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Flexibiliteit belangrijkste 
kenmerk Prinsehaghe
Basisschool Prinsehaghe uit Den Haag won de scholen
bouwprijs 2006. Theo van den Burger speelde als directeur 
een belangrijke rol bij de bouw. Hoe ga je van droom naar 
werkelijkheid?
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Inhoud mei

‘Er bestaat geen blauwdruk voor bso’
Waarschijnlijk voldoen op 1 augustus aanstaande de meeste scho
len aan de inspanningsverplichting om buitenschoolse opvan g 
(bso) te regelen, maar daarmee zijn de wachtlijsten niet opgelost. 
Bij wie ligt op dat moment de verantwoordelijkheid? En past de 
massale keuze voor het ‘makelaarsmodel’ wel bij de intentie van 
de motie Van Aartsen/Bos?

> 30

Beter onderwijs door kleur, licht en meubilair
Een klas vol gezonde, geconcentreerde en blije kinderen. 
De droom van iedere leerkracht en directeur. Kleurgebruik, 
verlichting en speciaal meubilair zijn middelen om dit 
 ideaalplaatje dichterbij te halen. Een drieluik over interieur.

> 18

Interview Sharon Dijksma
De honderd dagen durende ‘kennismakingstournee’ met de 
onderwijssector van staatssecretaris Sharon Dijksma loopt 
ten einde. Ze maakt haar agenda op voor de komende vier 
jaar. “Schoolleiders zijn bezig om tussen de bedrijven door 
roosters te maken, zorgleerlingen op te vangen. Dat zijn 
taken die ze eigenlijk niet zouden moeten doen.”

> 36
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is 
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behoudens in het geval van AVS Voordeelpartners.
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Voor de honderd dagen

Het kabinet spreekt deze periode met het veld over de noodzakelijke 

beleidsmaatregelen die nodig zijn om het Nederlands onderwijs verder te 

helpen. Onder ‘het veld’ valt ook de AVS en ik wil u onze inzet tijdens deze 

dialoog niet onthouden.

Om te begrijpen hoe scholen een effectievere manier van werken kunnen 

ontwikkelen om ontwikkelingsproblemen met kinderen te voorkomen, 

moeten we de problematiek bekijken vanuit het gezichtspunt van het kind. 

Voor kinderen is de wereld niet verdeeld in school, gezin en straat. Het is 

hun leven dat uniek is en zich in de wereld als geheel afspeelt. De sociaal-

emotionele ontwikkeling is sterk afhankelijk van hoe deze drie levens-

sferen op elkaar aansluiten. We hebben ons in de jaren negentig erg inge-

spannen een veilig school en leerklimaat te creëren, vanuit de (terechte) 

gedachte dat een kind dat zich niet veilig en gewenst voelt, niet aan leren 

toekomt. Dus: de deur op slot. De vraag is of de gedachte dat een veilig leef-

klimaat tussen pakweg 8.30 en 15.00 uur genoeg is. We weten dat er proble-

men zijn in de thuissituatie van veel kinderen. Zoals kindermishandeling, 

seksuele delicten, gescheiden ouders en geestelijke verwaarlozing. Veel 

wijken, ook op het platteland, zijn erg kindonvriendelijk en de ‘straat’ kent 

maar weinig corrigerende interventies.

Voor scholen betekent dit dat zij in de toekomst een belangrijke rol krij-

gen toebedeeld om de verbinding tussen school, gezin en straat tot stand 

te brengen. Ze gaan zich ontwikkelen tot maatschappelijke ondernemin-

gen, die de dialoog met de leefomgeving van het kind aangaan. Je ziet al 

de eerste spontane initiatieven ontstaan: woningbouwcorporaties zien in 

verpauperende wijken de waarde van hun bezit dalen en gaan opnieuw 

investeren, niet in het minst in sociaal-educatieve voorzieningen. Justitie 

realiseert zich dat louter repressief en situationeel optreden de criminali-

teit niet doet afnemen en zoekt contact met jeugdverenigingen, scholen 

en sportorganisaties. Hetzelfde geldt voor sociale hulpverleners, gezond-

heidszorg et cetera. Zo ontstaat langzaam een netwerk van samenwerkende 

organisaties. Dit hoeft niet altijd uit te monden in een zogenaamde ‘brede 

school’, maar kan er ook toe leiden dat de sociale cohesie van een wijk of 

dorp enorm verbetert.

Scholen hebben hierbij een enorm belang. Veel gedrags- en leerproblemen 

ontstaan al op jonge leeftijd. Taalachterstanden zijn na het 4e levensjaar bij-

na niet meer te repareren en schade die ontstaat door pesten en mishande-

ling kan levens ruineren. Het elektronisch kinddossier kan een bijdrage leve-

ren om een kind al op zeer jonge leeftijd te volgen en vroegtijdig problemen 

signaleren. Belangrijker is dat een kind dat gelukkig en beschermd opgroeit, 

betere leerprestaties levert. Juist scholen zouden in deze ontwikkeling actief 

moeten participeren. Maar dan moeten ze wel de kans krijgen zich tot maat-

schappelijke ondernemingen te ontwikkelen, door veel meer te investeren in 

professionalisering. En dat er dus meer tijd (en geld) moet komen om deze 

initiatieven te ondersteunen. We zitten immers niet te wachten op mooie 

successen die weer inzakken als de betrokken, enthousiaste schoolleider 

of leerlingcoördinator van het toneel verdwijnt. Het funderend onderwijs 

bouwt het fundament van onze toekomstige welvaart en beschaving. Als 

overheid en bedrijfsleven zich dit echt realiseerden, zouden ze niet langer 

dralen fors te investeren.

Kaderspel > Ton Duif
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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!

AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag
De AVS herkent zich niet in de teneur van het Onderwijsverslag 2005/2006, dat de Onderwijsinspectie 

op 15 mei presenteerde. Er zijn weliswaar enkele ‘hardnekkige problemen’, zoals het verslag stelt, maar 

deze zijn niet nieuw en op de meeste scholen wordt hard gewerkt aan het oplossen hiervan. Ton Duif, 

voorzitter AVS: “Van de scholen presteert 93 procent voldoende. Er is de laatste jaren een aantal duidelijke 

verbeteringen behaald, die te weinig aandacht krijgen in het rapport. Het is te gemakkelijk alleen maar de 

nadruk te leggen op de minder positieve aspecten.”

Zo is het aantal slecht presterende 

scholen gedaald. Ook is het probleem in-

zake het leesonderwijs, speerpunt van 

het vorige onderwijsverslag, duidelijk 

aangepakt. Hoewel nog steeds teveel 

kinderen het basisonderwijs verlaten 

met een te laag leesniveau, is dit aantal 

aan het dalen. “Bovendien”, zo stelt Duif, 

“leidt verbetering in de onderbouw, 

waar de leesproblemen ontstonden, niet 

direct tot een hoger niveau in groep acht. 

Daar gaat een aantal jaren overheen.”

De kritiek van de Inspectie richt 

zich vooral op het speciaal basisonder-

wijs. Ook hier stelt de Inspectie welis-

waar vooruitgang vast op leerstofaanbod 

en leerlingenzorg en is er steeds meer 

een planningsgerichte aanpak, maar toch 

doet slechts tweederde van de scholen 

dit nog niet op basis van een hande-

lingsperspectief en is er onvoldoende 

verantwoording over de opbrengsten van 

de school. Duif: “Natuurlijk moeten de 

prestaties nog verder omhoog. Maar deze 

scholen worden nu al beoordeeld als 

gewone basisscholen, terwijl de omslag 

niet van vandaag op morgen zichtbaar 

kan zijn. Dat mogen we ook niet van ze 

verwachten. De scholen hierop afrekenen 

doet geen recht aan hun inspanningen.”

Ook in het speciaal onderwijs, cluster 

4, ziet de Inspectie veel problemen. Zo 

is er te weinig verantwoording, evalu-

eert slechts 30 procent ieder jaar de 

leerlingenzorg en heeft slechts 40 pro-

cent een samenhangend leerlingvolgsy-

steem. Duif: “Zonder voorbij te willen 

gaan aan genoemde punten, mogen 

we niet vergeten dat deze scholen met 

een enorme leerlingengroei te maken 

hebben. Dit betekent niet alleen dat 

het personeel deze extra leerlingen 

moet zien op te vangen én gedegen 

les te geven; door het fi nancierings-

systeem (bekostiging achteraf) kampen 

deze scholen ook nog eens met te lage 

budgetten om tijdig voldoende (goed) 

personeel aan te trekken.”

Om de problemen aan te pakken is dus 

een andere fi nancieringsmethode nood-

zakelijk en moet er extra geïnvesteerd 

worden in deskundigheidsbevordering 

van het personeel. De (bestuurlijk) eind-

verantwoordelijken en de schoolleiding 

zullen een meer op evaluatie georiën-

teerde cultuur moeten realiseren. Een 

deel van de problemen zit namelijk niet 

in het onderwijs zelf, maar in het zicht-

baar maken van de verbeteringen, de 

verslaglegging. De uitdaging is dat deze 

betere verantwoording niet leidt tot (het 

gevoel van) verhoogde bureaucratie, die 

ten koste gaat van de primaire taak: het 

opleiden van de leerling.

“Maar het belangrijkst is dat we ook 

trots zijn op wat we wél bereiken en dat 

we onze energie steken in het ondersteu-

nen van de scholen die dat nodig heb-

ben. In plaats van keer op keer de vorde-

ringen te bagataliseren, te wijzen op wat 

er fout gaat en het onderwijspersoneel 

te demotiveren met eenzijdige, niet 

opbouwende kritiek”, aldus Ton Duif. <

> Meer informatie: 

www.onderwijsinspectie.nl

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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AVS schrijft nota Arbeidsvoorwaarden
De afgelopen weken is gewerkt aan een nota Arbeidsvoorwaarden. De AVS bereidt hiermee de inzet voor in 

de sector-cao (de cao die gesloten wordt met de minister van onderwijs) én de CAO-PO.

De onderwerpen uit de nota zijn ver-

deeld in twee categorieën: algemene 

onderwerpen van belang voor alle werk-

nemers in het onderwijs en specifi eke 

onderwerpen van belang voor de functie 

van schoolleider. 

In de nota komen onder andere de vol-

gende onderwerpen aan bod: arbeids-

duur en normjaartaak, salariëring in 

het algemeen en salariëring van school-

leiders, leeftijdsfasegericht personeels-

beleid en vermindering van werkdruk.

Uiteraard zet de AVS stevig in op salari-

ering in het algemeen, maar vooral ook 

op die van schoolleiders. De voorstel-

len voor de nota zijn voorgelegd aan de 

beleidscommissie Arbeidsvoorwaarden 

& Personeelsbeleid en aan leden van het 

netwerk Bovenschools management van 

de AVS. Nadat het bestuur van de AVS de 

nota heeft vastgesteld, zal de volledige 

inhoud gepubliceerd worden. 

> De nota is sinds 22 mei aanstaande te vinden 

op www.avs.nl > Belangen behartiging > 

CAO-onderhandelingen > Onderwijs-CAO en 

CAO-PO. In Kadernieuws 10 (9 juni) komt de 

nota ook ter sprake. De onderwijsvak organi-

saties bepalen eind mei 2007 op welke onder-

werpen zij een gezamenlijke inzet voor het 

overleg over de sector-cao vaststellen. Daarbij 

worden uiteraard ook de ontwikke lingen rond 

cao’s in andere sectoren meegenomen, zoals 

bij de rijksoverheid. <

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

Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning
Als het aan staatssecretaris Dijksma van Onderwijs ligt, komt er extra geld voor administratieve 

ondersteuning van schoolleiders in het primair onderwijs. Ook komen de conciërges terug op de scholen 

en zullen scholen die goed presteren minder vaak bezocht worden door de Inspectie. Bovendien zullen zij 

minder uitvoerig verantwoording af hoeven te leggen. Dijksma zegde toe de mogelijkheden hiervoor te 

onderzoeken na forse kritiek van AVS-voorzitter Ton Duif op radio 1, donderdag 17 mei 2007.

Duif uitte zijn kritiek op de huidige 

tendens alles te moeten verantwoor-

den – waardoor de bureaucratische 

en administratieve rompslomp steeds 

verder toeneemt – ter ondersteuning 

van de brandbrief die drie Amsterdamse 

schoolleiders namens 162 collega-direc-

teuren aan minister Plasterk (Onderwijs) 

stuurden. In hun brief (Parool) stellen 

zij: “Alles moet schriftelijk worden vast-

gelegd in plannen, protocollen, versla-

gen en beleid. Alles moet meetbaar en 

toetsbaar zijn.” Op deze manier komen 

de scholen steeds minder toe aan het 

eigenlijke werk, het opleiden van de kin-

deren, aldus de directeuren.

Duif: “Natuurlijk moeten scholen ver-

antwoording afl eggen over waar het geld 

naar toe gaat en moeten ze de vorderin-

gen van de kinderen inzichtelijk maken. 

Maar er is een grens, en die hebben we zo 

langzamerhand overschreden. Werkelijk 

alles wat een school wil of doet moet 

worden vastgelegd, in tig-voud worden 

aangevraagd en achteraf ook weer wor-

den verantwoord. Dit staat adequaat 

inspelen op wat nodig is voor het onder-

wijs, en dus voor het kind, in de weg.”

Ook het feit dat er op scholen steeds 

minder vaak een conciërge werkt, 

brengt extra werk voor de schoolleiders 

met zich mee. “Uit angst voor insluipers 

moet de deur tegenwoordig op slot. 

De leerkracht staat voor de klas. Wie 

doet de deur dus open voor de te laat 

komende kinderen? De directeur...”, 

noemt Duif als voorbeeld van een van de 

vele dagelijks terugkerende werkonder-

brekingen waar de schoolleider mee te 

maken heeft. “Bovendien moeten scho-

len steeds meer inspelen op veranderin-

gen in de maatschappij: maaltijden in 

de klas omdat steeds meer ouders nala-

ten hun kinderen goed te voeden, tus-

senschoolse opvang, voor- en naschoolse 

opvang, et cetera. Op zich valt hier best 

over te praten met schoolleiders, maar 

de politiek moet zich wel realiseren dat 

dit soort nieuwe ‘opdrachten’ niet vanzelf 

vervult worden.”

De extra investeringen in het onderwijs 

waar steeds over gesproken wordt, zijn bij 

lange na niet genoeg om de benodigde 

extra ondersteuning van te betalen. Er 

moeten dus duidelijk nieuwe keuzes 

gemaakt worden. Duif: “Wat we nu aan 

onderwijs uitgeven is niet genoeg om 

onze kinderen goed voor te bereiden op 

een leven na school. En kinderen doorlo-

pen maar één keer de basisschool. Wat we 

nu niet doen, kunnen we straks niet meer 

goedmaken”.

De AVS is blij met de gedane toezeg-

ging van staatssecretaris Dijksma om 

te onderzoeken waar het mogelijk is de 

bureaucratie te verminderen én waar 

geld voor extra ondersteuning kan 

worden vrijgemaakt. Structureel geld, 

om echte functies in te kunnen voeren. 

Herinvoering van de Melkertbanen ziet 

de AVS niet als oplossing. <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en 
Taalvaardigheid geïnstalleerd
In Den Haag is op 9 mei 2007 de ‘Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid’ geïnstalleerd. 

De expertgroep zal de minister en staatssecretarissen van onderwijs adviseren over een betere aansluiting 

van de niveaus van reken- en taalvaardigheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo naar een 

vervolgopleiding of doorstroming naar de arbeidsmarkt.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft 

de expertgroep geïnstalleerd. Zij bena-

drukte het grote belang van een goede 

beheersing van taal en rekenen. 

“Het zijn basisvaardigheden waar je 

gewoon niet zonder kan. Dat moet op 

niveau blijven. Het blijft de ruggengraat 

van je kennispakket waar je je leven 

lang mee voort moet. 

Het kàn natuurlijk niet dat we ons 

een kenniseconomie noemen, en dan 

de basis eigenlijk niet beheersen. De 

expertgroep kan hieraan een waarde-

volle bijdrage leveren.” <

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

PGN-scan fase 2 uitgesteld tot na zomervakantie
Het persoonsgebonden nummer (PGN), ook wel onderwijsnummer genoemd, blijkt minder eenvoudig in 

te voeren dan gedacht. Diverse complicaties zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om voor de zomervakantie 

te starten met de volgende fase van de invoering van het PGN.

In PGN-scan fase 2 gaan scholen hun 

leerlinggegevens naar de scanomge-

ving van PGNPO sturen. Daar voert het 

Proces Management Veld (PMV*) diverse 

controles uit op de gegevens als voor-

bereiding op de uitwisseling met de IB-

Groep. De scan levert een rapportage op 

waaruit scholen kunnen afl eiden of zij 

eventueel gegevens moeten corrigeren. 

Via deze rapportage ontvangt de school 

in deze fase, voor de leerlingen waarvan 

geen sofi nummers zijn te vinden, een 

door de IB-Groep uitgereikt onderwijs-

nummer.

Het was de bedoeling dat de PGN-scan 

fase 2 voor de eerste groep scholen in 

de week van 23 april 2007 van start zou 

gaan. Door verscheidene complicaties 

zal de PGN-scan fase 2 echter niet meer 

voor de zomervakantie beginnen. Het 

PMV streeft ernaar dat de complicaties 

in de zomer zijn opgelost, zodat de 

PGN-scan fase 2 in september 2007 kan 

starten.

Het PMV heeft samen met de software-

leverancier vastgesteld dat de voorbe-

reidingen voor de PGN-scan met succes 

zijn afgerond. Wanneer de softwarele-

veranciers een nieuwe versie van hun 

programmatuur sturen, kunnen de 

PGN-scanfuncties daarin al opgenomen 

zijn. In dat geval verwijst de handlei-

ding van de softwareleverancier naar 

een Invoeringsplan dat scholen tijdig 

zullen ontvangen.

Overigens gaan scholen gewoon door 

met het registreren van sofi nummers bij 

de inschrijving van nieuwe leerlingen. 

Ook kunnen ze het sofi nummer van 

de zittende leerlingen opvragen, als ze 

daartoe nog niet in staat zijn geweest. < 

*Het PMV is een onderdeel van de stichting 
PGNO. De AVS zit in het dagelijks bestuur van 
deze stichting. De stichting heeft als doel de 
invoering van het PGN met zo min mogelijk 
last voor de scholen te laten verlopen.

> Meer informatie: AVS, René van Eijk 

(r.vaneijk@avs.nl)

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Levensmiddelenindustrie beperkt reclame 
op basisscholen
In de strijd tegen overgewicht past de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) de 

Reclamecode voor Voedingsmiddelen aan. Zo zal reclame voor voedingsmiddelen voor kinderen tot 7 jaar 

worden beperkt. In het verlengde daarvan is het niet toegestaan om op verblijven en opvang voor kinderen 

tot 13 jaar en op scholen voor primair onderwijs reclame te maken voor een voedingsmiddel.

Op 2 juni 2005 is de Reclamecode voor 

Voedingsmiddelen geïntroduceerd. De 

code verzekert juiste en volledige infor-

matie voor de consument en vereist 

terughoudendheid in marketing gericht 

op kinderen. In de zomer van 2006 is de 

code door de FNLI geëvalueerd en zijn 

de resultaten van deze evaluatie met 

de Consumentenbond, het ministerie 

van VWS, het Voedingscentrum en de 

Stichting Reclame Code besproken. Op 

basis hiervan stelt de industrie nu een 

aantal wijzigingen voor in de bestaande 

Reclamecode. 

Naast het beperken van reclame voor 

voedingsmiddelen gericht op kinderen 

onder 7 jaar, worden nog een aantal 

andere belangrijke wijzigingen doorge-

voerd. Zo is het niet alleen meer verbo-

den om in een reclame-uiting overmatige 

consumptie van een voedingsmiddel te 

tonen, maar mag er in het geheel niet 

worden aangezet tot overmatige con-

sumptie. Ook is het niet toegestaan om 

op verblijven en opvang voor kinderen 

tot 13 jaar en op scholen voor primair 

onderwijs reclame te maken voor een 

voedingsmiddel. Hierbij geldt dat iedere 

openbare aanprijzing telt, ongeacht het 

medium dat wordt gebruikt (print,  sam-

pling acties, radio, tv, internet, et cetera).

Verder overleg met VWS zal nog 

plaatsvinden en de wijzigingen in de 

Reclamecode voor Voedingsmiddelen 

worden voorgelegd aan het bestuur 

van de Stichting Reclame Code. 

Iedereen die meent dat een reclame 

in strijd is met de Reclame Code voor 

Voedingsmiddelen, kan bij de Reclame 

Code Commissie een klacht indienen. 

Adverteerders van voedingsmiddelen 

zullen zich op korte termijn confor-

meren aan de aangepaste regels die 

de levensmiddelenindustrie zichzelf 

oplegt. <

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

Ledenkorting op Mijnbasisschool.nl 
via voordeelpartner Wortell
Wortell heeft een nieuwe ict-oplossing ontwikkeld voor basisscholen: MijnBasisschool.nl. Kadernieuws 8 

(april) berichtte al over de lancering hiervan tijdens het afgelopen AVS congres. In de bijgevoegde folder 

beschrijft Wortell dit product. Omdat Wortell AVS Voordeelpartner is, krijgen AVS leden fl inke korting op 

MijnBasisschool.nl

Via MijnBasisschool.nl kunnen scho-

len onder andere een eigen schoolweb-

site starten en onderhouden. Scholen 

die al (deels) een website hebben, kun-

nen de informatie eventueel eenvoudig 

kopiëren naar MijnBasisschool.nl. Het 

hart van MijnBasisschool.nl bestaat uit 

een intranetomgeving voor alle mede-

werkers van de school. Voor leerlingen 

is een component elektronisch leren 

ingericht. In het Bekwaamheidsdossier, 

dat in samenwerking met onder andere 

de NSA is ontwikkeld, kunnen school-

leiders en leerkrachten hun compe-

tenties bijhouden. In samenwerking 

met verschillende kennispartners zijn 

uitbreidingen ontwikkeld, die van toe-

gevoegde waarde zijn voor de dagelijkse 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld de door 

de AVS verzorgde sectie met specifi eke 

werkgeversinformatie en cursusaanbod 

voor schoolleiders en leerkrachten, een 

zoekmodule voor lesmaterialen van 

APS IT-diensten en een integratie met 

WikiKids. Deze uitbreidingen zijn gro-

tendeels gratis. AVS-leden kunnen voor 

Y 22,50 per maand van de gehele omge-

ving gebruikmaken. Niet-leden betalen 

Y 47,50 per maand. <

> Kijk voor meer informatie in de bijgevoeg-

de folder of op www.avs.nl > Vereniging 

> AVS Voordeel.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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“De inspectie heeft zorgen over de 
kwaliteit van zorg en begeleiding van

rugzakleerlingen in het reguliere onderwijs.”

illustratie jos collignon
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‘Je moet niet op de 
stoel van de architect 
gaan zitten’
Flexibiliteit belangrijkste kenmerk Prinsehaghe

Basisschool Prinsehaghe uit Den Haag won de scholenbouwprijs 2006. Theo van den 

Burger speelde als directeur een belangrijke rol bij de bouw. Hoe ga je van droom naar 

werkelijkheid?

Tekst Bert Nijveld

Spectaculair oogt het gebouw zeker niet: een doos met 

grote ramen, om het maar oneerbiedig te beschrijven. 

Wel ziet het geheel er verzorgd uit. De betonnen bank 

rondom de school nodigt uit om eens rustig te gaan 

zitten en de omgeving in je op te nemen. Prinsehaghe 

staat verscholen op een binnenterrein tussen vriende-

lijk ogende, kleine huisjes in de Haagse Schilderswijk. 

Een stadsdeel met een negatief imago, maar daar is op 

deze plek niets van te merken. De sfeer is vredig, de 

geluiden van de grote stad zijn ver weg.

Over het thema… 

Huisvesting

Moet een schoolgebouw passen als een oude jas? Of juist uitnodigen tot nieuwe leervormen? 

De meningen over huisvesting zijn divers en aan trends onderhevig. Om toch een goed beeld te 

krijgen zette de AVS enkele maanden geleden een Scholenpanel (onderzoek) uit onder haar leden. 

De belangrijkste resultaten vind u in dit themanummer over Huisvesting. En verder: een inspirerend 

artikel over basisschool Prinsehaghe, een nieuwbouw school uit de Haagse schilderswijk die er 

begin dit jaar met de Scholenbouwprijs vandoor ging; een interview met twee binnenklimaatexperts; 

een verhaal uit Leusden waar het bovenschools management een ‘noodlokalendeal’ sloot met de 

gemeente en daarmee tienduizenden euro’s bespaarde; en de laatste trends op interieurgebied voor 

de schoolleiders met wat meer ruimte in het budget.

Mei 2007 Kader Primair 8 



Hoewel de school er alweer twee jaar staat en veel 

belangstelling heeft getrokken, leidt Theo van den 

Burger bezoek nog steeds met veel plezier rond. Het 

startpunt ligt in de centrale entree, een grote lichte 

ruimte waar de in het oog springende ‘watervaltrap’ de 

drie verdiepingen (onder- midden- en bovenbouw) met 

elkaar verbindt. 

Kernbegrippen van het gebouw zijn licht, kleur, 

toegankelijkheid en een open uitstraling. Maar het 

belangrijkste uitgangspunt is toch wel fl exibiliteit. “In 

onze gedroomde school mocht het gebouw in elk geval 

geen belemmering zijn voor veranderende vormen van 

onderwijs”, aldus Theo van den Burger. Alle leslokalen 

zijn daarom twee aan twee voorzien van fl exibele wan-

den, waardoor je er in een handomdraai één ruimte 

van kunt maken. Ook het iets lager dan de entree gele-

gen speellokaal heeft geen tussenwand en kan daar-

door voor vieringen worden gebruikt. Opvallend is het 

hoge en daardoor multifunctionele meubilair, waaraan 

leerlingen zowel staand als zittend kunnen werken. 

De hoge constructie kan zowel gebruikt worden door 

“Het gebouw mocht geen 
belemmering zijn voor 
veranderende vormen van 
onderwijs.”

De architect

‘Onbevangen 
het bouwproces in’
De Prinsehagheschool is ontworpen door architectenbureau 

Geurst & Schulze uit Den Haag. Jeanneke Aeckerlin was ontwer-

per/projectleider en dagelijks bij Prinsehaghe betrokken. Het 

bureau had tot dat moment nog geen ervaring met de nieuwbouw 

van een school. Aeckerlin: “Het is wel handig specifi eke kennis 

van zaken te hebben, maar ook juist goed om onbevangen zo’n 

bouwproces in te gaan en alles opnieuw ter discussie te stellen. 

Het leuke is dat we natuurlijk allemaal op school hebben gezeten 

en daar een referentiekader bij hebben.”

Voor een architect is de samenwerking met de eindgebruiker, 

zoals bij het ontwerpen van Prinsehaghe het geval was, niet alle-

daags. Aeckerlin: “Dat contact is bijzonder plezierig verlopen. 

Prettig was dat de schooldirecteur precies wist wat het team 

wilde. Je hebt te maken met een partij die al goed over zaken 

heeft nagedacht en met veel zinnige zaken komt die jou weer op 

ideeën brengen.” Aeckerlin was bijvoorbeeld in eerste instantie 

kritisch over de schuifwanden. “Omdat ze duur zijn en uiteinde-

lijk niet heel vaak worden gebruikt. Na doorvragen bleek dat het 

team echt goed had bedacht wat ze wilden doen met die schuif-

wanden. Als ik nu op de school kom, staan ze regelmatig open.”

Ook een onderhoudsvriendelijk en hoogwaardig afwerkingsni-

veau stond op de eisenlijst. Aeckerlin: “Het jammere van jongere 

scholen is dat de gebouwen op de plekken waar de meeste men-

sen doorheen gaan, de gangen, heel erg aan slijtage onderhevig 

zijn. Het hele beeld van zo’n school wordt naar beneden gehaald. 

Het ziet er vaak gewoon shabby uit.”

Maar de belangrijkste opdracht was toch om te zorgen voor 

 fl exibiliteit. “We hebben een structuur neergezet waarmee heel 

veel mogelijk blijft binnen het gebouw. We hebben de draag-

structuur een slag gedraaid ten opzichte van wat gebruikelijk is; 

de wanden tussen de lokalen zijn uitgevoerd als niet dragend. 

Door de vouwwand tussen twee lokalen open te zetten, ontstaat 

een grote ruimte van honderd vierkante meter. Zo kun je met 

allerlei onderwijsconcepten uit de voeten. Interessant was dat 

de school sowieso al fl ink aan de weg timmerde. Ze deden mee 

aan het TOM-project (TOM: Onderwijs Anders wordt in opdracht 

van OCW uitgevoerd door de KPC Groep). Het geld daarvoor heb-

ben we kunnen gebruiken om de vouwwanden te bekostigen. Die 

kunnen niet uit het normale bouwbudget worden bekostigd.”

Foto: Christian Richters
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jongere als oudere kinderen én volwassenen. Daardoor 

zijn de leerlingen mobiel en niet ‘lokaalgebonden’. Dit 

is ook de reden dat het meubilair geen vaste kastjes 

onder de tafels heeft; alle kinderen hebben in plaats 

daarvan een speciale tas die ze aan iedere stoel in welk 

lokaal dan ook kunnen hangen. “We hebben dit meubi-

lair voor het eerst in Zweden gezien en zijn vervolgens 

ruim twee jaar bezig geweest bedrijven voor dit product 

te interesseren. Nu heeft elke schoolleverancier dit in 

het assortiment,” vertelt Van den Burger met gepaste 

trots.

Elk lokaal is standaard uitgerust met een beamer en 

een digitaal schoolbord; en op elke plek in het gebouw 

kun je inloggen op het draadloze netwerk. Her en der 

wijst Van den Burger op de vele bergruimten. Elke 

verdieping heeft een spreekkamer die als fl exibele 

werkplek kan worden benut. Een grote ruimte op de 

middenverdieping huisvest de mediatheek en enkele 

actionlabs, werkplekken waar zowel op de computer als 

met techniek wordt gewerkt. Verrassend is de situering 

van de gymzaal op de bovenste verdieping. 

“Op de begane grond is een gymzaal een sta-in-de-weg 

waar je omheen moet”, verklaart Van den Burger, 

“hier hoef je er niet omheen, maar alleen maar naar 

binnen.”

Droombeeld
Welke gedachte ligt aan dit pand ten grondslag? Van 

den Burger: “Wij wisten al vijf, zes jaar van tevoren dat 

wij nieuwbouw zouden krijgen, zonder precies te weten 

wanneer. Dat gaf alle ruimte om na te denken over hoe 

het gebouw vorm moest krijgen. En zorgde voor de eer-

ste fout die wij bijna hebben gemaakt. Je moet niet op 

de stoel van de architect willen gaan zitten! Het belang-

rijkste is denk ik dat het team de eisen en wensen 

formuleert. De uitwerking is aan de architect. Daarom 

hebben we ons ook niet bemoeid met de kleurstelling. 

Over smaak valt toch niet te twisten.”

Van den Burger en zijn team schetsten een droombeeld 

van hoe onderwijs op Prinsehaghe er over tien jaar uit 

zou moeten zien. Dat leidde tot een concrete visie die 

vervolgens werd vertaald in een programma van eisen, 

los van het programma van eisen dat de gemeente 

opstelde. “Ons programma hebben we bij de architect 

neergelegd nog voor hij één streek op papier had gezet. 

Die timing bleek essentieel.”

Met het fi nanciële aspect van de bouw hoefde Van 

den Burger zich niet bezig te houden. “Daar was de 

bouwbegeleider voor. Voor mij is het niet interessant 

of er getint glas moet komen of zonwering. Dat is een 

centenkwestie. Waar het mij om gaat is dat er een goed 

werkklimaat is.”

“Wat je aan de buitenkant 
bespaart, kun je investeren in 
de binnenkant.”

De centrale entree is een grote lichte ruimte waar een 
‘watervaltrap’ de drie verdiepingen (onder- midden- en 
bovenbouw) met elkaar verbindt. 

In de actionlabs wordt zowel op de computer als 
met techniek gewerkt.
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In de speurtocht naar het goede bezocht het team veel 

andere scholen. “We hebben heel veel ideeën overge-

nomen en andere juist beslist niet. Kleuterlokalen met 

een deur naar buiten stonden bij ons al snel op het 

lijstje. Eén van onze dromen was een school waar het 

altijd netjes en opgeruimd is. Daarom hebben we ook 

nagedacht over het schoonhouden. Achter de kapstok-

ken is bijvoorbeeld tegellambrisering aangebracht.”

Diverse gesprekken met de architect leidden uiteinde-

lijk tot een eerste ontwerp. Van den Burger: “We waren 

direct enthousiast. Je kon heel goed zien dat goed was 

nagedacht over onze wensen. We zagen alles terug van 

wat in ons eisenprogramma stond. Aan de buitenkant 

is het een vrij simpele doos geworden. Wat je aan de 

buitenkant kunt besparen, kun je investeren in de bin-

nenkant. Wij wilden namelijk ook iets uitstralen waar-

aan het de meeste van onze kinderen ontbreekt: een 

sfeer van luxe en duurzaamheid. Juist door de gebruik-

te materialen ziet de school er na tweeëneenhalf jaar 

nog steeds uit om door een ringetje te halen.”

Vertaler
In tegenstelling tot de meeste nieuwbouw die 

tegenwoordig als ‘brede school’ wordt neergezet, is 

Prinsehaghe puur als school gebouwd. De gemeente 

heeft er bewust voor gekozen de vele voorzieningen 

die al in de wijk bestaan daar ook te houden. Alleen de 

naschoolse opvang vindt er een plek.

Zijn eigen rol in het bouwproces ziet Van den Burger 

vooral als die van vertaler van datgene wat binnen het 

team speelt. “Bij mijn eerste school waar nieuwbouw 

plaatsvond had het bestuur nog wel een vriendje achter 

de hand die architect was. Hij had al eens eerder een 

school getekend, dus dat was zo gepiept. Zo ontstaan 

scholen die er allemaal hetzelfde uit zien. Nu hadden 

we een architect die naar ons luisterde. Op die manier 

een school mogen bouwen is het mooiste wat je als 

directeur kan overkomen. Met als hoogtepunt die 10 

januari 2005, toen voor het eerst de schoolbel ging en 

de kinderen naar binnen mochten.

Wat hij achteraf toch anders zou doen? “Wat ik heb 

geleerd is dat ik een volgende keer meer aandacht 

zou hebben voor de klimaatbeheersing. Als het buiten 

warmer dan 25 graden is, wordt het binnen al snel te 

warm. Dat is misschien een nadeel van veel glas en 

licht. Maar verder zijn wij dubbeldik tevreden. Dat we 

de Scholenbouwprijs hebben gewonnen is voor het 

team loon naar werken.” <

Scholenbouwprijs
Elke twee jaar organiseert het ministerie van OCW de 

Scholenbouwprijs voor nieuwbouwprojecten in het primair en 

voortgezet onderwijs. De bedoeling is om het belang van archi-

tectuur voor de kwaliteit van het onderwijs onder aandacht te 

brengen bij opdrachtgevers. De prijs wil professioneel en inspi-

rerend opdrachtgeverschap stimuleren en daarmee de bouw 

van onderwijskundig goede en functionele scholen bevorderen. 

Criteria als de visie van de opdrachtgever, onderwijskundige 

 kwaliteit, de mate van multifunctionaliteit, fi nanciering en 

 exploitatie spelen een rol bij het juryoordeel.

Elk lokaal is standaard uitgerust met een beamer en 
een digitaal schoolbord.
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Hulp gezocht bij 
huisvesting

Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting

Gemeenten verlenen vaak maar matige of zelfs geen medewerking aan de 

totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen. Ook blijken initiatieven voor brede 

scholen in veel gevallen een vroege dood te sterven, bij gebrek aan investeringen vanuit 

de politiek. Dit zijn enkele opvallende resultaten uit een AVS Scholenpanel over het 

thema Onderwijshuisvesting. De AVS wijst op de noodzaak van voldoende financiële en 

randvoorwaardelijke medewerking door de overheid.

Tekst Piet de Vries

> thema huisvesting
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Bijna 940 schoolleiders uit het (speciaal) basisonderwijs 

en het speciaal (voortgezet) onderwijs – verdeeld over 

diverse managementfuncties, scholen(organisaties) van 

verschillende grootte, in gemeenten van verschillende 

grootte – vulden het digitale enquêteformulier in.

Alle deelnemers waren het er over eens dat de ‘verta-

ling’ van een onderwijsvisie naar een te (ver)bouwen 

school consequenties heeft voor de indeling van het 

gebouw. Het (ver)bouwen van een school moet je als 

bestuur, bovenschools manager, directeur, team en MR 

dan ook niet overkomen, maar dien je bewust te beleven, 

vond bijna iedereen. Een meerderheid (77 procent) 

vindt dat bij het ontwerp van een schoolgebouw eigen-

lijk uitgegaan moet worden van een gebruiksduur van 

twintig jaar, gezien continue onderwijsontwikkelingen, 

de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de onder-

wijsvisie en de ‘vertaling’ daarvan naar een te bouwen 

school. Nu wordt (nog) uitgegaan van een gebruiksduur 

van veertig tot zestig jaar.

Gemeente
Gemeenten verlenen volgens 40 procent van de res-

pondenten enige of volledige medewerking aan de tot-

standkoming van huisvestingsvoorzieningen die nodig 

zijn bij het realiseren van nieuwe onderwijsvisies. Bij 

35 procent was sprake van matige of geen medewer-

king, terwijl bij 25 procent ervaring ontbreekt.

Verontrustend is het feit dat 39 procent van de deel-

nemers aangeeft dat gemeenten matige of geen mede-

werking verlenen aan het realiseren van passende 

ruimte(n) voor voor-, tussen- en naschoolse opvang. 

Bij 23 procent is sprake van enige of volledige mede-

werking, terwijl in dit geval bij 38 procent de ervaring 

ontbreekt.

Over het binnenklimaat in de school zegt 30 procent 

dat gemeenten geen gelden beschikbaar stellen voor de 

verbetering ervan (bij 20 procent deden

gemeenten dit wel en 50 procent heeft hiermee nog 

geen ervaring).

Brede school
Een groot deel van de respondenten (69 procent) is 

enthousiast over het principe van de brede school. 

Echter, in veel gevallen blijkt dat het aanvankelijk 

bij de politiek bestaande enthousiasme over de brede 

school uiteindelijk niet resulteert in de bereidheid van 

diezelfde politiek om hierin ook in fi nancieel opzicht 

fl ink te investeren. Resultaat: veel brede school-initia-

tieven worden in (sterk) uitgeklede vorm gerealiseerd of 

in de kiem gesmoord.

Een brede school blijkt overigens niet alleen een voor-

ziening voor steden: ook dorpen kennen brede scholen 

met daarin de mediatheek, sportzaal, vergaderruimten, 

kinderopvang, peuterspeelzaal, ruimten voor muziek-

verenigingen, et cetera. Het onderwijs speelt volgens 

de respondenten een prominente rol in brede school-

voorzieningen, die wordt gekenmerkt door begrippen 

als ‘spin-in-het-web, spil, katalysator, kartrekker, funda-

ment, pijler en hoofdrol’.

Hulp nodig
Tot slot geeft zo’n 70 procent van de deelnemers aan 

hulp nodig te hebben bij:

•  het bepalen van de onderwijsvisie en de ‘vertaling’ 

daarvan naar een schoolgebouw;

•  de planning van activiteiten die leiden tot de realisa-

tie van nieuw-/verbouw van een schoolgebouw;

•  het bepalen van de juiste betrokkenheid van bij de 

school betrokken geledingen bij het (ver)bouwproces.

Lobby
De AVS vindt in lijn met de resultaten van dit scholen-

panel dat een school moet beschikken over een gebouw 

waarin over een periode van twintig à dertig jaar 

– redenerend vanuit de lijn visie, doelen, activiteiten 

en vormgeving – in de gewenste vorm onderwijs kan 

worden gegeven. De AVS vraagt in de politiek dan ook 

specifi ek aandacht voor de noodzaak van voldoende 

fi nanciële en randvoorwaardelijke medewerking van 

de landelijke en/of plaatselijke overheid bij het reali-

seren van passende ruimten(n) voor voor-, tussen- en 

naschoolse opvang, brede school-voorzieningen en de 

verbetering van het binnenklimaat in scholen.

Samen met anderen ontwikkelt de AVS een nieuwsbrief 

en een cursus op het gebied van onderwijshuisvesting. 

Voor specifi eke huisvestingsactiviteiten (opstelling leer-

lingenprognoses, ontwikkeling huis vestingsconcepten, 

bouwvoorbereiding, facilitymanagement/onderhoud) 

worden samenwerkingsafspraken gemaakt met bedrij-

ven en organisaties, die op deze  terreinen hun sporen 

hebben verdiend. <

Meer weten?
Het volledige resultaat van het AVS Scholenpanel 

Onderwijshuisvesting is te vinden op www.avs.nl > 

Werkgeverszaken > Huisvesting of via Vereniging > 

Meepraten > Scholenpanels.

Met vragen over onderwijshuisvesting kunt u terecht bij de 

medewerkers van de AVS Helpdesk, tel. 030–2361010.

Piet de Vries (p.devries@avs.nl) is adviseur bij de 

AVS op het gebied van fi nanciën en huisvesting.
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Meten wat we al weten
Politiek onderzoekt kwaliteit binnenmilieu op scholen

In juni verschijnt de uitkomst van een VROM-onderzoek naar de kwaliteit van het 

binnenmilieu op basisscholen. Veel is al bekend. Ook wat oplossingen kunnen zijn voor 

te warme en slecht geventileerde lokalen. Uiteindelijk gaat het erom dat de politiek de 

juiste keuzes maakt.

Tekst Bert Nijveld

Het binnenmilieu van scholen kent de laatste tijd een 

brede belangstelling. Naar aanleiding van een uitzen-

ding van het Jeugdjournaal werden zelfs Kamervragen 

gesteld. Aanleiding voor maar liefst vier ministeries 

om een gezamenlijk onderzoek in te stellen. Op zestig 

scholen – waaronder gebouwen met natuurlijke venti-

latie, mechanische ventilatie en een combinatie daar-

van – wordt onderzocht hoe het is gesteld met licht, 

lucht, temperatuur en geluid. De uitkomst daarvan 

wordt verwacht in juni.

Volgens Jessica van Swigchem, projectleider van het 

onderzoek, is het een aanvulling op wat al bekend is. De 

meerwaarde ziet zij vooral in de gevolgde onderzoeks-

methodiek en het gevolg dat de politiek hieraan zal 

> thema huisvesting

Foto: Will Geurds
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geven. “De zestig scholen die wij onderzoeken zijn niet 

op voorhand probleemscholen op het gebied van binnen-

klimaat. Het onderzoek brengt dus in kaart of het in de 

gemiddelde school al dan niet slecht gesteld is. In twee 

lokalen per school is gelijktijdig gemeten, waardoor een 

goede vergelijking mogelijk is; tussen scholen onderling 

en tussen twee lokalen van dezelfde school. Dit levert 

een belangrijke onderbouwing op voor vervolgacties van 

de ministeries. Het onderzoeksproject gaat uitmonden 

in een kabinetsvisie en in concrete acties om geconsta-

teerde problemen op te lossen.”

In het veld is men weliswaar tevreden over het feit 

dat het onderwerp opnieuw op de agenda staat, maar 

tegelijkertijd ook kritisch gestemd over de trage amb-

telijke molens. ‘Haagse rituelen’ en ‘een manier om 

tijd te kopen’, reageren deskundigen als Frans Duijm 

(medisch milieukundige van Kenniscentrum Milieu 

& Gezondheid, GGD Groningen) en Atze Boerstra 

(directeur van BBA Binnenmilieu en voorzitter van de 

Nederlandse afdeling van de International Society for 

Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ)). Er is al heel 

veel onderzoek gedaan in binnen en buitenland stel-

len zij, en de uitkomsten wijzen allemaal in dezelfde 

richting: door een te hoge temperatuur en een gebrek 

aan verse lucht zijn de meeste schoollokalen niet goed 

geschikt om in te leren. Kinderen presteren duidelijk 

beter als de condities wel in orde zijn. Frans Duijm: “Er 

zijn duidelijke invloeden op de leerprestaties. Zowel 

wat betreft hun aandacht als hun korte termijngeheu-

gen functioneren ze minder goed als er slecht wordt 

geventileerd. Of beter: als er normaal geventileerd 

wordt, want normaal wordt er slecht geventileerd. Het 

tempo zakt en ze maken veel fouten. Het hele leerpro-

ces verloopt dus suboptimaal. En ook de leerkrachten, 

waarnaar dan weer minder onderzoek is gedaan, func-

tioneren natuurlijk niet optimaal. Ze raken gestresst, 

worden eerder moe en zijn vaker ziek, wat ook voor de 

kinderen geldt.” Duijm wijst op gezondheidsrisico’s als 

infectieziekten, zeker aan de luchtwegen, en op het feit 

dat een aandoening als astma verslechtert op school. 

Ook wijst hij op de volgens hem enorme blootstelling 

aan fi jnstof. “Voor de buitenlucht zijn al politiek haal-

bare normen gesteld die onvoldoende beschermen, in 

scholen is het fi jnstof niveau vaak nog veel hoger. De 

risico’s daarvan zijn nog niet serieus onderzocht.”

Bouwkundige aandacht
Waar het uiteindelijk allemaal om draait is hoe je de 

bestaande situatie kunt verbeteren en wat daarvoor 

nodig is. Vanuit zijn deskundigheid wijst Atze Boerstra 

op de noodzaak van bouwkundige aandacht. “Wat je 

concreet zou moeten doen is ervoor zorgen dat alle 

scholen die nieuw worden gebouwd of ingrijpend 

gerenoveerd, een dusdanig goed ventilatiesysteem 

krijgen dat ze voldoen aan de gangbare eisen. In het 

Bouwbesluit is redelijk goed vastgelegd hoeveel je moet 

kunnen ventileren. Bij heel veel nieuwe scholen kun 

je je echter afvragen of ze daaraan voldoen. Dat wordt 

niet altijd even goed gecontroleerd.”

Frans Duijm zet echter forse vraagtekens bij hetgeen 

in het Bouwbesluit over ventilatie is opgenomen. “Het 

Bouwbesluit bepaalt slechts hoeveel theoretische 

capaciteit de ventilatievoorzieningen moeten hebben, 

niet of ze gebruikt moeten worden en zelfs niet of ze 

bruikbaar moeten zijn. Ook zijn er geen voorschrif-

ten met betrekking tot het open kunnen van ramen.” 

Hij wijst erop dat voor bestaande gebouwen weer 

aparte voorschriften voor ventilatiecapaciteit bestaan. 

“Deze zijn levensgevaarlijk: ver beneden het peil dat 

de Gezondheidsraad heeft aanbevolen voor alleen al 

geurhinder. Een gebouw is bestaand zodra het is opge-

leverd. De redelijke voorschriften gelden alleen voor de 

vergunningaanvraag en de bouwfase. Voor noodlokalen 

gelden de nieuwbouwvoorschriften al helemaal niet. 

Een schoolgebouw dat aan het Bouwbesluit voldoet, 

kan veel slachtoffers maken.”

De temperatuur in de lokalen is een ander probleem, 

waarvoor Boerstra aandacht vraagt. “De kinderen geven 

al zoveel warmte af, als daar de zon bij komt dan wordt 

het al snel te warm. Een klaslokaal moet buitenzonwe-

ring hebben, niet aan de binnenkant, dat werkt niet. 

Alleen als een lokaal pal op het noorden ligt, kun je 

daarop besparen en anders niet. Op het moment dat je 

die zonwering niet hebt, moet je dus niet raar opkijken 

dat als het buiten 20 °C is, het binnen 35 °C wordt. Een 

gevel moet je ontwerpen op functies. Genoeg daglicht, 

maar ook weer niet zoveel zonnestraling dat het te 

warm wordt. En genoeg openingen om, los van ventila-

tieroosters, even lekker te kunnen spoelen.”

Indicator
Volgens Atze Boerstra is het heel simpel om de kwaliteit 

van het binnenmilieu vast te stellen. Voor 200 euro heb 

je al een CO2-indicator waarmee je de luchtkwaliteit 

kunt meten. “Hang die eens een week op en je krijgt 

een idee hoe je er als school voor staat. Je kunt dan 

ook het effect zien als je bijvoorbeeld tijdens de pauzes 

de ramen lekker open zet om even fl ink te spoelen.” 

Boerstra legt uit dat het CO2-gehalte een goede indica-

tor is voor de luchtkwaliteit. “In het lokaal zweeft een 

cocktail van bio-effl uenten die je weg wil ventileren; 

je gebruikt CO2 als indicator. Zo’n apparaatje – de pro-

vincie Gelderland gaat alle basisscholen er een geven 

– helpt je op tijd te ventileren.” Boerstra stelt dat de 

norm maximaal 1200 parts per million zou moeten 

zijn. Daarboven begint het al snel muf te ruiken. Frans 

Duijm noemt deze norm echter volstrekt arbitrair en 

willekeurig gekozen. “Iemand heeft ooit eens bedacht 

dat als je onder die 1200 ppm zou blijven, het met de 

“Een schoolgebouw dat aan het 
Bouwbesluit voldoet, kan veel 
slachtoffers maken.”
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gezondheidsrisico’s wel mee zou vallen. Maar dat is 

nooit echt uitgezocht. Er zijn ook aanwijzigen dat de 

problemen vanaf 600 ppm beginnen op te lopen en de 

gezondheidsrisico’s groter worden. Ga je hier serieus 

mee om, dan zou je dus onder die 600 ppm moeten 

blijven.”

Beide deskundigen zijn het er in elk geval over eens 

dat stevig ingrijpen geboden is. Duijm: “De situatie 

is soms extreem slecht: een onacceptabele luchtkwa-

liteit, vaak ook onacceptabel hoge temperaturen en 

dat soms in combinatie met vieze lokalen. Dit heeft 

gewoon te maken met budgetten. Er moet geld van de 

rijksoverheid bij.” Boerstra valt hem van harte bij: 

“Natuurlijk vormen de leerprestaties van kinderen een 

belangrijk onderwerp! Uitgerekend is dat als je die 

80 procent van de basisscholen waar het niet in orde 

is gaat aanpakken, je 500 tot 600 miljoen euro nodig 

hebt. Zeg maar de prijs van een aantal straaljagers. 

Bovendien kun je de investeringen ook weer terugver-

dienen door minder energieverbruik en minder ziekte-

verzuim. Dit is gewoon een politieke afweging.” <

Meer weten?
Het lopende onderzoek naar de kwaliteit van het binnen-

milieu op basisscholen is ingesteld door de ministeries van 

VROM, OCW, VWS en SZW. Naast de begeleidingscommissie, 

waarin de vier ministeries zijn vertegenwoordigd, is ook een 

klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep 

volgt het onderzoek, plaatst kanttekeningen bij de uitvoering 

en denkt mee over het communiceren van de resultaten. 

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers uit de 

onderwijs-, gezondheids-, vakbonds- en bouwwereld. Ook 

de AVS maakt deel uit van de klankbordgroep, in de persoon 

van adviseur Piet de Vries (p.devries@avs.nl).

“Een klaslokaal moet 
buitenzonwering hebben, niet 
aan de binnenkant.”
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Beter onderwijs door 
kleur, licht en meubilair
Drieluik interieur

Een klas vol gezonde, geconcentreerde en blije kinderen. De droom van iedere leerkracht 

en directeur. Kleurgebruik, verlichting en speciaal meubilair zijn middelen om dit 

ideaalplaatje dichterbij te halen. Een beter schoolklimaat betekent beter onderwijs.

Tekst Andrea Linschoten

> thema huisvesting

‘Kleur als gereedschap’
“Een kind heeft behoefte aan input, het zuigt 

prikkels in zich op en gebruikt deze om zich 

te ontwikkelen. Kleuren in de school moeten 

daarom niet te saai of te vlak zijn, want dat 

stompt af. 

Zowel leerkracht als leerling kan zich dan minder 

goed focussen”, stelt Hanneke Kamphuis, adviseur bij 

Werkwijs, een adviesbureau in verandering en huisvesting 

in het onderwijs. “Maar”, stelt zij verder, “kleuren mogen 

ook niet te hard zijn, want dan leidt het te veel af.”

Kamphuis vervolgt: “Kleur is het gereedschap voor goe-

de onderwijshuisvesting. Je kunt met kleur de kwaliteit 

van je onderwijs verhogen.”

De middenbouw is ‘groen’ op obs De Vierambacht 
in Rotterdam.
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‘Lichtniveau te laag’

“In veel scholen is het lichtniveau veel te 

laag, vaak onder de 500 lux”, waarschuwt 

Egbert Keen, directeur van het Centrum voor 

Lichtarchitectuur. “Dit gaat ten koste van de 

concentratie van leerlingen en leerkrachten. 

Doordat kinderen te weinig licht krijgen, 

raken ze eerder vermoeid en onrustig, soms 

agressief.”

Keen stelt dat de ideale lichtsituatie in een school de 

natuur nabootst. “Een dynamisch lichtsysteem, met 

variërende lichtsterkte en -kleur. In de natuur is het 

licht ’s morgens warmer (roder) en ’s middags kouder 

van kleur (blauw). Door dit na te bootsen, kunnen de 

biologische processen bij de kinderen zich weer herstel-

len. Wanneer er gedurende de dag een aantal pieken is 

(tussen de 1500 en 2000 lux, twintig minuten), zullen 

prestaties verbeteren en zijn kinderen minder snel ver-

moeid en minder baldadig.

Voor directeuren die zich oriënteren op nieuw- of ver-

bouw is dat de kans om de verlichting van de school te 

verbeteren, meent Keen. “Voor elk gebouw en voor elke 

ruimte kan dan bekeken worden, wat er aan licht nodig 

is. Dat is afhankelijk van lichtinval van buiten, inrich-

ting en kleurgebruik.”

In bestaande bouw is het ingrijpend om het lichtplan 

aan te pakken. Het is complex omdat je per ruimte 

moet bekijken wat de functie is, of er invallend dag-

licht is et cetera. Verder is een automatische lichtinstal-

latie (met verschillende sterkten afwisselend) niet aan 

te leggen in bestaande bouw. Met een extra lampje hier 

en daar kun je het lichtplan dus niet verbeteren. Keen 

wil ook nog wel iets kwijt over de oude vertrouwde 

TL-verlichting. “De lichtbron is niet verkeerd, maar de 

direct stralende armaturen zijn niet aan te bevelen. 

Vooral in computerlokalen geeft dit veel refl ectie, waar-

door kinderen snel vermoeid raken. Indirecte verlich-

ting is dan beter.” <

Meer weten?
www.cla.nl >

Het uitgangspunt van Werkwijs is een integrale bena-

dering van gebouw, interieur en meubilair; kleur speelt 

bij alle drie een rol. Kamphuis legt uit: “De ruimten 

moeten functioneel, gezond en aansprekend zijn, kleur 

kan dit ondersteunen. Zo kun je met kleur de vorm van 

een ruimte benadrukken of corrigeren. 

Twee gekoppelde lokalen leken net een pijpenla. Door 

de kopse kanten een stevige kleur te geven, konden we 

dit corrigeren.

Je kunt ook de functie van een ruimte ondersteunen: 

warme terrakleuren voor actieve ruimten en niet te 

harde blauwe en groene kleuren voor rustige ruimten.

Kleur kan ook structuur aanbrengen, door bijvoorbeeld 

per verdieping of bouw een kleur te kiezen. Kamphuis 

geeft als voorbeeld: “In een school kreeg de kleuter-

bouw terrakleuren, de middenbouw werd groen en de 

bovenbouw blauw. Van aarde, naar boomkruin, naar 

lucht. Als metafoor voor de ontwikkeling van het kind: 

van lijf naar hoofd.” <

Meer weten?
www.werkwijs.eu

Indirecte TL-verlichting op school. 
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‘Niet gemaakt om stil te zitten’
“Kinderen zijn niet gemaakt om stil te zitten”, 

stelt Annet Neugebauer, ontwerper van de 

Tumbly. Als kinderen te lang stil moeten zitten, 

worden ze onrustig. Op de Tumbly moeten de 

kinderen licht bewegen om rechtop te zitten. 

Daardoor verliezen ze hun onrust en kunnen ze 

zich langer concentreren.”

Neugebauer ontwierp de Tumbly tweeënhalf jaar gele-

den als onderdeel van haar afstudeercollectie op de 

Kunstacademie Arnhem, richting Productvormgeving. 

Ze zocht naar speelsheid en beweging en kwam uit 

bij een zitelement dat tuimelt; ‘de vrolijkste vorm van 

gezond zitten’, zoals ze zelf zegt.

Behalve dat de Tumbly een actieve zit heeft, ziet 

Neugebauer nog meer voordelen voor scholen. 

“De lichte bewegingen die je moet maken, verhogen 

de motoriek.” Het zitelement zou zelfs helpen tegen 

faalangst. “Kinderen met faalangst zijn gefocust op hun 

angst, zijn zenuwachtig. Door het bewegen op de Tum-

bly, concentreren ze zich op iets anders”, aldus de ont-

werpster. Neugebauer ziet ook praktische voordelen. 

“Je kunt de Tumbly buiten zetten, hij is makkelijk 

schoon te maken en ‘hufterproof’.”
De tumbly (48 cm) is geschikt voor kinderen (en 

 volwassenen!) vanaf 1.40 meter. In augustus komt 

er een kleinere versie (38 cm) uit, voor kinderen tot 

en met groep 3. <

Meer weten?
www.tumbly.nl
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‘Je kunt besparen door 
vooruit te investeren’

Creatief met tijdelijke huisvesting

Bijna elke schoolleider heeft er wel eens mee te maken: tijdelijke huisvesting. 

Basisscholen groeien, maar voor een onbekende of te korte periode. Daardoor krijgen ze 

alleen geld voor een noodvoorziening. Een schoolbestuur uit Leusden vond samen met de 

gemeente een – in fi nancieel opzicht – creatieve oplossing voor hun tijdelijke huisvesting. 

De gemeente bespaarde geld en de school kreeg tijdig noodlokalen.

Tekst Jaan van Aken

“Warm”, dat is – gevraagd naar de kwaliteit van 

de noodlokalen – het eerste dat directeur Gerard 

Voskuilen te binnen schiet. “Noodlokalen schieten op 

het vlak van klimaatbeheersing tekort. We zetten veel 

ramen en deuren open om te ventileren.”

Zijn school De Bongerd in Leusden kreeg een jaar gele-

den twee noodlokalen. Permanente bouw was geen 

optie, omdat de school – samen met de nabijgelegen 

katholieke en protestants-christelijke basisschool – in 

2010 of 2011 een plaats krijgt in een nieuw te bouwen 

brede school.

De ruimte binnen de tijdelijke huisvesting is groot 

genoeg en ook het geluid is prima. “Het galmt niet door 

de betonnen ondergrond en de isolatie is uitstekend. 

Voor de aanschaf hebben Wichert (Eikelenboom, boven-

schools directeur, red.) en ik dat uitgeprobeerd door 

beiden in een lokaal te schreeuwen”, lacht Voskuilen.

Het grote voordeel is dat er in het hoofdgebouw nu 

meer ruimte is voor remedial teaching, werkplekken en 

overleg. Een nadeel is dat een aantal kinderen en leer-

krachten buiten het hoofdgebouw zit.

Vooruit kijken
De noodlokalen voor De Bongerd zijn betaald door het 

bestuur, niet door de gemeente Leusden. Voskuilen: 

“We moesten een leegstaand lokaal in een nabijgele-

gen school opvullen, maar dat vonden wij onderwijs-

kundig geen optie. Daarom besloot het bestuur de 

lokalen te bekostigen.”

Het lastige is dat je altijd achter de feiten aan holt, 

vindt Voskuilen. “Preventief werken is moeilijk, maar 

het traject zou wel sneller kunnen. Het duurt één tot 

anderhalf jaar voor de gemeente geld kan vrijmaken. 

Dat soort procedures kan versneld worden.”

Wichert Eikelenboom, bovenschools directeur 

bij de stichting Bestuurlijke Krachtenbundeling 

Basisonderwijs Leusden (BKB) en parttime AVS adviseur 

op het gebied van huisvesting, probeert wel vooruit 

te kijken. Dat leidde bij één van zijn andere basis-

scholen tot een fi nancieel aantrekkelijke constructie. 

De directeur van cbs De Brink zag aankomen dat zijn 

school harder zou groeien dan het ene lokaal dat in de 

prognoses werd voorspeld. De gemeente is – qua inves-

tering – echter gebonden aan dit soort prognoses. “Wij 

hebben toch een offerte voor twee lokalen aangevraagd 

en dat bleek in verhouding een stuk goedkoper”, zegt 

Eikelenboom. “Ongeveer 170 duizend euro voor twee 

lokalen en 130 duizend euro als we er één zouden 

neerzetten.’’

> thema huisvesting
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Investeren
Eikelenboom kreeg groen licht van het schoolbe-

stuur om het tweede noodlokaal zelf te fi nancieren. 

Vervolgens stapte hij naar de gemeente met het voorstel 

twee lokalen te kopen, met 130 duizend euro van de 

gemeente en 40 duizend euro van het eigen bestuur. 

Eikelenboom maakte de afspraak ‘als we over een jaar 

inderdaad dat extra lokaal nodig hebben, wil ik het 

geld voor het tweede lokaal terug’. ‘Wil je dan tegen die 

tijd geen 130 duizend euro voor weer één lokaal’, vroeg 

de gemeente. ‘Nee, want dan besparen we 90 duizend 

euro op onderwijshuisvesting. Dat bedrag kunnen jul-

lie ergens anders aan onderwijs besteden’, reageerde 

Eikelenboom.

De deal werd gesloten en anderhalf jaar later zat de 

school inderdaad op het leerlingenaantal voor twee 

lokalen. “Je kunt dus besparen door vooruit te inves-

teren”, concludeert hij. “Dat proberen we vaker te 

doen. Een soortgelijk plan staat nu op stapel om de 

buitenschoolse opvang vanaf augustus 2007 onder te 

brengen.” <

Andere creatieve oplossingen

•  Schoolwoningen: in sommige nieuwbouwwijken 

worden woningen zodanig gebouwd dat ze tijdelijk 

tot schoollokalen zijn te verbouwen. Met als reden 

dat scholen in nieuwbouwwijken na een aantal jaren 

leeglopen door de teruggang in leerlingenaantallen. 

“Het nadeel is dat ze krap bemeten zijn”, vindt Eikelen-

boom. “Vaak vormen woonkamer en keuken een nauw 

klaslokaal. Bouw eerst een schoollokaal, dat later om 

te bouwen is tot woningen, of beter nog: tot kantoortje 

voor de logopedist of fysiotherapeut in een brede 

school”, betoogt hij.

•  Schoolparasites: drie origineel vormgegeven 

noodlokalen staan sinds mei 2004 dankzij de Stichting 

Wimby in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. De namen 

verwijzen naar het uiterlijk: de Lampion om te koken 

en te eten, het Beest voor muziekonderwijs en de 

Bloem heeft zes kamers voor overleg en individuele 

begeleiding die ook samen te voegen zijn tot één 

lokaal. “Ze zijn erg leuk”, zegt Eikelenboom over 

de gebouwen. “Het aardige is dat je zo functies uit 

de school kunt halen.”

Meer weten?
www.schoolparasites.nl
www.onderwijspaleis.nl
www.avs.nl > Werkgeverszaken > Huisvesting

Regels extra huisvesting

Een school moet via prognoses van leerlingenaantallen 

 aantonen dat ze extra ruimte nodig heeft. Regel één is 

dat leegstaande schoollokalen binnen een straal van 

twee kilometer eerst moeten worden opgevuld. Wat er 

gebeurt als een school twee of drie jaar extra ruimte 

nodig heeft, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten 

ondersteunen scholen wel. In andere plaatsen moet 

de school het zelf oplossen. Als een schoolbestuur 

geen middelen heeft om het zelf te bekostigen, wordt 

bijvoorbeeld de gymzaal of het speellokaal een klas-

lokaal. Bij 4 tot 15 jaar meer leerlingen staat er een 

bedrag voor tijdelijke huisvesting. “Soms kun je door 

slim te bouwen met dit lagere bedrag toch permanente 

gebouwen neerzetten”, merkt Eikelenboom op. Pas als de 

toename van leerlingen langer dan 15 jaar duurt, mogen 

er permanente lokalen bij komen. Voor Eikelenboom is het 

de vraag of het omslagpunt bij 15 jaar terecht is. “Vaak ben 

je bij 12, 13 jaar al goedkoper uit met permanente bouw in 

plaats van noodlokalen.”
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het belang van een goed binnenklimaat. Iedere morgen 

worden in de leslokalen meteen alle ramen in de kiepstand 

gezet. In het hele gebouw zijn ventilatieroosters aange-

bracht die standaard open staan. Alleen bij extreme kou 

sluiten we de roosters in de klassen. Alleen het gymlokaal, 

dat we samen met andere scholen gebruiken, wordt door 

de beheerder niet goed schoon gehouden en slecht geven-

tileerd. Daardoor zitten kinderen met astmatische klachten 

langs de kant, evenals sommige leerkrachten. Het komt voor 

dat een groep leerlingen rechtsomkeer maakt. Klagen bij de 

beheerder heeft nog niet geholpen.”

Peeter Bekker, directeur Talmaschool in Rotterdam

“Antwoord twee, enigszins. Volgens mij is het een gevoels-

kwestie. Dat baseer ik op mijn eigen ervaringen. Omdat onze 

school aan een drukke snelweg ligt, beschikken we over 

riante luchtbehandelingapparatuur (geen airco). Deze werkt 

optimaal, mits de ramen gesloten blijven. De lucht wordt 

gefi lterd en ververst, terwijl de temperatuur hetzelfde blijft. 

We hebben dan ook geen problemen met de luchtkwaliteit. 

Klagen leerlingen desondanks toch over bijvoorbeeld hoofd-

pijn of hebben ze rode oortjes, dan ligt dat niet aan de lucht-

kwaliteit in de klas maar aan de temperatuur. Leerkrachten 

zetten dan namelijk wel eens de ramen open, waardoor het 

minder warm wordt en de klachten verdwijnen. Tegelijkertijd 

is echter de luchtkwaliteit afgenomen.”

Nieuwe webpoll
De nieuwe stelling waarop u via het AVS Scholenportaal 

kunt reageren luidt:

Iedere school moet tegenwoordig beveiligd worden door 

bijvoorbeeld een afgesloten (voor)deur, camera’s en/of 

detectiepoortjes.

•  Helemaal mee eens, het is helaas niet meer van deze tijd 

om de voordeur open te laten staan.

•  Enigszins eens, maar de beveiligingsmaatregelen moeten 

wel in verhouding staan tot het karakter van de school.

•  Onzin, dit soort maatregelen dragen niet bij aan de 

veiligheid op school. Oplossingen liggen elders.

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

Binnenklimaat

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 luchtkwaliteit in de klas (binnenklimaat) heeft invloed 

op de leerresultaten van kinderen.

[96%]

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

leerresultaten te boeken.

[4%]

•  Enigszins, het gaat maar om een relatief kleine invloed 

die slechts beperkt effect heeft op de leerresultaten.

[0%]

•  Nee, leerresultaten in relatie brengen met de 

luchtkwaliteit is niet meer dan een modeverschijnsel.

Enkele reacties

Tekst Mariëtte Schrader

Guus Neefs, algemeen directeur SKO Drimmelen

“Goede leerresultaten hangen voor het allergrootste deel 

af van de didactische kwaliteiten van de leerkracht en de 

aanleg en motivatie van de leerling zelf. Een slecht binnen-

klimaat kan wel de prestaties van leerlingen negatief beïn-

vloeden, maar slechts in geringe mate. Zo kan ik me voor-

stellen dat door een onvoldoende geventileerd leslokaal 

het concentratievermogen van een leerling afneemt, maar 

alleen wanneer dit continu het geval is. Bij één middag 

speelt dit probleem minder. Helaas krijgt het binnenklimaat 

geïsoleerd aandacht. Ik kies voor een bredere blik. Betrek 

ook de temperatuur erbij, die door de opwarming van de 

aarde blijft stijgen. Kijk eens hoeveel zomerse dagen we al 

in april hadden. We moeten naar een gezond binnenklimaat 

streven. Daarom pleit ik bij de wethouder voor een CO2-

onderzoek op al onze scholen.”

Tonny Appelhof, adjunct-directeur 

basisschool De Raamdonk in Grave

“Voor mij staat als een paal boven water dat kinderen geen 

goede leerresultaten kunnen boeken in een bedompte ruim-

te. Ik koppel deze bewering aan mijn hobby: vogels kweken. 

Want zoals mijn vogels betere broedprestaties leveren in een 

goed geventileerde kweekruimte, presteren mijn leerlingen 

beter in een dito leslokaal. Iedereen op onze school erkent 
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De Sokkerwei was de eerste duurzame basisschool in 

Nederland. Het concept is door de school zelf ontwik-

keld, in samenwerking met de architect. In het project 

zijn 35 woningen – waaronder twintig appartementen 

op het dak van de school – geïntegreerd. De fi nancie-

ring is deels voortgekomen uit de opbrengst van die 

woningen. Het schoolgebouw herbergt naschoolse 

opvang, een (amfi )theater, muziekruimte, kantoor, 

een keuken voor onder meer kooklessen en een onder-

grondse parkeerkelder. Het gebouw is onder andere 

voorzien van zonnecellen, een vegetatiedak en een 

warmtewisselinstallatie. Schooldirecteur Pim van 

Leeuwen: “De warmtewisselinstallatie zorgt ervoor dat 

koude lucht van buiten in het schoolgebouw komt en 

dat de lichaamswarmte van de kinderen de buiten-

lucht opwarmt. Als de kinderen de klas opwarmen 

gaan de ramen niet open, maar wordt de warme lucht 

eruit gezogen. Zo heb je minder energie nodig om de 

school op temperatuur te houden. Soms zetten we de 

installatie ‘s nachts al aan, zodat overdag het binnen-

klimaat aangenaam is. Het vegetatiedak isoleert sterk 

en houdt vocht vast. Voordeel is dat het in de zomer 

verkoeling geeft. Bovendien is het dak visueel aantrek-

kelijk in deze parkachtige wijk. Verder heeft de school 

daglichtafhankelijke verlichting, bewegingssensoren 

voor het licht op de toiletten en hoge, geluiddempende, 

plafonds. Het regenwater van het schoolgebouw en de 

woningen wordt opgevangen in een vijver, waar twee 

waterwoningen van profi teren.”

Door minder energieverbruik houdt de school meer 

geld over om leermiddelen te kopen en dergelijke. ”Ook 

vonden we het belangrijk ons opvallend te profi leren 

als school temidden van de negen andere basisscholen 

in de buurt”, vertelt Van Leeuwen. “Ten slotte wilden 

we de leerlingen en ouders actief betrekken bij duur-

zaamheid en een andere manier van denken stimule-

ren. De kinderen leiden op school gasten rond en er 

staan overal museale bordjes. De ouders kunnen parti-

ciperen aan een (winstgevend) windcoöperatieproject.”

Hoe pak je zo’n groot, specifi ek nieuwbouwproject 

aan? Waar moet je op letten? Van Leeuwen: “Wij heb-

ben, met het team, geïnventariseerd wat goede en niet 

zulke goede voorzieningen waren van de oude school. 

Ook hebben we veel scholen bezocht. Een bouwteam, 

bestaande uit ouders, leerkrachten en bestuursleden, 

heeft vervolgens ideeën gevormd en een programma 

van eisen opgesteld. We hebben er bijvoorbeeld voor 

gekozen het hout van de oude school te hergebruiken. 

Als directeur moet je alle neuzen dezelfde kant op zien 

te krijgen. Leg de lat voor jezelf hoog, probeer te den-

ken in oplossingen en kijk naar subsidiemogelijkheden. 

Uiteindelijk hebben we het meeste wat we wilden gere-

aliseerd, behalve het doorspoelen van de toiletten met 

regenwater. De school groeit momenteel zo hard, dat 

we meer lokalen nodig hebben. Daar proberen we een 

oplossing voor te vinden.”

Meer informatie: www.sokkerwei.nl en 

http://duurzaambouwen.senternovem.nl/projecten

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail uw suggestie 

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

Schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen

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

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

zijn. Basisschool De Sokkerwei in Castricum was tien jaar geleden in zo’n slechte staat dat 

renovatie niet meer mogelijk was: nieuwbouw dus. De school koos voor een duurzaam, 

energiezuinig concept. Zo houdt de school meer geld over voor bijvoorbeeld boeken, profileert 

ze zich opvallend temidden van de negen andere basisscholen in de buurt en worden leerlingen 

en ouders aangezet tot ‘duurzaam denken’.   Tekst Winnie Lafeber

> zo kan het ook

De Sokkerwei is onder andere voorzien van zonnecellen, een 
vegetatiedak en een warmtewisselinstallatie.
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Het boek is bedoeld voor iedereen die met besturen te 

maken heeft. Bestuurders en directeuren volgens het tra-

ditionele model, maar ook zij die te maken hebben met 

een raad van toezicht. In de non-profi tsector, zoals het 

onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Dit handboek 

sluit aan bij de groeiende belangstelling in het onder-

wijs voor nieuwe bestuursvormen, zoals een college van 

bestuur in combinatie met een raad van toezicht. Maar 

ook bij het huidige, veelvoorkomende model in het 

primair onderwijs: het schoolbestuur dat op hoofdlij-

nen bestuurt en een algemene directie of bovenschools 

management dat voor het grootste deel van de bestuurs-

taken is gemandateerd. Het boek vormt een goede hulp 

bij de discussie over het vastleggen van de gewenste spel-

regels en de taakverdeling binnen de bestuurskolom.

In het eerste deel wordt het Policy Governance model 

beschreven. Het tweede deel behandelt alle onderdelen 

van besturen en toezicht, afgezet tegen het model van 

Carver en met voorbeelden uit de bestuurspraktijk 

zoals we die in Nederland tegenkomen.

Basisprincipes
Bij Policy Governance gaat het in ieder geval om:

•   Een duidelijk onderscheid tussen bestuur en 

management;

•   Het omzetten van bestuurlijk leiderschap in een 

instrumentarium van beleidsuitspraken;

•   Een sterk management met behoud van bestuurlijke 

verantwoordelijkheid;

•   Versterking van het visionaire leiderschap en het 

mandaat van het management.

Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de tien basis-

principes van Policy Governance. Een citaat uit de 

inleiding hierop: “Policy Governance is een compleet 

bestuursmodel: een samenhangend en consistent 

geheel van ideeën en principes dat logisch is opge-

bouwd. Het is van belang om het model in zijn geheel 

te begrijpen om het optimaal toe te passen in elke 

bestuurlijke situatie.”

Voorbeelden van deze basisprincipes zijn dat een 

bestuur bestuurt namens de eigenaren, dat bestuurs-

uitspraken overwegend beleidsuitspraken zijn, dat het 

bestuur defi nieert en mandateert in plaats van te rea-

geren en te ratifi ceren en dat de schakel tussen bestuur 

en directeur ruimte en veiligheid moet bieden.

Uitwerking
Na de beschrijving van het model staan de auteurs uit-

voerig stil bij de uitwerking van de verschillende onder-

delen van het Policy Governancemodel, met aandacht 

voor de theorie én de toepassing in de praktijk. Dit 

tweede deel van het boek is, ook voor bestuurders die al 

bekend zijn met het model van Carver, lezenswaardig 

en informatief. Het nodigt uit om daadwerkelijk met 

‘verantwoord besturen’ aan de slag te gaan.

Meer weten?
Verantwoord Besturen (t 25, exclusief verzendkosten) is tot 

stand gekomen met steun van onder meer de AVS. Bestellen: 

www.maasgovernance.com
Kijk ook op www.avs.nl > Werkgeverszaken > Bestuur & 

Management > Verhouding Bestuur-Management voor de 

code ‘Goed onderwijsbestuur primair onderwijs’, die de AVS 

en VOS/ABB in januari 2007 publiceerden.

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.

Verantwoord besturen

Eerste Nederlandstalige beschrijving Policy Governance model Carver
In oktober 2006 verscheen het boek ‘Verantwoord besturen’ van Jan Maas en Helmie van 

Ravenstein. Centraal in het boek staat het bestuursmodel van John Carver, Policy Governance. 

Volgens de auteurs is dit model het enige bestuursmodel ter wereld dat een bestuur, een raad 

van commissarissen en een raad van toezicht equipeert voor toezicht en leiderschap.

Tekst Carine Hulscher-Slot
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De afgelopen jaren was de groei van cluster 4 (SO en 

VSO) gemiddeld 8 procent. De groei binnen alleen het 

VSO was in die periode aanmerkelijk groter. Het is te ver-

wachten dat deze groei zich de komende jaren voortzet.

Bekostiging
Voor de bekostiging van de leerlingen binnen het speciaal 

onderwijs wordt de zogenaamde ‘t-1 systematiek’ gehan-

teerd: de groei van het leerlingenaantal is voor minimaal 

een aantal maanden niet bekostigd. Wanneer de groei 

op een (V)SO-school groter was dan 15 procent, kon er in 

2006 gebruik gemaakt worden van een regeling waarin 

de groei boven dit percentage aanvullend bekostigd werd. 

Deze regeling was volgens de onderzoekers echter een 

lapmiddel: in 2006 was de groei van het aantal cluster 4 

leerlingen 2117. Uitgaande van deze groei en het feit dat 

deze gemiddeld vijf maanden niet bekostigd is, komt de 

geschatte investering uit eigen middelen binnen cluster 4 

volgens de jaarlijkse inventarisatie uit op een bedrag van 

 10.000.000. Een aderlating voor de cluster 4 scholen als 

de tendens zich de komende jaren voortzet en de bekosti-

gingssystematiek ongewijzigd blijft, meent de Landelijke 

Vereniging Cluster 4/REC’s Cluster 4. Om deze onverant-

woorde economische situatie een halt te bieden, moet vol-

gens de schrijvers van het rapport een directe bekostiging 

van de groei binnen cluster 4 (t-systematiek) gehanteerd 

worden. Onderstaande tabel maakt de investeringen uit 

eigen middelen schrijnend duidelijk.

Wachtlijsten
Het totaal aan wachtlijsten binnen cluster 4 is aanzien-

lijk, blijkt uit het rapport. De omvang van de wachtlijs-

ten wordt onder andere veroorzaakt door een beperkt 

beschikbare capaciteit. Vergeleken met voorgaande 

jaren kan worden geconcludeerd dat de plaatsings-

lijst (leerlingen met indicatie door een Commissie 

voor Indicatiestelling die nog niet op een (V)SO-school 

geplaatst zijn) beduidend kleiner is geworden. Maar de 

wachtlijsten in totaal zijn sterk gegroeid. Deze groei is 

vooral terug te vinden in de aanmeldingslijsten (leer-

lingen die formeel bij REC zijn aangemeld voor indica-

tiestelling, maar nog niet in het indicatietraject zijn 

opgenomen). In het rapport wordt gemeld dat het traject 

moet worden bekostigd uit REC-middelen, die echter niet 

toereikend zijn. Op dit moment worden veel uitgaven 

voor de werkzaamheden rondom de aanmeldingslijsten 

bekostigd uit middelen voor de scholen/het onderwijs. 

Ook hier zijn volgens de auteurs ruimere fi nanciële mid-

delen nodig om een kwalitatief goede organisatie van 

wachtlijsten en aanmeldingslijsten mogelijk te maken.

Ambulante begeleiding
Tot slot wordt in de jaarlijkse inventarisatie ingegaan op 

ambulante begeleiding. Die groeit exponentieel binnen 

cluster 4. De gemiddelde groei op jaarbasis bedraagt 

4390 ‘rugzakjes’ (basisonderwijs: 2027, SBO: 341, VO: 

1823). Binnen cluster 4 bestaan ook wachtlijsten voor 

ambulante begeleiding. Door de groei is de druk hierop 

groot, stellen de onderzoekers. “Er is steeds meer gekwa-

lifi ceerd personeel nodig, zowel voor de ambulante bege-

leiding als de scholen. […] Op korte termijn moet er in 

scholing en training van nieuwe medewerkers geïnves-

teerd worden. […] Daarnaast moet de hele organisatie van 

ambulante begeleiding op uitbreiding worden ingericht.”

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

op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg.

‘Groei cluster 4 wordt duur betaald’

Onverantwoorde economische situatie volgens Landelijke Vereniging Cluster 4
Eind februari van dit jaar werd het onderzoek ‘Jaarlijkse inventarisatie ontwikkeling 

leerlingaantallen Cluster 4’ gepubliceerd door de Landelijke Vereniging Cluster 4/REC’s Cluster 

4. De uitkomsten waren niet verrassend: het leerlingenaantal binnen cluster 4 – leerlingen met 

gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen – groeit gestaag. 

Tekst Heike Sieber

School- of REC-bestuur heeft… Ja Nee

...extra groeimogelijkheid gehad op 1 augustus 2006. 29% 71% 

...gebruik gemaakt van 15%-groeiregeling in 2006.  21% 79%

...in augustus 2005 investeringen gedaan uit eigen middelen. 60% 40%

...in januari 2006 investeringen gedaan uit eigen middelen.  51% 49%

...in augustus 2006 investeringen gedaan uit eigen middelen.  59% 41%

Tabel: Investering uit eigen middelen voor opvang (onbekostigde) groei
Bron: ‘Jaarlijkse inventarisatie ontwikkeling leerlingaantallen Cluster 4’ 
(Landelijke Vereniging Cluster 4/REC’s Cluster 4)
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‘Zorg voor sterke leden’

Als aan je wordt gevraagd een column te schrijven over 

de sectororganisatie primair onderwijs, kijk je natuur-

lijk even naar de teksten van je voorgangers. Zeker 

gezien de bijzondere relatie die je inmiddels hebt met 

dat onderwerp. En dan lees je: ‘Liever niet, maar als het 

dan toch moet, dan maar bescheiden’, ‘Liever vandaag 

dan morgen’, ‘We zijn wat laat’ en ‘Hoe dan ook, die 

sectororganisatie die komt er’.

Dat we wat laat zijn, is alleen maar een voordeel. Van 

de bestaande branche- of sectororganisaties kun je 

vooral leren hoe het niet moet. Bij de vorming van de 

sectororganisatie PO gaat het vooral om de vragen: Hoe 

ga je op een moderne manier om met de verhoudingen 

tussen school, samenleving, overheid en professional? 

Welke bijdrage kan een sectororganisatie daaraan 

leveren?

De verkeerde premisse is in ieder geval dat een sterke 

sectororganisatie de sector sterk zou maken. De sec-

tor is niet sterker dan het collectief van de scholen. 

Daarom is de eerste opdracht van een sectororganisatie: 

zorg voor sterke leden. De natuurlijke houding van 

bestuurders van dit type organisaties is een andere: des 

te afhankelijker de leden, des te groter het belang van 

de sectororganisatie.

Juist nu scholen steeds meer ruimte krijgen om zelf 

te sturen, zelf keuzes te maken en steeds minder te 

maken (gaan) krijgen met een vooraf sturende overheid, 

is het van het belang dat scholen die ruimte ook zelf 

exploiteren en dat niet overlaten aan de sectororgani-

satie. Scholen moeten zich minder richten op de vraag 

‘wat wil de overheid’ en meer op vragen uit de samenle-

ving, de omgeving van de school. Schoolleiders worden 

‘maatschappelijke ondernemers’. Ook die ontwikkeling 

stelt eisen aan de inrichting en de rol van een sector-

organisatie. ‘Klassieke’ sectororganisaties ontlenen 

hun macht juist aan de eenzijdige gerichtheid op de 

overheid: vanouds de natuurlijke ‘tegenstander’ van de 

aangesloten organisaties. Een moderne sectororganisa-

tie communiceert ook, en wellicht vooral, met andere 

stakeholders in de samenleving.

Het primair onderwijs bevindt zich in een proces van 

ontwikkeling, van professionalisering. Dat is ook een 

proces van volwassenwording. Het ontstaan van een 

sectororganisatie maakt daar deel van uit. Het is een 

fase in dat proces, maar geen einddoel en ook niet het 

hoogste goed.

De kracht van de scholen in het primair onderwijs ligt 

vooral in twee factoren: de enorme verscheidenheid 

aan scholen en opvattingen en de rol van schoolleiders 

als dragende spelers in de modernisering. De nieuwe 

sectororganisatie zal die krachten moeten borgen en 

versterken. Die sectororganisatie is daarom vooral een 

netwerkorganisatie, waarvan de kracht niet zit in de 

hiërarchisch georganiseerde vertegenwoordiging, maar 

in de horizontaal georganiseerde netwerken van ken-

nis, ervaring en belangen. Zo’n sectororganisatie wil ik 

graag helpen realiseren. <

De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sectoror-

ganisatie 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 Leo Lenssen, voorzitter van de 

stuurgroep sectororganisatie primair onderwijs en onder 

andere lector maatschappelijk ondernemerschap aan de 

Hogeschool Inholland.

> column sectororganisatie

“Van bestaande sector-
organisaties kun je vooral 
leren hoe het niet moet.”
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‘Er bestaat geen 
blauwdruk voor bso’
Gebrek aan huisvesting blijft een probleem

Waarschijnlijk voldoen op 1 augustus aanstaande de meeste scholen aan de inspannings-

verplichting om buitenschoolse opvang (bso) te regelen, maar daarmee zijn de wachtlijsten 

niet opgelost. Bij wie ligt op dat moment de verantwoordelijkheid? En past de massale 

keuze voor het ‘makelaarsmodel’ wel bij de intentie van de motie Van Aartsen-Bos?

Tekst Joëlle Poortvliet

Het is vrijdag 15.15 uur en in de aula van de Openbare 

Jenaplanschool in Utrecht staan Nena (6), Matthijs (5) 

en Sylvian (6) te wachten op begeleiders van de bso. 

Samen wandelen ze in vijf minuten naar de bso-locatie, 

waar de kinderen de rest van de middag mogen buiten 

spelen. Directeur Jaap Nelissen laat ze met een gerust 

hart gaan. Hij werkt al jaren samen met opvangorga-

nisatie Ludens en blijft dat ook na 1 augustus doen. 

Eigenlijk verandert er niks en dat is precies wat hem 

frustreert. Nelissen: “Ik wordt straks wel verantwoorde-

lijk gehouden, maar krijg het geld niet om voldoende 

bso te realiseren. En als ik dat geld al zou krijgen, heb-

ben we er het gebouw niet voor. Ik vind het een absurde 

situatie. Ik kan niets doen aan de wachtlijsten die al 
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jaren bestaan voor bso in deze wijk. Via het makelaars-

model schuif ik het probleem door naar Ludens die 

vervolgens – net als ik - bij de gemeente aanklopt voor 

huisvesting. Maar de gemeente heeft ook geen locaties 

klaar staan. Zo kom je in een cirkel terecht. Dit is geen 

oplossen, maar afschuiven.”

Wachtlijsten
Wittevrouwen is een `verhoogde risico wijk´: een oud 

stadsdeel met veel tweeverdieners en weinig ruimte 

voor nieuw- of aanbouw. Ludens peilde er de behoefte 

aan opvang. Ze verwacht vanaf volgend schooljaar 

alleen al voor de Jenaplanschool twee nieuwe groepen 

bso, zo´n veertig kinderen. Er valt nog wel wat te schui-

ven in de bestaande bso-locaties, maar de rek is er al 

snel uit. Ook qua personele capaciteit wordt het lastig 

te voorzien in de toenemende vraag. Ludens directeur 

Ans van Hoof: “Te weinig mensen volgen de verplichte 

opleiding, waardoor de instroom van leidsters lang niet 

genoeg is.” Voor Wittevrouwen bestaat een wachtlijst 

waar sommige kinderen al sinds 2001 op staan. Zij ver-

laten volgend jaar de basisschool zonder ooit een dag 

gebruik te hebben gemaakt van bso. Van Hoof: “Dat pro-

bleem is niet per 1 augustus aanstaande opgelost.”

Ondertussen is het nog steeds gissen naar de exacte stij-

ging van de opvangbehoefte. Buitenhek Management 

& Consult adviseert zo´n negentig scholen in de stad 

Utrecht op bso gebied en verwacht komende vijf jaar 

een verdubbeling. Buitenhek: “Niemand weet precies 

hoe groot de stijging zal zijn. In Denemarken maakt 

85 procent van de kinderen gebruik van bso. Zo´n 

vaart zal het niet lopen, maar de trend is duidelijk.” 

Toppen Onderzoek & Beleid deed via www.pospiegel.nl 
landelijk onderzoek* en ontdekte dat 26 procent van 

de ouders behoefte heeft aan voorschoolse opvang 

en 44 procent aan naschoolse opvang. Van dit laatste 

percentage maakt 44 procent nu al elders gebruik 

van naschoolse opvang, wat betekent dat nog voor 56 

procent extra plaatsen in de naschoolse opvang gerea-

liseerd moeten worden. Zo’n 79 procent van de ouders 

die nu al gebruik maken van naschoolse opvang zegt 

dat ze waarschijnlijk direct zou overstappen als de 

eigen basisschool zelf naschoolse opvang zou aanbie-

den, blijkt uit dit onderzoek.

Makelaarsmodel
Van alle negentig scholen die Buitenhek sprak, gaf 

slechts één school aan bso in eigen beheer te willen 

opzetten. Deze school bleek te klein om opvang ren-

dabel te maken. Buitenhek: “Ik vind de keuze voor 

het makelaarsmodel logisch. Kinderopvang is een vak 

apart. Je zal daar fors in moeten investeren, of het 

uitbesteden.” Bovendien kan ‘makelaren’ fi nancieel 

aantrekkelijk zijn. “Je kunt delen van je school verhu-

ren, of personeel delen. Als je bso in huis haalt, is de 

opvangorganisatie vaak genoodzaakt te investeren in 

ruimtes.”

Maar om te investeren moet de opvangorganisatie wel 

een lange relatie aan gaan met de school. En daar leent 

de wetgeving zich nog niet voor. Gemeenten kunnen 

een leegstaand lokaal – ook al wordt het ingezet voor 

bso - vorderen voor een andere school met ruimtege-

brek. Deze dreiging maakt het gebruik van een leeg-

staand lokaal onaantrekkelijk voor een bso-aanbieder. 

In een reactie laat de gemeente Utrecht weten “het 

gezamenlijk belang in te zien van het vinden van loca-

ties voor bso, maar daarvoor niet verantwoordelijk te 

zijn’’. En over het vorderingrecht: “Dit heeft te maken 

met de wettelijke verplichting voor de gemeente om 

te voorzien in voldoende ruimte voor onderwijshuis-

vesting. Versoepeling van het vorderingsrecht zou het 

makkelijker maken voor scholen om langdurige huur-

contracten met opvangorganisaties af te sluiten tegen 

een commerciële prijs, maar kan ten koste gaan van 

ruimte voor onderwijs.”

Brede scholen hebben vaak wel meer ruimte om 

opvang zelf in te vullen, maar ook zij nemen bso niet 

helemaal in eigen beheer. BartJan Commissaris, direc-

teur van De Polsstok in Amsterdam Zuidoost: “Het pro-

bleem is het risico. Je dient een nieuwe rechtspersoon 

te creëren, het huidige functiebouwwerk is veelal niet 

toereikend en één organisatie krijgt met verschillende 

cao´s te maken. Juridisch zijn er veel haken en ogen.” 

De brede scholen die hij kent zijn allemaal voor het 

makelaarsmodel gegaan. “Daarbinnen heb je natuurlijk 

ontzettend veel varianten. Als ‘a’ betekent de verant-

woordelijkheid helemaal overhevelen naar opvangorga-

nisaties, zonder structureel overleg of eisen, dan zitten 

wij op ‘z’.” Commissaris heeft begrip voor collega´s die 

niet de fysieke ruimte of slagkracht hebben om inten-

sief met bso aan de slag te gaan. “De intentie van de 

motie is goed en interessant, maar qua regelgeving, uit-

voering en facilitering is het een dikke onvoldoende.”

Doorpakken
Zo snel wil Mariëtte Hamer, Kamerlid voor de PvdA, 

niet oordelen. “Door het verbeteren en beschikbaar 

maken van bso, kunnen mannen en vrouwen de zorg-

taken verdelen. Er moest voor ouders één loket komen 

waar zij hun kind veilig en plezierig kunnen achterla-

ten. Daar is met deze motie in voorzien.” Het is volgens 

haar belangrijk dat scholen konden kiezen. “Er bestaat 

geen blauwdruk voor hoe je bso het best kan oppak-

ken.” Nu blijkt dat het overgrote deel – naar schatting 

95 procent van de scholen - convenanten afsluit met 

bso-aanbieders, valt volgens haar nog geen conclusie te 

trekken over de kwaliteit van die samenwerking. “Het 

moet niet zo zijn dat een school of bestuur opvang 

inkoopt en de kinderen als het ware over de schut-

ting gooit. Deze wet zou een gemiste kans zijn als er 

niet wordt doorgepakt.” Dat ‘doorpakken’ hoeft van 

Hamer niet perse op 1 augustus al. Het gaat haar erom 

dat opvangbedrijven en scholen met elkaar in gesprek 

raken en elkaar de komende jaren versterken als het 

gaat om de ontwikkeling van kinderen.
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In Bedum (noord Groningen) lijkt die intentie te gaan 

slagen. Directeur Stef Heijnen van de katholieke Sint 

Walfridusschool is – aangemoedigd door de motie 

Van Aartsen/Bos - al dik een half jaar in gesprek met 

andere basisscholen uit Bedum, opvangorganisaties 

en de gemeente. Waardevolle gesprekken, vindt hij. 

“Natuurlijk was ik in eerste instantie overrompeld dat 

de verantwoordelijkheid voor bso bij scholen komt te 

liggen, maar je hebt sowieso met elkaar te maken. Dan 

kun je het maar beter goed regelen.” Heijnen – die ook 

voor het makelaarsmodel koos – vindt het belangrijk 

dat opvang en school goed op elkaar aansluiten. Het 

pedagogische klimaat moet hetzelfde zijn. Hoe ga je met 

de kinderen om? Hoe straf je? Hoe beloon je? “Als het 

niet goed gaat tijdens de voorschoolse opvang, heb je als 

leerkracht het eerste kwartier nodig om dat recht te brei-

en.” De motie heeft in Bedum de discussie over brede 

scholen aangewakkerd. “Een brede school hoeft niet te 

betekenen dat je met z’n allen in hetzelfde gebouw zit. 

Sommige schoolleiders zien kansen door samenwerking, 

anderen minder.”

Maria Bolt, directeur van Kids2b en kinderop-

vangondernemer van het jaar 2006, heeft met de 

meeste van de circa honderd basisscholen in noord 

Groningen convenanten afgesloten, waaronder de Sint 

Walfridusschool. Ze hoopt dat op termijn de schotten 

tussen opvang en scholen wegvallen. “We moeten af 

van onze eigen eilandjes. Beide werksoorten moeten 

elkaar beter leren kennen. Dat kan alleen maar gun-

stig zijn voor het kind.” Op het Groningse platteland 

zijn nauwelijks wachtlijsten, maar speelt volgens Bolt 

weer andere bso-gerelateerde problematiek. Sluitende 

dagarrangementen maken is bijvoorbeeld moeilijker. 

Daarvoor zitten kleine groepjes leerlingen te ver uit 

elkaar. Bso organiseren ziet ze als een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid. “Ik noem het ook liever geen make-

laarsmodel, maar een samenwerkingsmodel.”

Verantwoordelijk
Samenwerken, of niet? De verantwoordelijkheidsvraag 

blijkt niet simpel te beantwoorden. Scholen moeten per 

1 augustus zorgen voor de aansluiting met opvangor-

ganisaties. Maar verder door redenerend ontstaat een 

probleem. Hamer: “In de praktijk is het mogelijk dat een 

ouder straks een school aanklaagt, omdat de school het 

eerste aanspreekpunt is en in feite geen opvang heeft 

geregeld voor het kind. Maar als de school aantoont 

alles te hebben gedaan om het voor elkaar te krijgen 

– en daarmee dus te hebben voldaan aan de wettelijke 

inspanningsverplichting – kan ik me niet voorstellen 

dat een rechter de school veroordeelt.” Staatsecretaris 

Sharon Dijksma verduidelijkt: “De school is verantwoor-

delijk voor de aansluiting, maar niet voor het aantal 

plaatsen in de buitenschoolse opvang. Daarvoor zijn de 

kinderopvangondernemingen verantwoordelijk. Als er 

sprake is van een capaciteitsprobleem, dan moeten de 

kinderopvangorganisaties zélf extra capaciteit aanbo-

ren in de markt.” (zie pagina 37 voor een uitgebreide 

reactie van Dijksma op dit onderwerp, red.) Wachtlijsten 

zouden volgens Hamer in feite niet mogelijk moeten 

zijn. “Ouders krijgen een vergoeding voor kinderopvang 

en betalen die aan de bso. Dat geld is bedoeld voor het 

realiseren van plaatsen.” Waar toch rijen ontstaan, moet 

dus een huisvestings- of personeelsprobleem zijn. In dat 

opzicht is Hamer blij met de toezegging die Dijksma 

doet om met de gemeentes van de vier grote steden te 

gaan praten. “Ze pakt het in ieder geval op.”

Duidelijk is dat op dit moment zowel scholen als 

opvangorganisaties alle zeilen bijzetten om per 

1 augustus aan de vraag naar opvang te voldoen. In de 

grote steden zal die datum door bestaande wachtlijsten 

niet te halen zijn, maar niemand van de betrokkenen 

vindt het een goed idee om de deadline uit te stellen. 

Buitenhek: “Dat zou de scholen die nu wél voortvarend 

aan de slag gegaan zijn tekort doen.” Bovendien zijn 

op de langere termijn wellicht andere maatregelen 

nodig. Zowel Buitenhek als de schoolleiders Heijnen 

en Commissaris refereren voorzichtig aan het les-

rooster, één van de heiligste huisjes in onderwijsland. 

Buitenhek: “Om opvang rendabel te maken en echte 

dagarrangementen te kunnen verzorgen, zou je toch 

moeten denken aan een continurooster van bijvoor-

beeld 8.00 uur ’s ochtends tot 14.00 uur´s middags. Van 

14.00 tot 19.00 uur wordt het kind dan opgevangen. 

Dan is opvang ook beter exploitabel dan in de versnip-

perde uurtjes ’s ochtends, tussen de middag en daarna. 

Er zijn scholen die deze bso-ontwikkeling aangrijpen 

om een lesroosterdiscussie op te starten, maar voor 

anderen is dat nog net een brug te ver.” <

* Dit onderzoek is landelijk door scholen zelf uitgezet via 
www.pospiegel.nl; vragenlijst en rapportage door Toppen 
Onderzoek & Beleid, verzorgd voor POspiegel.nl.

Meer weten?
De mening van de AVS over de gang van zaken omtrent 

bso vindt u in Kadernieuws 9 (12 mei verschenen) of 

op www.avs.nl > Werkgeverszaken > Onderwijs & 

Leerlingzorg > Opvang.

De AVS organiseert vanaf september 2007 regionale 

workshops voor schoolleiders en bestuurders onder de 

titel ‘Tips en valkuilen voor- en naschoolse opvang’. Kijk 

voor de data, kosten en meer informatie op www.avs.nl 
> Professionalisering > AVS School for Leadership > 

Cursusaanbod 2007–2008 > Onderwijskundig leiderschap. 

Of neem contact op met Pauline Boogerd, p.boogerd@avs.nl

Voor schoolleiders en bestuurders uit het  s(b)o biedt de 

AVS volgend schooljaar de eendaagse cursus ‘Voor- en 

naschoolse opvang in het speciaal (basis)onderwijs’. Kijk 

voor de data, kosten en meer informatie op www.avs.nl 
> Professionalisering > AVS School for Leadership > 

Cursusaanbod 2007-2008 > Onderwijskundig leiderschap. 

Of neem contact op met Heike Sieber, h.sieber@avs.nl
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Combineer flexibiliteit 
en continuïteit
Payrolling bij inplannen tijdelijke medewerkers

Het fl exibel inplannen van medewerkers komt in het onderwijs steeds meer voor. Om 

tijdelijk een piek op te vangen, een vaste kracht tijdens ziekte te vervangen of omdat 

het veilig is om nieuwe medewerkers eerst op proef te laten werken voordat ze een vast 

contract krijgen. Ook binnen het onderwijs krijgen functies steeds vaker het karakter van 

detacheringen of tijdelijke aanstellingen. Helaas kleven aan het aanbieden van een tijdelijk 

contract ook nadelen. Met payrolling worden die omzeild.

Tekst Caroline Korsten, Loyalis
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Payrolling
Payrolling is interessant als:

•  Medewerkers tijdelijk aangesteld moeten worden in projecten;

•  Medewerkers vervangen moeten worden, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof, piekbelasting of langdurige ziekte;

•  Medewerkers een arbeidsovereenkomst moeten krijgen voor een beperkt aantal uren voor een bepaalde periode;

•  De organisatie de tijdelijke medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden wil geven als de vaste krachten.

Voordelen van payrolling via Loyalis:

•  Zelf medewerkers werven en selecteren (Loyalis kan desgewenst hierbij ondersteunen);

•  Geen fi nancieel risico;

•  Tijdelijke medewerkers kunnen dezelfde arbeidsvoorwaarden worden geboden als het vaste personeel;

•  Optimale benutting van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid;

•  Geen betalingspieken door bijvoorbeeld vakantiegeld of eindejaarsuitkeringen;

•  Medewerker bouwt ABP pensioen op;

•  Medewerker is zonder kosten verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Verloning van tijdelijke medewerkers is administratief 

een tijdrovende zaak. Bovendien moet de werkgever ook 

bij tijdelijke krachten rekening houden met arbeids-

rechtelijke en juridische aspecten. 

Flexibel
Met payrolling kan een werkgever het personeelsbestand 

en de personeelskosten maximaal fl exibel houden, 

waardoor maximaal kan worden ingespeeld op onzeke-

re groeiscenario’s of (onverwachte) veranderingen van 

werkdruk. Bovendien is het ook bij een personeelsstop 

nog mogelijk gebruik te maken van payrollers, omdat 

ze niet bij de werkgever op de loonlijst staan. Payrolling 

biedt een werkgever dus een combinatie van fl exibili-

teit en continuïteit. Uiteraard geldt hierbij dat er geen 

sprake kan zijn van verdringing van zittend personeel.

Geen risico
De werkgever kent de sfeer en de cultuur van de 

(school)organisatie als geen ander en weet welke 

werknemer daar het best bij past. Daarom werft en 

selecteert de werkgever zelf het personeel. Ook het 

persoonlijke werkgeverschap, zoals de begeleiding en 

beoordeling van de medewerker, blijft de verantwoorde-

lijkheid van de werkgever. De geselecteerde werknemer 

komt vervolgens in dienst van de payroll-organisatie 

en wordt voor de vooraf afgesproken periode gedeta-

cheerd. Het hele administratieve proces, inclusief de 

arbeidsrechtelijke en juridische plichten waar de werk-

gever aan moet voldoen, ligt dan bij die payroll-orga-

nisatie. De werkgever loopt bovendien fi nancieel geen 

risico, omdat alleen de afgesproken uren in rekening 

worden gebracht.

Gelijke arbeidsvoorwaarden
Loyalis werkt exclusief voor overheid en onderwijs en 

kent de branche dus goed. Bovendien volgt Loyalis de 

cao van de Vereniging van Payroll Organisaties. Dat 

geeft de werkgever de gelegenheid om de tijdelijke 

werknemer dezelfde primaire arbeidsvoorwaarden 

te bieden als het vaste personeel. De tijdelijke kracht 

bouwt via Loyalis pensioen op bij ABP. Dat heeft voor-

delen als de werkgever na verloop van tijd de mede-

werker zelf in vaste dienst neemt, omdat het pensioen 

dan gewoon door kan lopen. Dat geldt ook als de 

medewerker direct voorafgaand aan de overeenkomt 

bij een werkgever uit het onderwijs of de overheid 

heeft gewerkt. De nieuwe medewerker is tevens gratis 

verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsonge-

schiktheid. <

Meer weten?
Neem contact op met de adviesdesk van Loyalis, 

tel. 045-5796996 of kijk op http://easinet.loyalis.nl
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‘Een goed functionerende school 
heeft minder papierwerk’

Interview Sharon Dijksma

De honderd dagen durende ‘kennismakingstournee’ met de onderwijssector van staats-

secretaris Sharon Dijksma loopt ten einde. Ze maakt haar agenda op voor de komende vier 

jaar. Het tekort aan schoolleiders is één van de zaken waar ze haar tanden in gaat zetten. 

Net als het realiseren van ‘brugfuncties’ om leidinggevenden en leerkrachten in het onderwijs 

te ontlasten. “Schoolleiders zijn bezig om tussen de bedrijven door roosters te maken, 

zorgleerlingen op te vangen. Dat zijn taken die ze eigenlijk niet zouden moeten doen.” 

De hamvraag of daar extra middelen voor vrijgemaakt worden, laat de staatssecretaris nog 

onbeantwoord. Maar: “Ik kijk met een schuin oog over mijn eigen investeringsenveloppe 

heen naar andere departementen, om te kijken hoe we van één en één drie kunnen maken.”

Tekst Larissa Pans

Foto’s: Gerard Helt
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Allereerst: u bent een niet-afgestudeerde staatssecretaris 
van Onderwijs: geeft u niet helemaal het verkeerde voorbeeld 
aan leerlingen?
“Het is natuurlijk heel belangrijk dat veel kinderen 

elke vorm van school afmaken. (Lachend:) Daar ben ik 

me als staatssecretaris zeer van bewust, ‘als ervarings-

deskundige’. Tegelijkertijd ben ik ondanks mijn afge-

broken loopbaan in de universitaire wereld toch goed 

terecht gekomen. Ik vind het belangrijker om nu na te 

denken over de kwaliteit van het onderwijs dan over 

mijn CV.”

De slechte kwaliteit van het onderwijs haalt steeds weer het 
nieuws. Werd daar ook over geklaagd door onderwijsmensen 
tijdens uw kennismakingstournee?
“Het ging niet zozeer daarover, het zijn eerder onder-

zoekers die naar de kwaliteit kijken. Ik zie onderzoeken 

die aantonen dat de kwaliteit van het basisonderwijs 

verslechtert als een wake-up call. Het ministerie van 

OCW heeft een projectgroep doorlopende leerlijnen 

ingesteld, die advies moet geven over kwaliteitsverbete-

ring. De opbrengsten van het basisonderwijs, de kennis 

en vaardigheden die leerlingen opdoen, zijn de kern 

van onderwijs. Als daar iets aan schort, is het mijn ver-

antwoordelijkheid en die van het onderwijspersoneel 

om dat heel serieus te nemen. Wat mij aangenaam ver-

rast heeft, is de enorme veerkracht en het optimisme in 

het primair onderwijs. Het debat over de staat van het 

onderwijs wordt vaak op een zorgelijke toon gevoerd, 

maar ik zie in scholen zelf veel enthousiasme om er 

tegenaan te gaan. Natuurlijk, men signaleert proble-

men, en daar wil men ook graag met mij over spreken, 

maar schoolleiders en leerkrachten zijn óók trots op 

het werk dat ze doen.

De discussies met schoolleiders gaan vaak over andere 

zaken, zoals hun positie en de tijd die ze daadwerke-

lijk hebben om met hun vak bezig te zijn. Ook heb 

ik gesproken over het gecompliceerder raken van de 

samenleving en de daarmee samenhangende proble-

men die de kinderen mee de school in nemen en waar 

het onderwijspersoneel veel tijd mee kwijt is.”

Schoolleiders geven aan door allerlei bijkomstige taken 
als het oplossen van de problemen van leerlingen, het regelen 
van de opvang in school, het maken van POP’s enzovoort, 
een grote werkdruk te ervaren.
“Ja, dat is denk ik waar. In de discussie over onder-

wijskwaliteit merk ik ook hoe belangrijk het is dat 

onderwijsmensen zich kunnen concentreren op hun 

vak, namelijk het geven van onderwijs. Zij moeten 

meer tijd krijgen om aan de kwaliteit te werken. Als ik 

naar de hoge werkdruk kijk van schoolleiders, zijn er 

een paar onderwerpen die ik op de agenda wil zetten. 

Dat is aan de ene kant het opzetten van bijscholing, 

coaching en masteropleidingen voor mensen die in de 

onderwijssector werkzaam zijn, daarnaast wil ik meer 

ondersteunende functies in het onderwijs. Wat ik veel 

tegenkom, is dat leerkrachten vragen: ‘Waarom mag 

ik geen gebruik maken van een onderwijsassistent, dat 

geeft mij dan op bepaalde momenten de ruimte om 

wat meer aandacht te kunnen besteden aan leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben?’ Ik denk ook 

aan conciërges, die goed ingezet zouden kunnen wor-

den in de brede school. Schoolleiders zijn bezig om 

tussen de bedrijven door roosters te maken, zorgleer-

lingen op te vangen. Dat zijn taken die ze eigenlijk niet 

zouden moeten doen. Ik zou meer combinatiefuncties 

willen in het onderwijs, de zogenaamde ‘brugbanen’. 

Deze banen moeten perspectief bieden, je moet er ver-

der mee kunnen komen. Bijvoorbeeld iemand binnen 

de school die op het terrein van sport en cultuur evene-

menten organiseert en kijkt hoe zoiets binnen de brede 

school gestalte kan krijgen. En die later weer kan door-

stromen naar een andere functie binnen de school.”

Is daar wel extra budget voor?
“Kijk, dat zijn allemaal zaken waar ik nog mee aan de 

slag moet. Dat zal de komende tijd uitwijzen. Als het 

gaat om het creëren van een soort ID-banen, dan is die 

enveloppe gestationeerd bij een ander departement 

en moet ik dat eerst overleggen met andere bewinds-

lieden. Ik kijk ook nadrukkelijk naar taken die we als 

departement zelf kunnen uitvoeren, zoals het ver-

minderen van de hopen papierwerk die op onderwijs-

mensen afkomen.” Dijksma doelt op haar voornemen 

om de Inspectie gerichter in te zetten: als scholen het 

goed doen, kunnen ze minder controles (en dus min-

der bureaucratisch werk) verwachten. “Als een school 

goed functioneert, moet je dat als schoolleider ook 

merken aan de in te vullen papierwinkel. Al is het niet 

zo dat de Inspectie de school níet meer zal bezoeken. 

Het zal een andere vorm van toezicht zijn met een 

andere type belasting.”

U zegt net: geld voor ID-banen moet van een ander 
 departement komen. Maar als u plannen hebt, moet u 
daar budget bij zien te vinden. Hoe gaat u zich hard 
maken voor die extra middelen?
“Onderwijs heeft zelf ook een investeringsenveloppe 

gekregen en daar worden natuurlijk ook plannen uit 

gefi nancierd. Maar ik kijk zeker verder. Ik kijk met 

een schuin oog over mijn eigen investeringsenveloppe 

heen naar andere departementen, om te bezien hoe 

we van één en één drie kunnen maken. Dat is de men-

taliteit die in dit kabinet zo belangrijk is, we hebben 

gezegd: we doen het samen. Als ik met staatssecretaris 

Bussemaker een arrangement kan regelen met sport op 

brede scholen, dan kan dat een meerwaarde hebben.’

Nog een ander coördinerend punt: de buitenschoolse opvang. 
Gaat dat lukken voor 1 augustus aanstaande?
“We hebben nu een beeld hoe scholen ermee omgaan 

en dat gaat behoorlijk goed. De meerderheid van de 

scholen, zo blijkt uit onze eigen gegevens, heeft contact 

met een kinderopvanginstelling en weet hoe ze het 

gaat organiseren. In veel gevallen besteden scholen de 
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opvang uit. Een kleine vijf procent van de scholen heeft 

het nog niet geregeld, maar is het wel van plan. Een 

klein percentage, al is elke school die het niet regelt er 

natuurlijk één teveel.”

Een nijpender probleem signaleert Dijksma: de belangstelling 
voor buitenschoolse opvang is groot, bijna te groot. Wat als 
een kinderopvangorganisatie te weinig huisvesting heeft door 
bijvoorbeeld de toenemende vraag? Wie is daar dan verant-
woordelijk voor?
“De gemeente en de opvangorganisatie hebben hierin 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik ga op korte 

termijn met de wethouders van de grote steden het 

gesprek aan in hoeverre zij op deze taak zijn voor-

bereid. Het is de bedoeling dat dit soort praktische 

problemen zo soepel mogelijk opgevangen wordt, 

desnoods eerst met tijdelijke huisvesting. Boink en het 

Waarborgfonds zijn bijvoorbeeld met het idee gekomen 

van een mobiele bso. Dat is geen oplossing voor de lan-

gere termijn, maar het kan wel voor een aantal scholen 

een kortetermijnoplossing zijn. Dan helpt het als de 

aanvraag voor zo’n vergunning niet in de onderste lade 

belandt, maar meteen behandeld wordt. Daarnaast 

gaan we zelf ook nadenken over creatieve oplossingen 

voor het realiseren van plekken in de kinderopvang en 

de goede voorbeelden bundelen voor andere scholen. 

Het is lastig, het is een samenwerking die nog op gang 

moet komen. Zo’n marktsector stelt andere eisen en 

denkt anders dan de onderwijsbranche. Het zal een 

kwestie van gewenning zijn. Men moet elkaar niet over-

vragen, dit zijn startproblemen.”

Je kunt ook keihard stellen: als er niet genoeg opvangplekken 
zijn gecreëerd, is de wet niet uitgevoerd.
“Nou, zó hard wil ik het niet stellen. Er kan ook sprake 

zijn van overmacht.”

Dus daar zijn jullie als ministerie wat coulanter in?
“Uiteindelijk is belangrijk dat scholen en onderne-

mers in de kinderopvang wel echt doen wat in hun 

macht ligt om te laten zien dat kinderopvang wordt 

gerealiseerd.”

Dat is waar, maar wie is nu uiteindelijk eindverantwoordelijk? 
Wie kun je aanspreken als de kinderopvang niet loopt?
“In principe is het zo dat er vanaf augustus een aanslui-

ting moet worden georganiseerd door de scholen met 

een kinderopvangorganisatie. Ouders kunnen daar om 

vragen. De school is verantwoordelijk voor de aanslui-

ting, maar niet voor het aantal plaatsen in de buiten-

schoolse opvang. Daarvoor zijn de kinderopvangonder-

nemingen verantwoordelijk. Als er sprake is van een 

capaciteitsprobleem, dan moeten de kinderopvangor-

ganisaties zélf extra capaciteit aanboren in de markt. 

Je zult ook zien dat er meer aanbieders op de markt 

komen, dus scholen gaan misschien kiezen voor twee 

aanbieders, zeker als een tweede in de buurt nog wel 

extra plaatsen heeft. Op die manier is de kring rond.”

In de media wordt veel aandacht besteed aan het lerarente-
kort, maar minstens even groot zal het toekomstige schoollei-
derstekort zijn. Wat gaat u daaraan doen?
“We weten dat er op dit moment 150 vacatures zijn en 

als we niet oppassen worden dat er over een paar jaar 

vijfhonderd. Dat geeft de urgentie van het onderwerp 

aan. We moeten kijken naar de arbeidsomstandigheden 

waarin schoolleiders hun werk doen, ze moeten genoeg 

ruimte krijgen om met hun core business bezig te zijn. 

Dat kan dus door meer ondersteunende functies in het 

leven te roepen, minder bureaucratie en zaken op een 

andere manier te regelen. Daarnaast kijk ik ook naar de 

arbeidsvoorwaarden. Daar kan ik nu nog niks specifi eks 

over zeggen; dat kan pas in de komende tijd bekeken 

worden.”

Hebt u zelf één onderwerp waarvan u denkt: als ik over vier 
jaar klaar ben als staatssecretaris, dan is dat opgelost?
“O jee, dat is vragen om het prijsgeven waar mijn loyali-

teit ligt. Ik heb bij meerdere onderwerpen mijn hart lig-

gen. Mag ik er een paar noemen? De segregatie in het 

onderwijs baart me veel zorgen, de kwaliteit van het 

basisonderwijs moet beter, het tekort aan schoolleiders 

moet aangepakt. Ook moet er meer ruimte komen voor 

onderwijzend personeel om weer met de inhoud van 

hun vak bezig te zijn. Zo, nu weet je mijn agenda voor 

de komende jaren.” <
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School for
Leadership

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

Opleidingen vanaf september 2007

Vanaf september 2007 kunt u bij de AVS weer deelnemen aan diverse opleidingen. Hiervoor kunt u zich nu 

alvast inschrijven! Raadpleeg de nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2007-2008 voor meer informatie, data 

en kosten (www.avs.nl > Professionalisering > AVS School for Leadership > Cursusaanbod 2007-2008) 

of bel de AVS, tel. 030-2361010. Inschrijven kan via schoolforleadership@avs.nl

Opleiding  Uitvoering  Startdatum

• Oriëntatie op management Magda Snijders, Jan Tolhuijs 3 oktober 2007

• Kweekvijver Magda Snijders, Jan Tolhuijs 6 februari 2008

• Middenmanagement, opsporen en genieten van talent Trieneke van Manen e.a. 19 september 2007

• Management Trainee Traject Trieneke van Manen e.a. 20 november 2007

• Minileergang Startende directeuren Anita Burlet e.a. 1e reeks: 27 september 2007 

• Op weg naar excellent schoolleiderschap Jan Tolhuijs e.a. 30 oktober 2007

• De juiste interim-manager op de juiste plaats Trieneke van Manen i.s.m. de Roo 6 september 2007

• Leiding geven aan bovenschoolse en complexe organisaties Anita Burlet i.s.m. Interstudie 27 september 2007

Maatwerkaanbod voor eenpitters

De krachtige eenpitter, het 
stevige kleine bestuur
De zelfstandigheid van een klein bestuur heeft naast voordelen 

ook een aantal mogelijke nadelen, onder meer rondom fi nanciën, 

administratieve organisatie, de verhouding bestuur-management, 

het vormgeven van personeelsbeleid en het ontbreken van een 

back-up en een klankbord. De AVS helpt u deze nadelen te bestrij-

den. Omdat elke eenpitter en elk kleine bestuur weer anders is en 

een eigen professionele ontwikkeling doormaakt, heeft de AVS een 

maatwerkpakket samengesteld, waarbij u zich kunt inschrijven 

voor een of meerdere modules naar keuze: Financieel management 

/ Contacten en contracten met uw administratiekantoor / Het 

maken van een managementstatuut / Het vormgeven van perso-

neelsbeleid / Een onderzoek naar de mogelijkheden van een dien-

stencentrum personeel / Een strippenkaart consulting.

Data: in overleg

Kosten: op basis van offerte

Informatie: AVS, Ellen de Jong, tel. 030-2361010, 

e.dejong@avs.nl

Thema-tweedaagsen

Onderwijs en Leerlingenzorg
De AVS beschikt over een samenhangend en afgewogen onder-

steunings- en professionaliseringsaanbod voor schoolleiders 

omtrent onderwijs en leerlingenzorg. Er is gekozen is voor vier 

uiteenlopende thema-tweedaagsen, met actuele informatie, 

workshops en een ‘routekaart’ voor implementatie binnen uw 

eigen organisatie. Daarnaast biedt de AVS naar wens aanvullende 

ondersteuning in de vorm van e-learning, trainingen en/of bege-

leiding en consultancy.

Thema’s:

• Onderwijsconcept: 26 en 27 september 2007

• Maatschappelijke inbedding: 14 en 15 november 2007

• Kwaliteit: 12 en 13 maart 2007

• Passend onderwijs: 16 en 17 januari 2007

Uitvoering: Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) e.a.

Kosten: leden t 850 / niet-leden t 950 per tweedaagse

Meer informatie: www.avs.nl > Professionalisering 

> Digitale proeverij
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Paradepaardje

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word er een 

beetje moe van. Ik heb het over de kritiek die voort-

durend over het Nederlands onderwijs neerdaalt. Als 

je de berichten moet geloven, zou er niet veel deugen 

aan ons onderwijs. Het maakt niet eens uit over welk 

niveau we het hebben. Hbo, mbo, tweede fase, basis-

vorming en ook het primair onderwijs moest er kort 

geleden aan geloven. Wat is hier aan de hand?

Ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden. 

Vaak gaat het om berichtgeving in de media die geba-

seerd is op een of ander onderzoek. Soms ook om 

incidenten bij één of meerdere onderwijsinstellingen. 

En voordat je het weet is het beeld gezet. Ik moet er eer-

lijkheidshalve bij zeggen dat de Tweede Kamer er soms 

ook een geheel eigen rol in speelt. Wat is er makkelijker 

dan zo’n onderzoek of incident te gebruiken om de 

minister of staatssecretaris(sen) naar de Tweede Kamer 

te roepen om zich te verantwoorden? Je bent verzekerd 

van publiciteit. Ik heb zelf die verleiding altijd kun-

nen weerstaan, maar dat zal u niet veel uitmaken. Het 

gebeurt. Met alle gevolgen van dien voor het imago van 

het Nederlands onderwijs.

Nu zal ik niet ontkennen dat er altijd zaken beter 

kunnen in ons onderwijs. Ook als het om het primair 

onderwijs gaat. Dat is ook niet zo vreemd. Kwaliteit is 

namelijk geen statisch iets. Het onderwijs zal daarin 

altijd moeten blijven investeren. Uit de verslagen van 

de Onderwijsinspectie blijkt dat de meeste scholen 

daar ook serieus mee bezig zijn. Onderzoeken naar de 

onderwijskwaliteit kunnen scholen helpen daarbij de 

juiste prioriteiten te stellen. Daar moeten dergelijke 

onderzoeken dan ook voor gebruikt worden. En niet om 

stormvlaggen te hijsen of de noodklok te luiden over 

het gehele onderwijs. Daar is geen reden toe en het 

werkt alleen maar averechts.

In dat opzicht ben ik blij met de nieuwe staatssecre-

taris voor primair onderwijs, Sharon Dijksma. Zij 

gaf kort geleden aan het primair onderwijs als para-

depaardje te willen profi leren. Dat kan niet anders 

betekenen dan dat er de komende jaren in het primair 

onderwijs geïnvesteerd gaat worden. Daar kunnen we 

beter onze energie in steken, dan in het voortdurend 

klagen over de slechte kwaliteit van het Nederlands 

onderwijs. Het zou mooi zijn als alle betrokkenen bij 

het Nederlands onderwijs zich daarvan bewust zou-

den zijn. Als alle schoolleiders daar hun steentje aan 

bij willen dragen, zal ik proberen dat in de Tweede 

Kamer te doen. Dat lijkt me een mooie afspraak voor 

de komende regeerperiode. <

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de 

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan 

Arie Slob, fractievoorzitter en woordvoerder Onderwijs in de 

Tweede Kamer namens de Christen Unie.

> politieke column

“Kwaliteit is geen statisch iets.”
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Ahrend Offi ce Products
Ahrend Inrichting
Alberts
Canon
Cards ICT Solutions
Cogas Energie
Douwe Egberts Coffee Care
Elsevier Overheid
Heutink

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kluwer
Koks Gesto
Loyalis schaderegeling
OHRA verzekeringen
Rabobank
 SMART Technology 
distributed by VSV
Wortell

•
•
•
•
•
•

•

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 
Dat is het idee achter AVS Voordeel. AVS leden krijgen 
 korting bij bovengenoemde bedrijven. Voor meer informatie 
kijkt u op www.avs.nl > Vereniging > AVS Voordeel of mail 
de AVS: voordeel@avs.nl

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   

AVS Voordeel: voor school en privé
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> Kortlopend onderwijsonderzoek

Aanvragen indienen
OCW heeft ook dit jaar weer een budget van t 800.000 beschik-

baar gesteld voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. 

Het onderzoek ondersteunt de dagelijkse praktijk in scholen voor 

onder meer primair onderwijs: schoolnabij, maar ook school-

overstijgend en in het bijzonder gericht op kwaliteitsverbetering. 

Inhoudelijk dient het onderzoek te passen binnen de programma-

lijnen vormgeving van leerprocessen, pedagogische kwaliteit of 

professionele organisatie. Mogelijke onderwerpen zijn leerlingen-

zorg, kwaliteitszorg, zelfstandig leren, ict, evaluatie van vernieu-

wende projecten, personeelsbeleid, waarden en normen. Scholen 

die onderzoek willen laten doen kunnen nog tot 1 november 2007 

aanvragen indienen via www.kortlopendonderzoek.nl

> Stripboek

 Suske en Wiske op internet
In ‘Suske & Wiske en de Sinistere Site’ komt Wiske door 

onvoorzichtig om te springen met het internet in de problemen. 

Stichting Kennisnet Ict op school nam in Nederland het initiatief 

om dit album te verspreiden, om kinderen op een leuke manier 

tips te geven over de risico’s van het internet. Ook wordt gewaar-

schuwd voor e-mails van onbekenden. De Vlaamse minister 

van Informatisering, Peter Vanvelthoven, heeft oorspronkelijk 

opdracht gegeven om het album te maken. Iedere basis-

school ontvangt drie exemplaren. Ouders en scholen kunnen 

tot 15 juni aanstaande voor 1 euro per uitgave extra exemplaren 

bestellen via www.desinisteresite.nl

> Nieuwe stimuleringsregeling

E-portfolio 2007-2008 
Het programma E-portfolio NL van Stichting Kennisnet Ict op 

school lanceert de nieuwe stimuleringsregeling ‘Implementatie 

en uitwisseling E-portfolio 2007-2008’. Hierin staat het uitwis-

selen van e-portfolio gegevens centraal. Een voorbeeld is ‘een 

leven lang leren en werken’, waarbij gegevens als competen-

tieprofi elen en POP-verslagen uitgewisseld worden tussen 

onderwijs, arbeidsmarkt en/of arbeidsbemiddeling. Scholen 

en andere partijen die betrokken zijn bij het gebruik van een 

e-portfolio en hiermee al ervaring hebben opgedaan, kunnen 

nog tot 7 juni aanstaande een projectidee indienen. Per project 

(zes in totaal) is een bedrag van maximaal t 80.000 (inclusief 

BTW) beschikbaar. Zie http://regelingen.kennisnet.nl en 

http://e-portfolio.kennisnet.nl

> Startconferentie

Wetenschap en Techniek in 
het basisonderwijs
Op maandag 4 juni aanstaande vindt de startconferentie van het 

project ‘VTB Pro’ plaats in het NS Spoorwegmuseum in Utrecht. 

Leerkrachten en pabo-studenten kunnen zich inschrijven voor 

deze conferentie. De deelnemers worden geïnformeerd over 

het nascholingstraject ‘wetenschap en techniek’ in het basis-

onderwijs. De komende jaren krijgen 5000 leerkrachten in het 

basisonderwijs en 5000 pabo-studenten scholing op dit gebied. 

Het project rekent af met het klassieke beeld van wetenschap en 

techniek. Kijk voor meer informatie op www.vtbpro.nl

> Debat

Cito-score en schooladvies
Is de Cito-score bepalend, of alleen maar voorspellend en indi-

catief? De Cito-score is een belangrijke factor bij het schoolad-

vies dat kinderen aan het eind van de basisschool krijgen en 

kan bepalend zijn voor de verdere schoolcarrière. Toch blijken 

gelijke scores niet altijd toch gelijke adviezen te leiden. Hierover 

organiseert Forum in samenwerking met Adviesraad Diversiteit 

en Integratie van de Gemeente Amsterdam op 6 juni aanstaande 

in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag een bijeenkomst. Met 

een debat over onder- en overadvisering, onderwijsbetrokkenen 

die vertellen over de manier waarop zij tot hun eindadvies komen 

en allochtone ouders over hun ervaringen met het schooladvies. 

Tot slot een debat met Tweede Kamerleden over de alternatieven 

voor het huidige traject van advisering. 

Neem voor meer informatie contact op met Forum, 

tel. 030-2974322. Deelnemen? Mail naar mevrouw Alia Afkir, 

a.afkir@forum.nl

> Conferentie herhaald

Venijnige vriendinnen en 
pedoseksueel personeel
Vanwege grote belangstelling herhaalt Project Preventie 

Seksuele Intimidatie (PPSI ) op 5 juni aanstaande in Utrecht 

(Lunetten) de meest gekozen workshops van de PO-conferentie 

‘De contactpersoon en onaangename verrassingen: venijnige 

vriendinnen & pedoseksueel personeel’. De bijeenkomst is 

bedoeld voor contactpersonen en interne vertrouwenspersonen 

uit het primair onderwijs. Twee actuele thema’s rondom sociale 

veiligheid op school staan centraal. Wat is vriendinnenvenijn 

oftewel intimidatie tussen meisjes onderling precies, hoe kan 

het op school worden aangepakt en welke rol speelt de contact-

persoon daarbij? In de tweede lezing gaat de aandacht uit naar 

pedoseksueel onderwijspersoneel: hoe is het mogelijk en hoe 

kan voorkomen worden dat een pedoseksueel voor de klas staat? 

Meer informatie en inschrijven: www.ppsi.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

Mei 2007 Kader Primair 48 



ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e



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

Een ondernemende school toont initiatief en denkt in kansen. De (bovenschools) directeur 
is regisseur, de AVS helpt ondernemen. Kijk voor meer informatie en inschrijven in de 
bijgevoegde folder of op www.avs.nl > Nieuws & Agenda > Agenda 
> Congresagenda > Tijd voor ondernemerschap.

Tijd voor 
ondernemerschap

Vroegboekkorting bij inschrijving vóór 1 juli 2007!

Bezoek het AVS-symposium! 11 oktober 2007, Zwolle


