 en 16 mei 2007

locatie: Sparrenhorst, Nunspeet

kosten: leden t 850 / niet-leden t 950

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

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

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

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

2007/2008 voor meer informatie, data en kosten of bel de AVS, tel. 030-2361010. In deze gids 

vindt u overigens ook ons (maatwerk)aanbod op het gebied van personeelsbeleid, waaronder een 

aanbod specifi ek voor eenpitters. Inschrijven kan via schoolforleadership@avs.nl 

Opleiding  Uitvoering 

Oriëntatie op management Magda Snijders, Jan Tolhuijs

Kweekvijver Magda Snijders, Jan Tolhuijs

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

Management Trainee Traject Trieneke van Manen e.a.

Minileergang Startende directeuren Anita Burlet e.a.

Op weg naar excellent schoolleiderschap Jan Tolhuijs e.a. NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR!

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

Leiding geven aan bovenschoolse en complexe organisaties Anita Burlet i.s.m. Interstudie
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Tijdsinvestering 

De AVS ledenraad bestaat sinds augustus 2005. Toen is de ‘oude’ constructie met een algemeen, een dagelijks 

bestuur en een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gewijzigd in een kleiner, slagvaardiger bestuur met daarnaast 

een ledenraad. In de raad is plaats voor 25 mensen, op dit moment zijn er 17. De AVS ledenraad komt vijf dagen per 

jaar bijeen, waarvan één tweedaagse aan het begin van ieder schooljaar. Deze bijeenkomsten worden zorgvuldig 

en degelijk voorbereid. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij de toegestuurde stukken goed bestuderen, zich 

beraden op hun advies en mening, agendapunten inbrengen via de online community op het AVS Scholenportaal, 

hun  achterban raadplegen en een bijdrage leveren aan de communicatie.

‘Meepraten over 
landelijke ontwikkelingen’ 
AVS ledenraad zoekt nieuwe leden 
Vanaf volgend schooljaar heeft de AVS ledenraad ruimte voor nieuwe schoolleiders. Voorzitter 

Peter van Eijk en vice-voorzitter/secretaris Ger de Vos leggen uit wat de taken zijn en wie ze 

zoeken.   Tekst Joëlle Poortvliet

wat doet de ledenraad?

“De ledenraad volgt het AVS bestuur en haar intenties op 

een positief-kritische manier. Vijf keer per jaar komt de raad 

bijeen (zie kader) om te praten over onderwerpen die het 

bestuur aandraagt en onderwerpen waarvan we zelf denken 

dat ze belangrijk zijn. We zijn een klankbord vanuit de leden 

richting het bestuur en geven feedback. We hebben ook 

een aantal formele taken, onder andere op het gebied van 

instemming en het benoemen van het bestuur. De ledenraad 

komt structureel op voor haar achterban. We helpen het 

bestuur en management van de AVS bij het maken van de 

juiste afwegingen.” 

 

hoe ziet de ideale kandidaat eruit? 

“Iemand die op macroniveau kan nadenken over onderwijs-

zaken. Zowel inhoudelijk als beleidsmatig. De nieuwe kandi-

daat moet maatschappelijk goed verankerd zijn. Een school-

leider die een goede feeling heeft met zijn of haar achterban 

en de maatschappij. De ledenraad moet een afspiegeling zijn 

van de kleurrijke sector primair onderwijs. In geografi sche 

spreiding (een schoolleider uit de Randstad, maar ook een 

uit Twente of Groningen bijvoorbeeld), man-vrouw verhou-

ding, denominatie et cetera. Om een voorbeeld te geven: 

op dit moment hebben we bijvoorbeeld een tekort aan vrou-

welijke direc teuren uit Noord-Holland. Maar dat neemt niet 

weg dat mannen uit andere regio’s niet welkom zijn! We heb-

ben ruimte voor ongeveer acht enthousiaste nieuwe leden.” 

wat haal je eruit voor jezelf? 

“Je raakt goed op de hoogte van wat er speelt binnen de AVS 

en in de landelijke politiek. Je bent betrokken bij de actua-

liteit, praat mee over landelijke ontwikkelingen en hebt vrij 

direct invloed op het beleid van de AVS.” 

 

wat heeft de ledenraad bereikt en waar wil 

de raad naartoe? 

“We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een hele dag met het 

bestuur gepraat over de sectorvorming. Een belangrijke 

ontwikkeling waar het bestuur graag feedback op krijgt. Het 

bestuur neemt in een dergelijke ontwikkeling advies van de 

ledenraad zeer serieus. De raad is nog niet helemaal uitge-

kristalliseerd. We zijn nog in opbouw, onze weg aan het zoe-

ken. We willen de ledenraad nog verder vormgeven. Nieuwe 

leden kunnen daarbij helpen.” 

 

meer weten? 

AVS leden die meer informatie willen en/of zich kandidaat 

willen stellen voor de AVS ledenraad kunnen zich per e-mail 

aanmelden bij Ger de Vos, gerdevos@planet.nl. Dit kan tot 

15 mei aanstaande. Kijk ook op www.avs.nl > Vereniging 

> Organisatie > Ledenraad. 

Wanneer meer leden zich verkiesbaar stellen dan er verkies-

bare plaatsen zijn, zullen AVS leden via internet bepalen wie 

op 13 juni 2007 tijdens de Algemene Ledenvergadering tot 

nieuwe leden van de ledenraad gekozen worden. <

Ger de Vos Peter van Eijk
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> Bijeenkomst

Eenpitterdag
Op 6 juni aanstaande organiseert het Eenpitterplatform in ’t 

Spant in Bussum een eenpitterdag. Alle eenpitters en kleine 

besturen worden uitgenodigd. Met rondetafelgesprekken 

over de relatie bestuur-directie, de Wet Medezeggenschap 

op Scholen (WMS), good governance, het Vervangingsfonds/

Participatiefonds en de sectorvorming in het primair onderwijs. 

De AVS verzorgt een rondetafelgesprek over de ondernemende 

eenpitter. Tot slot een evaluatie van één jaar Eenpitterplatform. 

Tijdens deze landelijke bijeenkomst is de projectgroep WMS 

aanwezig. De eigen bijdrage bedraagt circa 45 euro. Lees meer 

informatie op www.lumpsumpo.nl/eenpitterplatform

> Boekenlijst online 

Gay and school
Onderdeel van het bouwen aan ‘een veilige school voor iedereen’ 

zijn de boekenlijsten op de site van Gay and School. Voorlees- en 

prentenboeken voor de allerkleinsten, kinderboeken voor kin-

deren vanaf tien jaar en jeugdboeken voor twaalf jaar en ouder. 

Een boek kan uitgangspunt zijn voor een klassengesprek over 

homoseksualiteit of voor een spreekbeurt of boekbespreking. 

Met de geselecteerde prentenboeken maken jongere kinderen 

kennis met begrippen als relaties en ouderliefde; niet alleen 

van een mama en een papa, maar ook van twee mama’s of 

twee papa’s. Daarnaast draagt lezen en voorlezen bij aan het 

bespreekbaar maken van homoseksualiteit in de klas. Surf naar 

www.gayandschool.nl > leerlingen > boeken en bladen.

> Lespakket

Tegen cyberpesten via MSN
De Kinderconsument heeft, samen met MSN, een lespakket 

tegen cyberpesten ontwikkeld voor het basisonderwijs. Reden: 

maar liefst 81 procent van de jeugd in Nederland gebruikt MSN 

en vier op de tien kinderen zegt dat cyberpesten in de eigen klas 

voorkomt. Kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 leren zich in 

twee lessen beter te beschermen. De boodschap luidt: ‘Wat je 

offl ine niet doet, doe je online ook niet’. De robot Mr.CTRL (toe 

te voegen in MSN) staat de kinderen bij. Als huiswerk dienen de 

kinderen dit onderwerp samen met hun ouders te bespreken. Het 

lespakket maakt onderdeel uit van het anti-cyberpestjaar 2007 

dat Stichting De Kinderconsument heeft uitgeroepen. Het pak-

ket is er in twee variaties: een gratis download, en de luxe editie 

bestaande uit een papieren lesboek voor elke leerling. Bestellen 

kan via www.kinderconsument.nl
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> Congressen

Reuzensprong en Zorgplicht
Elsevier Congressen organiseert dit voorjaar twee onderwijs-

congressen. Op het congres ‘De Reuzensprong: van groep 8 

naar de onderbouw VO’ op 25 april in Rotterdam staat de goede 

overdracht en plaatsing van leerlingen centraal. Zijn ouders 

en leerlingen voldoende op de hoogte van alle mogelijkheden 

van het voortgezet onderwijs? Krijgen leerkrachten en mento-

ren genoeg inzicht in de kennis en vaardigheden die kinderen 

meekrijgen van basisscholen? Tijdens het congres ‘Zorgplicht 

passend onderwijs’ op 30 mei in Maarssen komen onder andere 

de juridische gevolgen van zorgplicht en passend onderwijs aan 

bod voor de verschillende partijen. Maar ook: bekostigingsme-

thoden en de voortgang van de verschillende veldinitiatieven. 

Daarnaast leren deelnemers over de behoefte van de leerlingen 

en wensen en invloed van de ouders. Meer informatie vindt u op 

www.elseviercongressen.nl

> Publicatie

Handboek Ouders in de school
Hoe ga je goed om met ouders? Ouders zijn steeds kritischer, 

meer betrokken en stellen zich steeds vaker op als ‘klant’ van 

de school. De publicatie ‘Ouders in de school’ van CPS biedt 

informatie en hulp bij het vormgeven van ouderbetrokkenheid 

op school. De rollen van ouders op school en het omgaan met 

(grensoverschrijdend) gedrag komen aan de orde. Het hand-

boek beschrijft een model met vijf type scholen: een school kan 

informatiegericht, structuurgericht, relatiegericht, participatie-

gericht en innovatiegericht zijn ten opzichte van ouders. Samen 

met ouders kan een school bepalen in welke fase de school zich 

bevindt. Met veel praktische tips en voorbeelddocumenten (for-

mats voor gespreksverslagen, ouderenquêtes en -contracten). 

Kijk voor meer informatie op www.cps.nl

> Publicatie

Medezeggenschap op scholen
Auteur Bob Hoogendam heeft een nieuw boek uitgegeven met de 

titel ‘Wat nou… Medezeggenschap op scholen’. Het is bedoeld 

voor iedereen die in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

met medezeggenschap te maken heeft. Hoogendam legt de vaak 

ontbrekende link tussen de dagelijkse praktijk en de wet- en regel-

geving. Hij beschrijft de ‘spelers’ binnen de medezeggenschap 

op een school en de vele rollen die zij vervullen. Het boek biedt 

handvatten voor het handelen in situaties waar je in of met een MR 

mee te maken krijgt. De wet komt ook aan bod, maar zonder uitge-

breide wetcitaten. Kijk voor meer informatie op www.ens.nl
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> Netwerken
 Ik geef mij op voor het netwerk: __________________________________

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

 (t 210 leden / t 420 niet-leden)

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

 advisering op maat over:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2007.

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

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

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

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

 voor schooljaar 2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen: ______________________

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

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

Bestellen kan ook via www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

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

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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management

U weet waar de AVS voor staat: zij behartigt de belangen van alle leidinggevenden in het basis- en 
speciaal onderwijs. Gun uw collega ook de voordelen van het lidmaatschap! Breng een nieuw lid aan 
en ontvang een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Meer informatie op www.avs.nl > Vereniging > 
Lid worden > Leden voor leden.

Maak uw collega lid
En ontvang een cadeaubon van 25 euro!

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




