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Beloning schoolleiders substantieel omhoog
13e AVS congres: roep om acties extra ondersteuning

> thema kwaliteit meten > Opbrengsten beoordelen met datadriven decisionmaking 
> Schotland schoolvoorbeeld voor kwaliteit > ISO-normen en -certificering ook voor het 
onderwijs? > Sterke punten in etalage bij teruglopende leerlingpopulatie <



‘Er is nog een slag te slaan’
De kernwoorden voor onderwijsbeleid van het huidige 
kabinet zijn ‘kennis, kwaliteit en ambitie’. Maar hoe meet 
je kwaliteit? Welke meetinstrumenten zijn relevant? 
En last but not least: hoe benut je de verkregen data?
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Inhoud mei

Lering trekken uit andere branches
Kwaliteitstoetsing is in de meeste branches al jaren 
doodnormaal. Dat bewijst de populariteit van ISO-9001, dat 
kwaliteitsbeheerssystemen checkt. Zijn ISO-normen en 
-certificering ook relevant voor het onderwijs? Kortom, wat 
kan het onderwijs op kwaliteitsmetinggebied van andere 
branches leren? 
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Elke school is in potentie een goede school
“Het begint allemaal bij de school. Goede scholen genereren 
een competente en sociale generatie”, aldus David Hopkins. 
De Britse onderwijsexpert legt uit hoe hij de leerprestaties in 
Engeland opkrikte en of zijn aanpak ook in Nederland 
toepasbaar is.
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Foto omslag: Leerlingen 

 bekijken hun Cito-uitslag. 

Foto: Nationale beeldbank

Gelatenheid en cynisme ver te 
zoeken op 13e AVS congres
Het AVS congres op vrijdag 11 april 2008 draaide deels om 
afwezigheid. Zo ontbrak bijvoorbeeld staatsecretaris Sharon 
Dijksma. Gretig ondertekenden de aanwezige schoolleiders 
een petitie waarmee zij hun actiebereidheid aantoonden voor 
meer ondersteunende functies in het primair onderwijs.
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Gemiste kans
Het was me het nachtje wel. Dinsdagavond en -nacht (15 april, red.) zaten de 
vakorganisaties, de werkgevers en de minister uren bijeen om de laatste plooi-
en glad te strijken, zodat er toch nog een akkoord kwam over de investeringen 
van ruim 1 miljard in het onderwijs. Hoewel het om veel geld ging, was al 
van meet af aan duidelijk dat het eigenlijk volstrekt onvoldoende was om alle 
problemen effectief aan te pakken. Als de massaliteit van het onderwijs ooit 
duidelijk was, dan bleek dat die avond wel. Steeds opnieuw doken er groepen 
op die nog niet hadden geprofiteerd, maar waarvoor ook geen geld meer was. 
Het uiteindelijk akkoord is het beste dat kan worden bereikt met het beschik-
bare budget.

Geen akkoord zou betekenen dat het geld niet zou worden geïnvesteerd. 
Je kunt je afvragen of dit nu werkelijk het dreigende tekort aan leerkrachten 
oplost. Natuurlijk is een goed salaris belangrijk, maar steeds opnieuw is in 
het verleden gebleken dat jongeren een beroep kiezen niet om het salaris, 
maar vooral of het aantrekkelijk is en of het aansluit bij hun eigen toekomst-
droom. En juist daar is de plank misgeslagen. Het rapport van Rinnooy Kan 
legde een relatie tussen professionalisering en salaris. Waarom denkt u dat 
piloten, artsen en advocaten zo’n hoge maatschappelijke status hebben? 
U stapt met 300 andere mensen in een bus met vleugels en u vertrouwt er 
zonder meer op dat de bestuurder u veilig hoog door de lucht naar New York 
vervoert, en dat hele ding – met een totaal gewicht van vele tonnen – weer op 
de grond zet zonder in stukken uiteen te vallen. U ondergaat met vertrouwen 
een dotterbehandeling in het ziekenhuis, in de overtuiging dat die arts wel 
weet wat hij of zij doet en de katheter niet per ongeluk dwars door uw hart 
steekt. Hoe komt dat nu?

Wij weten dat je niet achter de stuurknuppel zit als je niet je vlieguren maakt, 
bent bijgeschoold en je houdt aan strakke procedures. Artsen, piloten en advo-
caten hebben hun eigen beroepskwaliteit vastgesteld en zorgen ervoor dat 
alle collega’s zich daaraan houden, anders mag je het vak niet uitoefenen. Dat 
doen ze in een privaatrechtelijk register; bij de advocaten in de ‘orde van advo-
caten’ en bij de artsen in diverse beroepsorganisaties, zoals de Vereniging van 
Huisartsen. En juist die kans, om via registers en beroepsverenigingen de kwa-
liteit te verhogen, is door de twee grote vakbonden uit het akkoord gesloopt. 
De AVS was daar tegen en heeft dat ook kenbaar gemaakt. Ruim 2.500 leden 
zijn aangesloten bij de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) en hebben 
hun eigen privaatrechterlijk register. De werkgevers in het onderwijs heb-
ben daar nog veel te weinig oog voor. Dat gaat met de komst van de PO-raad 
veranderen. Maar dat de bonden de komst van beroepsverenigingen proberen 
te voorkomen is niet alleen kortzichtig, maar zal uiteindelijk ook hun eigen 
positie gaan schaden. Jongeren focussen op inhoud en kwaliteit, willen wél 
betaald worden naar competenties en prestatie en worden géén lid van een 
vakbond die alleen maar af en toe over wat meer salaris onderhandelt. <

Kaderspel > Ton	Duif
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Beloning schoolleiders substantieel omhoog, 
acties voor extra ondersteuning
Onderhandelaarsakkoord	over	actieplan	LeerKracht!
In	de	nacht	van	15	op	16	april	is	overeenstemming	bereikt	over	het	convenant	actieplan	LeerKracht	

van	Nederland.	Ook	de	AVS	tekende,	net	als	de	andere	vakorganisaties,	het	onderhandelaarsakkoord	

bestaande	uit	maatregelen	uit	het	actieplan.

De belangrijkste winstpunten zijn: 
salarisverbetering voor schoolleiders, 
afschaffen van de laagste salarisschaal 
voor adjunct-directeuren en het niet 
doorgaan van de BAPO-versobering. 
Wel heeft de AVS direct aangegeven, ge-
steund door 90 procent van haar leden, 
actie te gaan voeren om op korte termijn 
af te dwingen dat elke po-school extra 
ondersteuning krijgt van een adminis-
tratieve kracht of conciërge.

Positief
De voor po-schoolleiders meest relevante 
onderdelen uit het convenant zijn:
•  Met ingang van 1 januari 2009 hebben 

schoolleiders met een functie conform 
de schalen DA tot en met DC + uitloop 
(de normfuncties voor directeuren) 
aanspraak op een toelage van 275 euro 
per maand.

•  De laagste salarisschaal voor adjunct-
directeuren, schaal AA, wordt afge-
schaft per 1 augustus 2010.

•  Om ook in het jaar 2008 al iets te laten 
merken van de beloningsafspraken in 
het kader van het convenant ontvangt 
al het onderwijspersoneel, dus ook de 
schoolleiders, in oktober 2008 (rond 
de Dag van de Leraar) een eenmalige 
nominale uitkering van 200 euro. Voor 
deeltijders geldt een bedrag naar rato 
van de dienstbetrekking.

•  Handhaving BAPO-regeling (Bevorde-
ring Arbeidsparticipatie Ouderen).

De AVS is positief over het feit dat iedere 
schoolleider er per maand 275 euro bij 
krijgt. In de eerder dit jaar afgesloten 
cao is een salarisverhoging van 6,7 pro-
cent behaald. In het huidige convenant 
komt daar nog eens gemiddeld 8 pro-
cent bovenop. Hiermee is dus de eis van 
de AVS ingewilligd. Ook komt door de 

afschaffing van de laagste salarisschaal 
voor adjunct-directeuren (AA) iedere 
adjunct-directeur automatisch in de AB-
schaal. Bovendien is de bezuiniging op 
de seniorenregeling (BAPO) van de baan.

Dat de toelage alleen beschikbaar komt 
voor schoolleiders met een normfunctie 
heeft met bekostiging te maken. 
Management leden met een norm-
functie kunnen over het recht op een 
toelage zelf afspraken maken met hun 
werkgever.

Actie
Op het dossier over de conciërges/on-
dersteunende functies is geen verdere 
vooruitgang geboekt. Dat betekent dat 
er voorlopig niet meer beschikbaar komt 
dan 20 miljoen euro per jaar. Maar, als 
grootste belangenbehartiger van mana-
gers in het primair onderwijs, wil de AVS 
een conciërge of administratieve kracht 
op elke school. De 20 miljoen van Plas-
terk is hiervoor veel te weinig. Hiervoor 
kunnen ‘slechts’ 1.550 ondersteunende 
fte’s gecreëerd worden. Ton Duif, voorzit-
ter van de AVS: “Dat is een begin, maar 
natuurlijk veel te weinig om alle scholen 
in Nederland de broodnodige onder-
steuning te kunnen bieden”. Om op elke 
school een ondersteunende kracht aan te 
kunnen nemen is minstens 100 miljoen 
nodig. Duif: “Ondersteunende functies 
helpen de werkdruk van leerkrachten en 
schoolleiders te verlagen en vergroten de 
veiligheid op school.”
En dus roept de AVS haar leden op actie 
te voeren. Dit is bij de bewindslieden 
aangekondigd. Uit een peiling weet de 
AVS dat 90 procent van de schoolleiders 
die lid zijn bereid is actie te voeren voor 
extra ondersteuning op school. AVS-
voorzitter Duif: “We willen niet dat de 

kinderen of ouders hiervan de dupe wor-
den, maar dat de politiek voelt dat het 
ons ernst is. We denken daarom eerder 
aan actiemiddelen zoals het niet mee-
werken aan de leerling-telling, de invoe-
ring van het persoonsgebonden nummer 
(PGN), het inspectieonderzoek en andere 
tijdrovende administratieve handelin-
gen die door de overheid verordonneerd 
worden.”
Op vrijdag 11 april 2008 hield de AVS 
haar jaarlijkse congres. De aanwezige 
schoolleiders tekenden massaal de 
petitie ‘Elke school een ondersteu-
nende functie’. De petitie, die ook op 
www.avs.nl staat, kan nog steeds per 
post en digitaal aan de AVS worden op-
gestuurd. De AVS zal de ondertekende 
petities aan de Vaste Kamercommissie 
Onderwijs overhandigen om haar eis 
te ondersteunen. “Tenzij minister Plas-
terk eerder onderkent dat zonder de 
noodzakelijke extra ondersteuning een 
basisschool(directeur) niet meer kan vol-
doen aan de eisen van deze tijd, en dus 
met extra geld over de brug komt”, aldus 
Ton Duif.

Raadpleging
De AVS informeert en raadpleegt haar 
leden over het akkoord. Hierover hebben 
AVS leden apart bericht ontvangen. De 
ledenraadpleging zal plaatsvinden in de 
tweede helft van mei. Uiterlijk 29 mei 
aanstaande moet duidelijk zijn of het on-
derhandelaarsakkoord kan worden om-
gezet in een definitief akkoord. De AVS 
ziet de resultaten van deze raadpleging 
met vertrouwen tegemoet, nu er voor de 
beloning van directeuren een belang-
rijke stap is gezet. <

Meer	informatie: www.avs.nl/
belangenbehartiging/politiek/leerkracht.
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Thema 60e Kinderpostzegelactie bekend
Het	thema	van	de	Kinderpostzegelactie	2008	is	‘Laat	kinderen	leren’.	Op	24	september	2008	gaan	

kinderen	van	groep	7	en	8	weer	langs	de	deuren	om	Kinderpostzegels	en	kaarten	te	verkopen.	

De	scholenactie,	waarbij	kinderen	zich	inzetten	voor	andere	kinderen	die	het	minder	goed	getroffen	

hebben,	bestaat	in	2008	zestig	jaar.

Nelleke Bakkeren-Voogt, directeur 
Kinderpostzegels: “Onze organisatie 
werkt al zestig jaar intensief samen 
met de basisscholen in Nederland. 
In dit jubileumjaar geven we daar 
met ons thema ‘Laat kinderen leren’ 
uitdrukking aan.” Het thema is door 
Harriet van Reek verbeeld in het 
ontwerp van de Kinderpostzegels 2008.

Met de opbrengst van de Kinderpostze-
gelactie financiert Stichting Kinderpost-
zegels Nederland honderden projecten 
in binnen- en buitenland waarin een 
veilige leefomgeving, persoonlijke ont-
wikkeling en ontplooiing van kinderen 
centraal staat. In Nederland steunt Kin-
derpostzegels bijvoorbeeld de PRIMA 
anti-pestmethode (PRoefIMplementatie 
Antipest-beleid) om pesten op school 

tegen te gaan. In Senegal kunnen kin-
deren niet naar school omdat ze moeten 
werken voor het gezinsinkomen. Kinder-
postzegels maakt in samenwerking met 
de organisatie ENDA in Senegal onder-
wijs voor deze kinderen mogelijk. <

Meer	informatie:	
www.kinderpostzegels.nl
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Kamervragen over stageplekken allochtone pabo-
studenten
Meer	dan	de	helft	van	de	allochtone	pabo-studenten	valt	na	het	eerste	jaar	af,	onder	andere	doordat	zij	niet	of	

moeilijk	een	stageplaats	kunnen	vinden.	GroenLinkskamerlid	Tofik	Dibi	vindt	de	cijfers	zeer	verontrustend	en	

eist	harde	afspraken.

Eerder onderzoek van het Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) naar de 
uitval van allochtone pabo-studenten 
maakte al duidelijk dat deze moeilijker 
aan stageplaatsen komen dan hun au-
tochtone medestudenten. Allochtone 
studenten worden soms zelfs alleen al 
op hun naam afgewezen. Het is een van 
de redenen om met de opleiding te stop-
pen. GroenLinks eist nu van het kabinet 

dat het scholen verboden wordt stagiairs 
te weigeren alleen omdat zij een hoofd-
doek dragen. Het moet volgens de partij 
voldoende zijn dat de leerkracht in spe 
verklaart de identiteit van de school te 
respecteren. Verder wil GroenLinks via 
onderzoek de precieze cijfers en oorza-
ken boven tafel krijgen, waarbij ook in-
zichtelijk wordt gemaakt bij welke type 
scholen de problemen het grootst zijn. 

Tot slot vroeg Dibi de minister en staats-
secretaris van Onderwijs de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling dusdanig aan 
te passen zodat scholen stagiairs niet 
meer kunnen weigeren om het feit dat 
zij een hoofddoek dragen. <

Meer	informatie:	
www.onderwijsarbeidsmarkt.nl

Nieuwsbrief PO-raad
De op 22 januari 2008 officieel opgerichte PO-raad brengt voor leden en andere geïnteresseerden een nieuwsbrief uit.
Met daarin onder andere aandacht voor het actieplan ‘LeerKracht!’, de Kwaliteitsagenda PO en de organisatie, inrichting en 
 dergelijke van de PO-raad zelf. Geïnteresseerden kunnen zich op de nieuwsbrief abonneren via www.poraad.nl 

Meer	informatie:	www.avs.nl/belangen	behartiging/sectororganisatie. 
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Tweede academische pabo in aantocht
Saxion	Hogescholen	in	Deventer	wil,	in	samenwerking	met	de	Universiteit	Twente,	vanaf	studiejaar	2008/2009	

een	academische	pabo	starten.	Eerder	dit	jaar	al	kondigde	de	Hogeschool	Utrecht	samen	met	de	Universiteit	

Utrecht	een	vergelijkbaar	initiatief	aan.

Bij Saxion Hogescholen bestaat de aca-
demische pabo uit een combinatie van 
een versnelde pabo-opleiding (op hoger 
niveau) en een universitaire master bij 
de Universiteit Twente. De totale stu-
dieduur bedraagt vier tot vijf jaar en er 
worden twee getuigschriften behaald: 
een pabo-getuigschrift en een master-
diploma onderwijskunde. De opleiding 

in Deventer staat vooralsnog open voor 
maximaal zestig studenten (in Utrecht 
zijn vijftig plaatsen beschikbaar) die een 
vwo-diploma hebben met wiskunde-a 
in hun pakket en voor studenten die 
eerder al een wo/hbo-propedeuse heb-
ben afgerond. Door het universitaire 
einddiploma zijn deze opleidingen, in 
tegenstelling tot de ‘gewone’ pabo, niet 

rechtstreeks toegankelijk voor havo- of 
mbo-leerlingen. De universitaire variant 
moet ertoe bijdragen dat meer vwo’ers 
kiezen voor een baan als leerkracht in 
het basisonderwijs. Met academisch op-
geleide leerkrachten denkt men ook het 
praktijkonderzoek in de basisschool te 
bevorderen. <
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Nationale aanpak milieu en gezondheid 
naar Tweede Kamer
Onlangs	heeft	minister	Cramer	van	VROM	de	‘Nationale	aanpak	milieu	en	gezondheid	voor	de	periode	

2008–2012’	naar	de	Tweede	Kamer	gestuurd,	met	daarin	ook	maatregelen	voor	een	gezond	binnenmilieu	

op	scholen.	Onderwijsorganisatie	VOS/ABB	vindt	de	maatregelen	van	het	kabinet	verre	van	voldoende	

en	vraagt	betrokkenen	een	petitie	in	te	vullen.

De Nationale aanpak milieu en ge-
zondheid omvat de volgende speer-
punten: verbetering van de kwaliteit 
van het binnenmilieu (bijvoorbeeld op 
scholen), gezond ontwerpen en inrich-
ten van de fysieke leefomgeving, ver-
beteren van de informatievoorziening 
over de lokale leefomgeving aan bur-
gers en het signaleren en volgen van 
milieu- en gezondheidsproblemen. De-
ze speerpunten worden de komende 
tijd ingevuld met uitvoeringsplannen. 
Met het verhelpen van binnenmilieu-
problemen wordt direct aan de slag 
gegaan. Meer over de concrete maat-
regelen voor scholen is te vinden in 
Kader Primair 6 (maart 2008, pag. 3).

Petitie
Volgens onderwijsorganisatie VOS/ABB 
krijgen schoolbesturen, die verantwoor-
delijk zijn voor het onderhoud van de 
binnenkant van de gebouwen, van het 
Rijk echter nog steeds veel te weinig geld 
om het binnenmilieuprobleem adequaat 
aan te pakken. Daarom startte VOS/ABB 
een petitieactie. Schoolbestuurders, di-
recteuren, leerlingen en ouders kunnen 
de online petitie ‘Muffe lokalen: kabinet, 
doe er wat aan!’ op www.vosabb.nl on-
dertekenen. “Het is bijzonder teleurstel-
lend”, aldus VOS/ABB, “dat het kabinet 
laat zien dat het deze nijpende kwestie 
absoluut niet serieus neemt. Zo gaat 
het kabinet bij de maatregelen voor een 

beter binnenmilieu uit van verouderde 
normen voor het CO2-gehalte in lokalen. 
Die normen dateren uit 1984 (!), terwijl 
GGD’s uitgaan van nieuwe normen die 
strenger zijn. Met de maatregelen in de 
Nationale aanpak milieu en gezondheid 
laat het kabinet helaas zien dat het de 
problemen ook op financieel gebied ab-
soluut niet serieus neemt, met als enig 
argument dat de kosten anders onbe-
heersbaar zouden worden.” VOS/ABB wil 
met de reacties de Tweede Kamer en het 
kabinet duidelijk maken dat er snel(ler) 
serieuze(re) maatregelen nodig zijn. <

Meer	informatie:	www.vosabb.nl
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Aanvragen subsidies Passend onderwijs
Onlangs	is	de	regeling	voor	het	aanvragen	van	een	startsubsidie	of	een	(vervolg)subsidie	voor	veldinitiatieven	

of	experimenten	in	het	kader	van	Passend	onderwijs	in	het	schooljaar	2008/2009	bekend	gemaakt.	Hiervoor	

is	in	totaal	7	miljoen	euro	beschikbaar.

Verlichting leergang bewegingsonderwijs
De	‘Leergang	vakbekwaamheid	bewegingsonderwijs’,	die	in	2005/2006	is	ingevoerd,	wordt	door	studenten	

als	zwaar	of	zeer	zwaar	ervaren.	Met	als	gevolg	een	tekort	aan	bevoegde	leerkrachten	voor	gymlessen	en	

zelfs	–	tijdelijke	–	uitval	van	deze	lessen	op	sommige	scholen	in	Friesland.	Staatssecretaris	Dijksma	heeft	

inmiddels	besloten	op	welke	manier	deze	leergang	verlicht	wordt.

In de regeling staan de aanvraagproce-
dure en de voorwaarden voor de toeken-
ning van een startsubsidie en een veldi-
nitiatief Passend onderwijs beschreven. 
Ook wordt voorlichting gegeven over het 
aanvragen van een experiment Passend 
onderwijs. Het principe ‘wie het eerst 
komt, het eerst maalt’ is van toepassing 

op de regeling die geldt van 20 april 
2008 tot 1 augustus 2009. De subsidie 
is bedoeld voor het regionale netwerk. 
Daarin participeren het samenwerkings-
verband voortgezet onderwijs, samen-
werkingsverbanden WSNS en ten minste 
REC3 en REC4. <

De	volledige	regeling	vindt	u	op	www.cfi.nl	
>	Regelgeving	>	Regelingen	OCW.	
Zie	ook	www.passendonderwijs.nl

Op advies van de werkgroep LOBO 
(Landelijk Overleg Opleidingen Basis-
onderwijs) en een klankbordgroep, met 
daarin onder andere de AVS, heeft de 
staatssecretaris het scenario overgeno-
men waarbij verlichting in de inhoud 
van de leergang optreedt door de blok-
ken drie en vier samen te voegen tot 
één blok. Daarmee wordt de inhoud met 
pakweg 25 procent gereduceerd: van vier 
naar drie blokken. De kwaliteitsimpuls 
zal met dit scenario behouden blijven. 
Dijksma: “Door de postinitiële blokken 
drie en vier samen te voegen wordt de 
drempel tot het volgen van de leergang 
lager en neemt het aantal breed bevoeg-
den toe. Mijn verwachting is dan ook 
dat door deze vorm van verlichting de 
huidige arbeidsmarktproblemen zullen 
verminderen.”

Andere overgenomen aanbevelingen:
•  Pabo’s moeten het mogelijk maken 

voor gemotiveerde en geïnteresseerde 
studenten om deze verlichte leer-
gang al te volgen tijdens de initiële 
opleiding, door het laten indalen van 

tenminste blok één als keuzevak. Hier-
door kunnen studenten die dat willen 
al werken aan hun bevoegdheid tijdens 
de pabo zelf, zodat het postinitiële deel 
minder zwaar wordt (gebeurt al deels 
in de praktijk).

•  Schoolbesturen dienen de deelnemers 
financieel tegemoet te komen door het 
scholingsbudget in te zetten voor het 
postinitiële deel van de leergang. De 
schoolbesturen hebben met ingang 
van het schooljaar 2006/2007 de be-
schikking over extra financiële midde-
len voor (verdere) professionalisering 
en begeleiding van onderwijsperso-
neel. Deze middelen kunnen daarvoor 
worden benut. Het is echter aan de 
schoolbesturen zelf hoe zij daaraan 
invulling geven.

De wettelijke maximale studietijd van 
de leergang blijft – met het oog op de 
keuze voor inhoudelijke verlichting en 
een ingewikkelde en langdurige wetswij-
ziging – twee jaar in plaats van de voor-
gestelde verlenging naar drie jaar.
De invoering van de verlichte inhoud 

van de leergang treedt met ingang van 
het nieuwe schooljaar in werking. Uiter-
lijk 1 mei aanstaande dient een plan van 
aanpak hiervoor gereed te zijn, omdat de 
pabo’s tijd nodig hebben om de program-
mering van de leergang bij te stellen en 
de nieuwe studentenlichting daarover te 
informeren.

Voorlichtingstraject
De AVS en andere deelnemers uit de 
klankbordgroep hebben aangeven 
dat het erg belangrijk is om een goed 
voorlichtingstraject in te richten voor 
scholen, pabo’s en studenten. Ook de 
verlichting van de leergang en de over-
gangsmaatregelen moeten goed worden 
gecommuniceerd. Over het voorlich-
tingstraject vindt op dit moment nader 
overleg plaats met de betrokken partijen, 
waaronder de AVS en de PO-raad. De 
voorlichting zal in ieder geval bestaan 
uit het informeren van scholen over 
de – huidige – mogelijkheden rond de 
inzet van breed bevoegde leerkrachten, 
om organisatorische problemen zoals in 
Friesland tegen te gaan. <
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Verkiezing AVS Ledenraad

Per	1	augustus	2008	treden	negen	leden	van	de	AVS	ledenraad	statutair	af.	Zij	hebben	zich	allemaal	

herkies	baar	gesteld	voor	een	nieuwe	periode	van	drie	jaar.	Het	is	echter	ook	mogelijk	dat	andere	

AVS	leden	zich	kandidaat	stellen.	Geïnteresseerden	kunnen	zich	aanmelden	tot	16	mei	aanstaande.

De AVS ledenraad bestaat uit een groep  
van 25 enthousiaste (bovenschoolse) 
schoolleiders die de leden van de AVS 
binnen de organisatie vertegenwoor-
digen. De raad komt gemiddeld vijf 
keer per jaar bijeen. De taken van de 
ledenraad zijn in de statuten als volgt 
omschreven:

•  Bespreken en bewaken van de hoofd-
lijnen van beleid;

•  Vaststellen van de jaarstukken en het 
jaarverslag;

•  Benoemen en ontslaan van het 
bestuur;

•  Wijzigen van de statuten;
•  Ontbinding van de vereniging.

Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral 
gesproken over de hoofdlijnen van het 
door de AVS gevoerde beleid en de strate-
gische koers van de vereniging. <

Voor	meer	informatie	en	aanmelden	
kunt	u	een	e-mail	sturen	naar	de	secre-
taris	van	de	AVS	ledenraad,	Ger	de	Vos,	
gerdevos@planet.nl.	Een	aanmelding	
dient	vergezeld	te	gaan	van	een	korte	
beschrijving,	waarin	u	zich	voorstelt	en	uw	
kandidatuur	motiveert.	De	verkiezing	zal	
plaatsvinden	via	www.avs.nl

ad
ve

rt
en

ti
e

6 Mei 2008 Kader Primair



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

Taskforce DeeltijdPlus gepresenteerd
Begin	april	presenteerde	de	Taskforce	DeeltijdPlus	zich.	De	taskforce	wil	een	aanzet	geven	tot	

een	cultuuromslag	als	het	gaat	om	werkenden	–	met	name	vrouwen	–	in	kleine	deeltijdbanen.	

Welke	stimuleringsmaatregelen	zijn	nodig	om	deze	doelgroep	meer	te	laten	werken?

Veel vrouwen werken nu in kleine deel-
tijdbanen. Hierdoor blijft veel talent 
onderbenut, terwijl er sprake is van 
toenemende personeelstekorten. Bo-
vendien dreigen in combinatie met de 
vergrijzing diverse maatschappelijke 
voorzieningen onbetaalbaar te worden. 
De Taskforce DeeltijdPlus richt zich 
op werknemers, werkgevers, sociale 
partners en de samenleving. Met deze 
partijen bespreekt de taskforce kansen, 
mogelijkheden en belemmeringen om 
(meer uren) te gaan werken. De instel-
ling van de taskforce vloeit voort uit 
afspraken die werkgevers, werknemers 
en het kabinet hebben gemaakt op de 
Participatietop in 2007. Besloten is toen 
te bevorderen dat vooral vrouwen meer 
uren gaan werken. De taskforce wordt 
ingesteld voor de duur van twee jaar, 
onder voorzitterschap van radio- en tele-
visiepresentator Pia Dijkstra.
Volgens FNV-bonden en 

vrouwenorganisaties moeten vaders 
werkuren inleveren om kansen te 
 creëren voor moeders. Van de beroeps-
bevolking werken mannen nu gemid-
deld 37 uur per week en vrouwen 25 uur. 
Het zogenaamde anderhalfverdieners-
model, waarbij de man fulltime werkt 
en de vrouw een baan heeft voor twee 
of drie dagen, moet plaats maken voor 
twee banen van vier dagen per week. 
De taskforce zou van de FNV-bonden en 
vrouwenorganisaties precies moeten 
doorrekenen wat dit ’2x4’-model de sa-
menleving oplevert wat betreft arbeids-
participatie en mantelzorg. Bovendien 
moet ’2x4’ ook echt lonen. De minst ver-
dienende partner moet erop vooruitgaan 
door meer uren te werken. Hiervoor zijn 
volgens de denktank fiscale stimulansen 
nodig. Voor kinderopvangtoeslag moet 
bijvoorbeeld minder rekening worden 
gehouden met het totale gezinsinkomen, 
maar meer met de individuele inkomens 

van beide partners. FNV-voorzitter Agnes 
Jongerius: “Mannen kunnen niet gaan 
zitten toekijken hoe vrouwen emanci-
peren. Er zit een samenhang tussen de 
arbeidsparticipatie van beiden.” Het 
’2x4-model’ van de FNV kan ook op steun 
rekenen van de SER, dat spreekt van een 
mogelijke welvaarts- en zeker van een 
welzijnsverhoging.
Het voorstel van onder andere de FNV 
lijkt echter in strijd met de doelstellin-
gen van het kabinet. Minister Plasterk 
in zijn Emancipatienota: “Dit kabinet 
wil sturen op een betere combineerbaar-
heid van arbeid en zorg voor vrouwen én 
mannen, niet op een herverdeling van 
de zorgtaken tussen vrouwen en man-
nen thuis.”

Het is aan taskforce om met de aanbeve-
lingen aan de slag te gaan. In juli 2008 
wordt hun werkplan voor de komende 
twee jaar verwacht. <
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Ouderambassadeurs tegen segregatie
De	Stichting	Kleurrijke	Scholen	zet	ouderambassadeurs	in	die	plaatselijk	oudergroepen	gaan	ondersteunen	

en	actief	kunnen	meewerken	aan	het	weer	gemengd	maken	van	buurtscholen.

Aan het einde van dit jaar wil de stich-
ting in minstens zes steden ouderambas-
sadeurs inzetten. Ouderambassadeurs 
zijn ervaren lobby-ouders die ervoor 
kiezen de belangen van ouders op stede-
lijk niveau te behartigen. In Amersfoort 
is sinds 2007 al een ouderambassadeur 
van Kleurrijke Scholen werkzaam. Am-
sterdam, Eindhoven en Nijmegen zijn 

nu aan de beurt. Kleurrijke Scholen doet 
onder andere daar mee aan pilots tegen 
segregatie in het onderijs. Ouderam-
bassadeurs ondersteunen bestaande 
oudergroepen, die meer gemengde 
buurtscholen willen. Ook stimuleren de 
ambassadeurs het ontstaan van nieuwe 
oudergroepen. Het aantal oudergroepen, 
ondersteund door de stichting, groeit 

nog steeds. Momenteel steekt de teller 
op 70. <

In	Amsterdam	werkt	Kleurrijke	
Scholen	voor	dit	project	samen	met	
Onderwijsconsumentenorganisatie	OCO,	
www.onderwijsconsument.nl.	Meer	infor-
matie:	www.kleurrijkescholen.nl
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Over het thema

Kwaliteit meten

“Dé	kwaliteit	bestaat	niet.	De	gebruiker	maakt	doorgaans	uit	wat	kwaliteit	is;	hij	of	zij	schaft	

immers	het	product	of	de	dienst	aan	en	gebruikt	het.	Het	is	duidelijk	dat	elke	gebruiker	iets	anders	

belangrijk	kan	vinden:	de	een	vindt	dat	een	product	goed	moet	werken,	de	ander	vindt	de	veiligheid	

bepalend	voor	de	kwaliteit	en	weer	een	ander	is	op	zoek	naar	producten	die	lang	meegaan.”	Dit	zijn	

de	woorden	van	Paul	Schröeder	van	de	Raad	voor	Accreditatie	in	het	artikel	over	kwaliteitsmetingen	

in	andere	branches,	buiten	het	onderwijs.	Hij	slaat	met	die	uitspraak	de	spijker	op	z’n	kop:	kwaliteit	

is	een	subjectief,	persoonlijk	begrip.	Maar	dat	betekent	niet	dat	je	het	niet	zou	kunnen	meten.	

Je	kunt	wel	degelijk	uitzoeken	wat	ouders	van	je	school	vinden,	je	kunt	de	gegevens	uit	bijvoorbeeld	

de	Cito-toets	ruimer	inzetten	dan	alleen	voor	een	advies	over	vervolgonderwijs,	je	kunt	een	breder	

meetinstrument	aanschaffen	dat	precies	de	positieve	en	de	pijnpunten	van	de	school	blootlegt,	

et	cetera.	Vier	verhalen	over	het	nut	van	kwaliteit	meten.	Doe	er	uw	voordeel	mee!

Veel	leesplezier.

Opbrengsten	beoordelen	met	datadriven	decisionmaking

De	kernwoorden	voor	onderwijsbeleid	van	het	huidige	kabinet	zijn	‘kennis,	kwaliteit	

en	ambitie’.	Die	beoogde	kwaliteitsverbetering	begint	in	het	basisonderwijs.	Talenten	van	

kinderen	en	professionals	moeten	maximaal	worden	aangeboord	en	ontwikkeld.

tekst Nicole van Dartel, Joëlle Poortvliet en Bert Nijveld

‘Er is nogeen slag
te slaan’
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Het kabinet wil de kwaliteitszorg versterken door 
bijvoorbeeld scholen te verplichten hun onderwijsop-
brengsten zichtbaar te maken. Uit het Onderwijsverslag 
van 2005/2006 blijkt dat er een lichte verbetering is bij 
kwaliteitszorg: “Een toenemend aantal scholen stelt regelma
tig de eigen kwaliteit van leren en onderwijzen vast. Hierdoor 
ontstaan meer mogelijkheden planmatig te werken aan verbe
teractiviteiten en verantwoording af te leggen over de bereikte 
resultaten. Toch zal het nog de nodige tijd vergen voordat deze 
kansen in de praktijk worden gerealiseerd.” Ook zelfevalu-
atie vindt op veel scholen nog weinig integraal en syste-
matisch plaats’, aldus de Inspectie van het Onderwijs.

Zorgwekkend is de conclusie die gedragswetenschap-
per Kim Schildkamp in 2007 trekt in haar onderzoek 
naar de effecten van zelfevaluatie in het basisonderwijs 
(Universiteit Twente, 2007). Zij stelt dat slechts een 
derde van de basisscholen in staat is om met behulp van 
de resultaten van hun zelfonderzoek de kwaliteit van 
het onderwijs te verbeteren. Daar ligt dus nog een grote 
uitdaging voor het onderwijs, omdat kwaliteitsmetin-
gen kunnen bijdragen aan zowel de schoolontwikkeling 
(intern) als de verantwoording van opbrengsten (extern). 
Goede kwaliteitszorg levert onder andere meer zicht 
op de ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs dat 
daarbij past, meer lijn in denken en handelen, betere 
communicatie tussen schoolleiding en team, meer con-
tact met ouders en meer tevredenheid onder ouders.

Databenutting
Goede kwaliteitszorg betekent dat een school zich actief 
inzet om datgene wat zij op kwaliteitsgebied wil berei-
ken haalt. Ook zichtbaar maken hoe je dat doet en wat 
de resultaten zijn, is een onderdeel van kwaliteitszorg. 
Tot slot is het belangrijk – en daar ontbreekt het nog 
aan op veel scholen – de vergaarde data te gebruiken om 

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO)

wordt gebruikt door: 11 procent van de basisscholen.

doel: het doen van een zelfevaluatie die leidt tot het 

opstellen van een kwaliteitsprofiel van de school. De 

zelfevaluatie is in eerste instantie bedoeld als nulmeting. 

Later kan met de Kwaliteitsmeter gevolgd worden of de 

kwaliteit verbeterd is. De enquêtes geven zicht op de 

waardering door ouders, leerlingen en medewerkers.

methode: digitale vragenlijsten, analyse en rapportage 

(grafisch en tekst; grafische gegevens kunnen niet worden 

geëxporteerd naar een tekstbestand).

respondenten: management, medewerkers, ouders en 

leerlingen.

kosten: Y 165 (bij aanschaf van meerdere exemplaren 

Y 140 per exemplaar).

commentaar: sterk aan het instrument is de koppeling 

van diverse vragenlijsten. Nieuw is de toevoeging van 

een leerkrachten-zelfevaluatie, waarmee management en 

leerkrachten kunnen kijken in welke mate leerkrachten 

passend en effectief gedrag vertonen in relatie tot de 

doelen van de school. De handleiding bij het instrument 

is duidelijk, maar met name gericht op technische/

administratieve ondersteuning. Een afzonderlijke 

handleiding met een overzicht van de vragenlijsten en 

suggesties voor gebruik (die nu tussen de regels door 

worden gegeven) zou handig zijn.

meer informatie: www.kwaliteitsmeter.nl

Werken Met Kwaliteitskaarten Primair 
Onderwijs (WMK PO)

wordt gebruikt door: 30 procent van de basisscholen.

doel: het instrument levert informatie op die de kwaliteit 

van de school zichtbaar maakt en waarmee de school 

kan bepalen of kwaliteitsverbetering nodig is. Ook biedt 

het instrument handreikingen voor het opstellen en 

uitvoeren van een verbeterplan.

methode: vragenlijsten (digitaal of schriftelijk), 

verwerking digitaal, analyse en rapportage in tekst.

respondenten: eigen keuze. Genoemd worden onder meer 

bestuursleden, (bovenschools) management, leerkrachten, 

ondersteunend personeel, ouders, leerlingen, scholen voor 

vervolgonderwijs.

commentaar: inhoudelijk dekt WMK PO veel domeinen 

die heel uitgebreid zijn uitgewerkt. Een school kan 

hier eigen keuzes in maken. Door de veelheid aan 

mogelijkheden kan dat moeilijk zijn. Voor een school die 

het instrument wil gaan gebruiken betekent dit vooraf 

duidelijke keuzes maken (bepalen welke domeinen 

onderdeel uit gaan maken van de kwaliteitsbepaling 

en verbetering). Voor de borging van kwaliteit biedt het 

weinig suggesties.

meer informatie: www.wmk-po.nl 

>

Foto: Hollandse Hoogte

Uit	CITO	LVS	zijn	meer	data	te	halen	dan	vaak	gebeurt.
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‘Isolement grootste bedreiging voor kwaliteit’

Hoe gaat het met kwaliteitszorg in het 
primair onderwijs?
Kok: “Uit onderzoek blijkt dat er voor-
uitgang is geboekt. In de vijf jaar dat 
Q*Primair liep, is veel ontwikkeld en 
ontsloten via de website die nog steeds 
in de lucht is. Naar het oordeel van de 
Inspectie heeft momenteel 50 tot 60 
procent van de scholen de kwaliteitszorg 
op orde. Dat betekent wel dat er nog een 
slag te slaan is. Het is nu aan de PO-raad 
om er op toe te zien dat het proces van 
invoering en inpassing voortgaat.”

Kok waarschuwt voor de neiging van het 
onderwijsveld om zichzelf als maat te nemen. 
Welk gevaar schuilt in die zelfreferentialiteit?
“Isolement – van de individuele leer-
kracht of van de school als geheel – is 
de grootste bedreiging voor kwaliteit. 
Je loopt het risico dat wat jij kwaliteit 
vindt, alleen ontleend is aan je eigen 
opvattingen en ideeën. Bij andere 
beroepsgroepen is het meer ingeburgerd 
om elkaar de maat te nemen. Je blijft 
scherp door je voortdurend toetsbaar 
op te stellen. Ben je als beroepsgroep in 
staat je eigen standaarden te bewaken, 
dan toon je aan dat je aan kwaliteit 
werkt. Je moet een open houding hebben 
en anderen informeren over waar jij mee 
bezig bent. In het onderwijs trekt men 
zich nog te veel terug in het eigen klas-
lokaal of achter de hekken van de eigen 
school.”

Zijn de in het onderwijs gehanteerde 
 meetinstrumenten voldoende valide?
“Bij meten heb je een norm nodig. In dit 
soort beroepen is dat nooit een hele har-
de. Die norm moet de school in dialoog 
met andere professionals ontwikkelen 
en vastleggen. Andere beroepsgroepen 
werken, op basis van bewezen praktijken, 
met handelingsprotocollen. Ik vind dat 
het onderwijs zich best in die richting 
zou kunnen ontwikkelen. Als je daarin 
maar niet doorslaat.”

Kok is voorstander van meten, maar 
 waarschuwt voor misbruik.
“Als de politiek meetgegevens gaat 
misbruiken om af te rekenen, kun je 
voorspellen dat er perverse mechanis-
men ontstaan. Dat men gaat saboteren, 
zoals vaak bij de Cito-toets gebeurt. Als 
kwaliteit kwantiteit wordt, is het geen 
kwaliteit meer.”

Wat zijn de gevolgen van Meijerinks advies 
(invoeren referentieniveaus) voor de bestaande 
kwaliteitsinstrumenten?
“De commissie Meijerink heeft gepro-
beerd doorlopende leerlijnen te formule-
ren, dus vast te stellen wat een kind van 
een bepaald vak op een bepaalde leeftijd 
ten minste gehad moet hebben. Daarover 
is men nu volop in discussie. Zodra 
referentieniveaus zijn vastgesteld, moet 
je de bestaande instrumenten daarop 
gaan ijken. Maar dat is alleen zinvol 

als leerkrachten en scholen de instru-
menten gaan ervaren als hulp en steun, 
waardoor men het gesprek met elkaar 
en het vervolgonderwijs makkelijker kan 
voeren. Ook hier loop je weer het risico 
dat men scholen gaat vergelijken. Dat 
men het gebruikt voor het meten van de 
toegevoegde waarde van de school. De 
politiek moet daar vanaf blijven, anders 
roep je opnieuw pervers gedrag op. De 
politiek moet vertrouwen hebben in pro-
fessionals en professionals moeten dat 
zien te verdienen door zich toetsbaar op 
te stellen, om te beginnen naar elkaar 
toe.” (BN)

Interview Jozef Kok

Jozef	Kok,	nu	met	emeritaat	als	lector,	was	
projectleider	van	Q*Primair.

de school verder te ontwikkelen en verbeteren, zodat 
resultaten zichtbaar worden in de dagelijkse praktijk: 
in het klaslokaal en in het team.

Kwaliteitszorg gaat uit van een cyclische aanpak in het 
beoordelen en verbeteren van onderwijsopbrengsten. 
Om die opbrengsten inzichtelijk te krijgen, moet de 
school relevante data benutten. De toetsgegevens zijn 
daarbij fundamenteel. Staatssecretaris Dijksma zegt in 
de Kwaliteitsagenda PO dat scholen, ondanks dat zij over 
een schat aan informatie op leerling-, groeps- en school-
niveau beschikken, onvoldoende gebruik maken van deze 
data om effectief onderwijs te geven. Het maken van tren-
danalyses, het afzetten van leerling- en groepsresultaten 
tegen het schoolplan, de methoden, lestijd, didactiek en 
leerkrachtcompetenties gebeurt nog onvoldoende.
Een systematische en integrale aanpak van kwaliteits-
zorg omvat twee uitgangspunten:

•  Het meten en analyseren van vorderingen en presta-
ties op individueel, groeps- en schoolniveau.

•  Het afzetten van deze data tegen de aanbodkant van 
het onderwijs op de betreffende school (instructie, 
methoden en dergelijke).

Enkel het nagaan of alle leerlingen de minimumdoelen 
(of referentieniveaus) halen is een zwak criterium en 
straalt weinig ambitie uit. Het ijkpunt zou niet moeten 
zijn ‘als we die referentieniveaus maar halen’, want dan 
worden die niveaus de norm. De school zou zichzelf een 
norm moeten opleggen, die past bij het ambitieniveau 
en ten minste voldoet aan de minimumdoelen.
Het beoordelen van opbrengsten door datadriven decision
making lijkt daarom een sterkere optie. Dit principe 
gaat uit van bestaande data, vertaalt die in prestatie-
indicatoren en koppelt de prestaties aan prestatiedoelen 
om het ambitieniveau te bepalen. Op scholen waar een 
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datadriven cultuur aanwezig is, dragen de leerlingpres-
taties bij aan schoolbeleidsontwikkeling, het curricu-
lum en instructie aan leerlingen. De schoolorganisatie 
beschikt daardoor over betere informatie over de voor-
uitgang en impact van het beleid en de lesmethoden.

Voorbeelden van kwaliteitszorginstrumenten in het 
kader van datadriven decisionmaking zijn CITO LVS en 
DLE LVS. Deze instrumenten genereren gegevens over 
leerling-prestaties en vormen daarmee een deel van de 
kwaliteitszorg. Uit CITO LVS zijn overigens meer data 
te halen dan vaak gebeurt. De toets zegt niet alleen 
iets over het niveau van de leerling, maar kan ook een 
trend aangeven op groepsniveau. CITO LVS en DLE LVS 
zijn beide echter wel outputinstrumenten. Scholen die 
slechts dit type instrumenten gebruiken, zijn scholen 
met een smal systeem van kwaliteitszorg. Ongeveer drie-
kwart van de scholen maakt gebruik van het CITO LVS 
en ongeveer 15 procent maakt gebruik van het DLE LVS.
Een breed systeem van kwaliteitszorg is naast output 
ook gericht op context, input en processen op school- en 
groepsniveau. Ook deze kwaliteitsinstrumenten ver-
schillen in reikwijdte. Aan de ene kant van de schaal 
ligt de zuivere positiebepaling (wat is de kwaliteit van 
de school?) en richt zich daarmee vooral op het doel 
‘verantwoording afleggen’, bijvoorbeeld ZEBO en LTP/
PTP/OTP. Aan de andere kant van de schaal ligt de zuive-
re schoolontwikkeling (op welke punten kan de school 
zich verbeteren?); het andere doel van kwaliteitszorg 
(bijvoorbeeld KIK).
Instrumenten die zowel een positiebepaling als school-
ontwikkeling op gang kunnen brengen, zijn bijvoor-
beeld KMPO en WMK PO. (NvD)

Nicole van Dartel (n.vandartel@avs.nl) is 
adviseur bij de AVS op het gebied van Onderwijs 
& Leerlingzorg.

Leerlingtevredenheidspeiling, 
Oudertevredenheidspeiling, 
Personeelstevredenheidspeiling 
(LTP/OTP/PTP)

wordt gebruikt door: 1,6 procent van de basisscholen.

doel: de verkregen informatie kan worden gebruikt voor 

het nagaan of de beleving van de school overeenkomt 

met wat wordt nagestreefd; discussie in het team op 

gang brengen als impuls voor ontwikkeling; het gericht 

werken aan kwaliteitsverbetering; de profilering van de 

school; het aan de Inspectie duidelijk maken dat ernst 

wordt gemaakt met het kwaliteitsbeleid van de school; 

het functioneringsgesprek met leerkrachten en (verder) 

ontwikkelen en toetsen van IPB- en Arbo-beleid.

methode: invullen van vragenlijsten, analyseren en 

rapportage.

respondenten: leerlingen, ouders, personeel.

commentaar: LTP/OTP/PTP is een duidelijk, kort en 

bondig instrument voor de positiebepaling (marktpositie) 

en benadrukt de betrokkenheid van klanten (ouders, 

leerlingen) als noodzaak voor het systeem van 

kwaliteitszorg op de school. In feite legt de school haar 

oor te luisteren bij diverse doelgroepen als input voor 

schoolverbetering, intensivering van de betrokkenheid 

van de doelgroepen en gerichte profilering.

meer informatie: www.scholenmetsucces.nl

ZelfEvaluatie in het BasisOnderwijs (ZEBO)

wordt gebruikt door: 2 procent van de basisscholen.

doel: het instrument levert informatie op die de 

kwaliteit van de school zichtbaar maakt en waarmee 

de school vervolgens kan bepalen of en in hoeverre 

kwaliteitsverbetering noodzakelijk is.

methode: vragenlijsten (digitaal of schriftelijk), verwerking 

digitaal, analyse en rapportage (grafisch en in tekst).

respondenten: leerlingen, leerkrachten, schoolleiding.

commentaar: ZEBO is een duidelijk en eenduidig 

instrument dat geschikt is voor de positiebepaling 

(accountability) van de school, het pretendeert ook niet 

dat het zich richt op de schoolontwikkeling. Positief aan 

het instrument is dat aan leerlingen, leerkrachten en 

schoolleiding vragen worden gesteld. Echter, een aantal 

vragen voor de leerlingen zijn ‘gekleurd’, waardoor sociaal 

wenselijke antwoorden kunnen worden gegeven

meer informatie: www.rovict.nl

(JP)

Bron: De brochure ‘Kiezen voor kwaliteit’ (testresultaten uit 

2005), te downloaden via www.qprimair.nl	>	instrumenten.

INK: basismodel voor kwaliteitszorg
Veel kwaliteitszorginstrumenten die positiebepaling en/of 

schoolontwikkeling als doel hebben, zijn gebaseerd op het INK-

managementmodel. Dit model biedt een referentie kader voor 

kwaliteitsmanagement. Het bestaat uit vijf organisatiegebieden, 

waarin (school)organisaties kunnen investeren om de gewenste 

resultaten te bereiken. Daarnaast heeft het vier resultaatgebieden. 

Hieruit ontvangt men feedback (leren & verbeteren).
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Kwaliteit	in	Schotland

De	Jordanhill	School	in	de	West	End	van	Glasgow	is	letterlijk	een	schoolvoorbeeld	voor	

kwaliteit	en	kwaliteitsmetingen.	Zelfs	voor	Schotse	begrippen.	Kader	Primair	bezocht	

schoolleider	Gordon	Smith.	 tekst en foto's Joëlle Poortvliet

Toegegeven: ze heeft haar ligging mee. De West End 
is de chique kant van Schotlands rauwe hoofdstad: de 
Jordanhill School heeft 462 po- en 575 vo-leerlingen van 
voornamelijk blanke hoogopgeleide ouders met een 
ruime portemonnee. Er staan 36 kinderen op de wacht-
lijst voor een plek in groep 1 en het is de enige school 
in Schotland die haar geld rechtstreeks van de overheid 
ontvangt en niet via de gemeente. Schotse scholen wer-
ken al veel langer dan Nederlandse met een soort lump-
sumsysteem. Headteacher (schoolleider) Gordon Smith:
 “We kunnen kiezen waar we prioriteit aan geven. Als ik 
geld wil uittrekken voor een externe evaluatie, dan doe 
ik dat. Dat kan elke school zelf beslissen.”

Smith (59) heeft zijn werkkamer vlak naast de impo-
sante ingang. De deur staat open waardoor de repetities 
voor een concert te horen zijn. Ter voorbereiding op het 
interview heeft hij de documenten verzameld die met 
kwaliteitsmetingen te maken hebben. 

thema	>	Kwaliteit meten

‘Onze organisatie is breed: 
ik wil van de schoonmaker tot 
aan de conciërge en de ervaren 
leerkrachten weten hoe ze deze 
school ervaren.’

Schoolleider	Gordon	Smith	probeert	aan	de	
wensen	van	ouders	te	voldoen.

‘De beste
kwaliteitsindicator

is een tevreden ouder’
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Het is een hele stapel: het jaarlijkse verantwoordings-
document voor ouders (het Standards and quality report), 
het tweejaarlijkse ontwikkelingsplan, een onderzoek 
gehouden onder ouders, een enquête onder leerlingen, 
het overheidsprogramma ‘Investors in People’ dat meet 
hoe goed de school gemanaged wordt (door het bevra-
gen van personeel) en een grote blauwe map met daarop 
de letters ‘The journey to excellence, an informative structure 
for quality measurement’.

Smith: “Vraag een leerkracht naar The journey to excel
lence en waarschijnlijk zegt de naam van het document 
hem of haar niets. Maar vraag vervolgens hoe vaak ie 
stilstaat bij het werk, of er met collega’s wordt gespro-
ken over de manier van lesgeven en er kennis uitge-
wisseld wordt; dan gaat er een lichtje branden.” Ook 
op zijn school doen leerkrachten nog te weinig aan 
zelfevaluatie, vindt Smith. “Leerkrachten hebben maar 
weinig tijd, hun eerste prioriteit is altijd het kind in de 
klas. Als je wilt dat ze meedenken en zich verantwoor-
delijk voelen voor het grotere plaatje, moet je daar tijd 
voor creëren en ze er waar mogelijk op wijzen.” Sinds 
2005/2006 spenderen Schotse leerkrachten 22 uur per 
week voor de klas, dat is drie uur minder dan voorheen. 
“En dan begint het touwtrekken. De leerkracht ziet die 
drie uur als zijn tijd om lessen voor te bereiden, werk 
na te kijken. Ik zie het als tijd voor zelfevaluatie, leren 
van anderen, nadenken over kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs.”
Wanneer Smith wordt uitgelegd dat in Nederland de 
Cito-toets als een kwaliteitsmeetinstrument wordt 
gezien, reageert hij verontwaardigd. Een eindtoets die 
het niveau van leerlingen bepaalt, is volgens Smith 
geen indicator voor de kwaliteit van de school. “Ik kan 
op deze school niets bijzonders uitvoeren en dan nog 
behaalt het leeuwendeel van de kinderen een heel 
behoorlijk eindniveau. Op mijn vorige school – in een 
moeilijke wijk, waar kinderen opgroeien in armoedige 
sociaalproblematische situaties met geen enkel goed 
voorbeeld in de familie – trokken we alles uit de kast, 
zonder erin te slagen meer kinderen op hoog niveau af 
te leveren.”
Wat zijn dan wel indicatoren voor kwaliteit? Schotland 
ging rond het millennium van attainment based (waar 
vooral eindscores belangrijk zijn) naar achievement based 
(meer doen wat binnen de mogelijkheden ligt/bij de 
ontwikkeling past) curriculum. Voor scholen kwamen 
kwaliteitsinstrumenten beschikbaar, waaronder het 
zelfevaluatie programma ‘How good is our school?’ wat 
door de meeste Schotse basisscholen wordt gebruikt: 
The journey to excellence is een uitwerking van dat pro-
gramma. Klinkt goed, maar blijft zo’n document niet 
ergens in een la liggen? Smith moet lachen om die 
vraag. “Zeer zeker niet. Het is een working document. 

Als je de resultaten niet in de klas ziet, is er niets 
gebeurd.” Op dit moment focust de school onder andere 
op de standards of teaching learning, één van de punten 
uit The journey to excellence. The Jordanhill school wil 
zich ontwikkelen richting coöperatief leren. Als uit 
gesprekken en peilingen – Smith en zijn drie deputant 
headteachers doen minimaal drie keer per jaar aan klas-
senbezoeken – niet blijkt dat de lessen ook echt meer 
coöperatief worden, trekt Smith aan de bel. “Want 
dat zou betekenen dat 2.500 pond aan een bezoek van 
Canadese adviseurs is verspild, net als de tijd van het 
management dat zich hard heeft gemaakt voor coöpera-
tief leren.”

Los van zelfevaluatie trekt Smith bewust derde partijen 
aan om de tevredenheid van zowel ouders als het eigen 
personeel regelmatig te checken. Ook die uitkomsten 
vinden hun weg naar schoolbeleid en werkvloer. Zo 
bleek door de deelname aan het programma Investors in 
People dat de klassenassistenten zich niet gewaardeerd 
voelden. Inmiddels draaien zij mee in het scholingssys-
teem voor leerkrachten. Smith: “Als ik ze dat zelf had 
gevraagd, was het nooit naar voren gekomen. Onze orga-
nisatie is breed: ik wil van de schoonmaker tot aan de 
conciërge en de ervaren leerkrachten weten hoe ze deze 
school ervaren. Worden ze goed gemanaged, hoe den-
ken ze over scholingsmogelijkheden, is er iemand tegen 
wie ze kunnen praten als een familielid kanker krijgt? 

‘Ik kan op deze school niets 
bijzonders uitvoeren en dan nog 
behaalt het leeuwendeel van 
de kinderen een heel behoorlijk 
eindniveau.’

Glasgow’s	Jordanhill	School	heeft	462	po-	en	575	vo-leerlingen	
en	is	de	enige	school	in	Schotland	die	haar	geld	rechtstreeks	
van	de	overheid	ontvangt	en	niet	via	de	gemeente.

>
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Investors in People haalt dat soort informatie naar boven.”
Nog een voorbeeld van hoe een kwaliteitsmeting landt 
in de dagelijkse schoolpraktijk: het telefoonsysteem is 
aangepast naar aanleiding van een onderzoek onder 
ouders. In dat onderzoek mochten ouders niet alleen cij-
fers uitdelen, maar ook bepalen wat voor hen de belang-
rijkste kwaliteiten zijn van de school, om die vervolgens 
te beoordelen. Smith: “Uiteindelijk draait het om de 
tevredenheid van de ouders. Dat is de belangrijkste 
indicator voor kwaliteit. Ouders in deze wijk willen dat 
hun kind gelukkig is, dat ie goed les krijgt, het beste uit 
zichzelf kan halen, meespeelt met football of muziekles-
sen kan volgen. Alles wat jij ook zou willen voor je kind. 
Ik probeer aan de wensen van ouders te voldoen.”

De school die Smith tien jaar geleden aantrof, stond 
al erg goed bekend, maar kwaliteit kan alleen geborgd 
worden door een combinatie van zelfevaluatie, enquêtes 
door onafhankelijke partijen en onderwijsinspecties, 
denkt Smith. De Schotse inspectie bezoekt de scholen 
slechts één keer in de zeven jaar. Dat vindt de school-
leider erg vervelend. Hij zou liever zien dat lokale auto-
riteiten op een critical friend basis jaarlijks de school 
bezoeken. “Nu is er die heisa rond dat ene bezoek in de 
zeven jaar. De schoolleider denkt dat hij het goed doet, 
het team werkt keihard en dan komen er opeens drie 
weken lang mensen in je organisatie kijken. Zij vellen 
een oordeel en maken deze zonder genade openbaar. Ik 
zou liever zien dat een lokale ambtenaar – die de situ-
atie kent, weet dat mijn secretaresse al drie maanden 
ziek is en dat we in een verbouwing zitten bijvoorbeeld 

– elke twee jaar met mij m’n ontwikkelingsplan door-
neemt en aangeeft: hier ben je goed bezig, daar valt te 
verbeteren en dit verdient onmiddellijke aandacht.”

Het bewaken en stimuleren van kwaliteit is een typische 
taak voor de schoolleider, denkt Smith. “Zoals eerder 
gezegd: de leerkracht is al druk genoeg. Ik vind het niet 
belangrijk dat zij de naam van het kwaliteitsinstrument 
kennen, wel dat de kwaliteit constant getoetst wordt en 
dat iedereen op school inziet waarom dat belangrijk is. 
Een schoolleider moet – in samenspraak met de stake
holders – een visie op de school hebben en die willen 
overbrengen. Als ik deze school binnenloop dan wil ik 
die visie zien, horen en ruiken. Daarom staat mijn deur 
open. Leerlingen die ik hoor oefenen voor een concert is 
voor mij een bewijs van kwaliteit.” <

Een groep van 24 Nederlandse schoolleiders bezocht Edinburg 
en scholen in de Schotse regio EastLothian van 7 t/m 12 
april 2008. Tijdens deze 30e educatieve AVSreis stond het 
thema kwaliteitsmetingen centraal. Een verslag in woord en 
beeld staat binnenkort op www.avs.nl/professionalisering/
internationaal/educatievereizen.

Primair onderwijs in Schotland

In	Schotland	zijn	2.300	basisscholen,	200	scholen	
voor	speciaal	onderwijs	en	110 independent schools.	
Na	‘The big debate on education’ worden	in	2000	de	
‘Schotse	standaarden	voor	onderwijs’	vastgelegd,	met	
daarin	eisen	voor	kwaliteitsbeleid	en	kwaliteitsmetingen.	
Elke	school	in	Schotland	moet	een	verbeter-	en/of	een	
ontwikkelplan	opstellen,	er	worden	kwaliteitsstandaarden	
en	verslagen	vervaardigd	en	in	het	po	is	–	net	als	in	andere	
onderwijssectoren	–	sprake	van	zelfevaluatie	en	externe	
monitoring.	Bij	zelfevaluatie	staan	drie	vragen	centraal	
(vergelijkbaar	met	de	vijf	vragen	van	Q*Primair):
•	Hoe	doen	we	het?
•	Hoe	weten	we	dat?
•	Wat	gaan	we	eraan	doen?

De	Jordanhill	School,	met	36	kinderen	op	de	wachtlijst	voor	een	
plek	in	groep	1,	onderwijst	leerlingen	van	voornamelijk	blanke	
hoogopgeleide	ouders.

‘Als je wilt dat leerkrachten 
meedenken en zich verantwoordelijk 
voelen voor het grotere plaatje, 
moet je daar tijd voor creëren en ze 
er waar mogelijk op wijzen.’
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Lering	trekken	uit	andere	branches

Kwaliteitstoetsing	is	in	de	meeste	branches	al	jaren	doodnormaal.	Dat	bewijst	de	

populariteit	van	ISO-9001	dat	kwaliteitsbeheerssystemen	checkt.	Maar	wat	is	kwaliteit	

eigenlijk	en	hoe	kun	je	kwaliteit	meten?	Zijn	ISO-normen	en	-certificering	ook	relevant	

voor	het	onderwijs?	Kortom,	wat	kan	het	onderwijs	op	kwaliteitsmetinggebied	van	andere	

branches	leren?	 tekst Peter Hamers

Is kwaliteit een eendimensionaal begrip of behelst het 
meerdere aspecten tegelijkertijd? Hoe meet een bedrijf 
kwaliteit? Volgens Paul Schröeder van de afdeling 
Overheid & Training van de Raad voor Accreditatie gaat 
kwaliteit over een heleboel zaken. “Er is niet één vorm 
van kwaliteit. Dé kwaliteit bestaat niet. De gebruiker 
maakt doorgaans uit wat kwaliteit is; hij of zij schaft 
immers het product aan en gebruikt het. Ik gebruik 
hier het woord product, maar dat kan probleemloos ver-
vangen worden door dienst. Als het om kwaliteit gaat, 
maak ik geen onderscheid tussen goederen en diensten. 
Het gaat om wat de gebruiker belangrijk vindt; dat is 
bepalend voor kwaliteit. Het is duidelijk dat elke gebrui-
ker iets anders belangrijk kan vinden: de een vindt dat 
een product goed moet werken, de ander vindt de veilig-
heid van producten bepalend voor de kwaliteit en weer 
een ander is op zoek naar producten die lang meegaan. 
Maar er zijn ook mensen die veel belang hechten aan de 
kwaliteit van het productieproces.”

Kwaliteitsbewustzijn
Al dan niet verplicht kunnen volgens Schröeder kwa-
liteitsprogramma’s daarom in bedrijven heel nuttig 
zijn. ”Ze veroorzaken sowieso een kwaliteitsbewustzijn 

en verschaffen het bedrijf informatie over wat klanten 
wensen. Dat bevordert de klantgerichtheid en kan een 
voorsprong geven in een concurrentiestrijd. Wat het 
precies oplevert is vaak niet uit te drukken in geld. 
Maar omgekeerd wel: niet kwaliteitsbewust zijn kost 
geld en dat is vaak wel meetbaar te maken.”
Een bedrijf kan bijvoorbeeld kiezen kwaliteit zicht-
baar te maken voor consumenten door certificatie van 
het managementsysteem, maar ook inspecties en het 
testen van producten kunnen daarbij een rol spelen. 
Veel bedrijven hebben eigen laboratoria, inspectiedien-
sten of een kwaliteitsafdeling voor het meten van de 
kwaliteit van hun producten. In sommige branches 
is het gebruikelijk dat een onafhankelijke organisa-
tie vaststelt dat de vereiste kwaliteit gehaald wordt. 
Bedrijven schakelen dan een onafhankelijk laborato-
rium, inspectie- of certificatie-instelling in. Zo wordt 

thema	>	Kwaliteit meten

Onderwijs bezig met 
inhaalslag op 
kwaliteitstoetsing

‘Professionals zijn niet te sturen 
door gedetailleerde normen, 
procedures en controles.’
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in de voedingindustrie een beheerssysteem gebruikt 
om de veiligheid en hygiëne van levensmiddelen te 
waarborgen. Hazard Analysis Critical Control Pointssysteem 
(HACCP) is wettelijk verplicht zowel op Europees als 
nationaal niveau. In de bouw-, metaal-, installatie- 
en transportsector wordt VCA gebruikt: Veiligheid, 
gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het sys-
teem is niet wettelijk verplicht, maar bijna alle grote 
opdrachtgevers eisen het. Aannemers moeten zich dus 
wel certificeren, omdat ze anders geen opdrachten 
meer krijgen. In de zorg is er het HKZ-certificaat om de 
kwaliteitszorg te toetsen. HKZ staat voor Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Deze certi-
ficatie is niet verplicht, maar wel sterk in opkomst. 
Universitaire en hbo-opleidingen kennen een extern 
systeem voor kwaliteitszorg, dat bestaat uit visitatie 
en accreditatie. Accreditatie wordt verworven als het 
visitatierapport door de NVAO (Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie) wordt gevalideerd. Als een 
opleiding accreditatie verwerft, betekent dit dat de 
kwaliteit van de opleiding aan de maat is en daarmee 
zijn de bekostiging en studiefinanciering veilig gesteld. 
De opleiding is dan gerechtigd de bijbehorende graad 
te verlenen.

Vertaalslag naar onderwijs
Ook het meten van kwaliteit kan weer worden gecertifi-
ceerd. ISO-9001 is inmiddels doorgedrongen bij heel veel 
bedrijven en instellingen in allerlei branches. ISO-9001 
is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem 
van een organisatie en de manier waarop de organisatie 
met het kwaliteitsbeleid om gaat. Zo moet bijvoorbeeld 
het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecom-
municeerd worden naar alle medewerkers. De organi-
satie moet zorgen voor klantentevredenheid door te 
voldoen aan de eisen van de klanten en aan de van toe-
passing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moet 
men bedrijfsprocessen vastleggen in een kwaliteits-
handboek en moet het personeel daadwerkelijk volgens 
deze processen werken. Een externe instantie toetst 
of aan de ISO-norm wordt voldaan. Op de vraag of het 
primair onderwijs baat kan hebben bij kwaliteitspro-
gramma’s gebaseerd op ISO-9001 geeft Schröeder een 
duidelijk antwoord. “Deze norm bevat eisen aan kwa-
liteitsbeheerssystemen van organisaties. De eisen zijn 
geschikt voor allerlei soorten organisaties, ook scholen. 
De norm is dan wel opgesteld vanuit het oogpunt van 
grotere productiebedrijven, maar een vertaalslag naar 
onderwijsinstellingen is zeker te maken. Er zijn ook 

“Het	onderwijs	moet	geen	voorbeeld	nemen	aan	de	gedetailleerde	kwaliteitsnormen	in	de	zorg,	waar	zelfs	wordt	vastgesteld	hoe	
vaak	lakens	moeten	worden	verschoond.”

>
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onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten waarvan 
het kwaliteitssysteem gecertificeerd is met ISO-9001. Let 
wel: het gaat hierbij om het kwaliteitssysteem, niet om 
de opleiding zelf of de kwaliteit van het personeel of de 
kwaliteit van het onderwijs.”

Hier maakt Schröeder een belangrijk punt. 
Kwaliteitstoetsing met behulp van kwaliteitsbeheers-
systemen is iets anders dan het toetsen van de kwaliteit 
van het onderwijs. Je mag ervan uitgaan dat uitstekende 
kwaliteitsbeheerssystemen de kwaliteit van het onder-
wijs op scholen kunnen bevorderen, maar dat hoeft 
niet zo te zijn. Een school kan een uitstekend kwali-
teitsbeheerssysteem gebruiken en dat ook op een goede 
manier doen, terwijl de onderwijsopbrengsten laag zijn. 
Of andersom, dat een school excelleert zonder een goed 
instrument. Met kwaliteitbeheerssystemen wordt dus 
níet de kwaliteit van het onderwijs getoetst.
Roel Weener, projectleider PK! (Projectbureau Kwaliteit), 
is geen tegenstander van visitatie en accreditatie zoals 
dat gaat in het hbo en op universiteiten, maar hij vraagt 
zich wel af op grond waarvan je zou moeten accredite-
ren. “Daar komt nog bij dat die accreditatie zou moe-
ten gelden voor alle 7.500 basisscholen in Nederland. 
Als alle scholen geaccrediteerd moeten worden is dat 
een enorm proces, en het is maar de vraag of dat echt 
leidt tot kwaliteitsverbetering. Als het alleen gaat om 
een momentopname hebben we er helemaal niets aan. 
Hebben de visitaties en zelfevaluaties op de pabo’s geleid 
tot kwaliteitsverbetering? In mijn ogen moeten accredi-
taties een bijdrage leveren aan het borgen van duurzame 
verbetering van kwaliteit. Ik denk dat een duurzame ver-
betering van kwaliteit tot stand kan komen als scholen 
eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling.”

Niet gemakkelijk te sturen
Everard van Kemenade kijkt wel naar kwaliteitssys-
temen als het gaat om externe kwaliteitstoetsing in 
het onderwijs. Van Kemenade is seniorconsultant 
kwaliteitsmanagement bij Fontys Hogescholen, onder 
andere voor de onderwijsbegeleidingsdienst DOBA 
Onderwijsadviseurs. Hij is bezig met een proefschrift 
over accreditatie in het hbo. Hij is van mening dat 
conclusies uit zijn onderzoek zijn toe te passen in het 
basisonderwijs. “Uit onderzoeken over de effecten 
van ISO-certificering blijkt dat ISO het beste werkt als 
het door organisaties vrijwillig wordt ingevoerd. Vaak 
wordt het van buitenaf of van bovenaf opgelegd; het 
effect is dan veel kleiner. Hetzelfde geldt voor verplichte 

accreditatie. Een dergelijke verplichting garandeert wel-
licht de basiskwaliteit, maar heeft ook het risico van 
window dressing. Een tweede conclusie is dat ISO moet 
worden ingebed in een intern kwaliteitssysteem. Het 
moet onderdeel worden van de kwaliteitszorg van elke 
dag. In mijn onderzoek ga ik vooral in op de vraag: wat 
doet accreditatie met docenten en andere professionals? 
Professionals zijn niet gemakkelijk te sturen door proce-
dures en controles. De laatste versie van ISO speelt daar 
op in en is meer gericht op verbetering dan op controle. 
Het is belangrijk de manier van toetsing daarop aan te 
passen. De inspecteur die alleen maar controleert, zal 
in het onderwijs niet succesvol zijn. Maar een auditcom-
missie die de dialoog met de onderwijsprofessional aan-
gaat, zal worden gewaardeerd. Leerkrachten staan open 
voor een goed gesprek over verbetering van de kwaliteit 
van hun onderwijs. Dus de externe beoordelaar kan het 
beste zoeken naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe pak-
ken jullie dat nou aan op deze school? Hebben jullie als 
eens gedacht aan …?’ Ik denk dat de nieuwe ISO kansen 
biedt voor het onderwijs, tenminste als het systeem vrij-
willig wordt ingevoerd en wordt ingebed in de interne 
kwaliteitszorg gericht op kwaliteitsverbetering in plaats 
van controle.”

Contraproductief
Van Kemenade beschouwt ISO als een mogelijke eerste 
stap in de richting van goede kwaliteitszorg, ook in 
het basisonderwijs. “Daarmee laat je ook aan de bui-
tenwereld zien dat je belang hecht aan kwaliteitszorg. 
In het hoger onderwijs in het buitenland komt ISO 
steeds vaker voor; in Nederland nog slechts sporadisch. 
Overigens vind ik niet dat het onderwijs een voorbeeld 
moet nemen aan de gedetailleerde kwaliteitsnormen 
in de zorg, waar zelfs wordt vastgesteld hoe vaak lakens 
moeten worden verschoond. Professionals zijn niet te 
sturen door gedetailleerde normen. Ze hebben juist 
ruimte nodig om prestaties te kunnen leveren. De strik-
te normering in de zorg zou je niet moeten willen heb-
ben, denk ik. Het strak vastleggen van allerlei normen 
werkt contraproductief.”

Volgens Van Kemenade loopt het onderwijs achter bij 
andere sectoren als het om kwaliteitstoetsing gaat. 
“De sector is wel bezig met een inhaalslag: met onder 
meer de kwaliteitskaarten wordt stevig aan de weg 
getimmerd. Maar het onderwijs kan nog veel leren van 
het bedrijfsleven én van andere non-profitsectoren, ook 
van de gezondheidszorg. Veel ziekenhuizen hebben al 
ISO-9001.” <

‘Wat kwaliteit precies oplevert 
is vaak niet uit te drukken in 
geld. Maar omgekeerd wel: 
niet kwaliteitsbewust zijn kost 
geld en dat is vaak wel meetbaar 
te maken.’
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Imagoscan	biedt	uitkomst	bij	teruglopende	leerlingenpopulatie

Drie	schoolleiders	deden	mee	aan	een	AVS-pilot	met	een	nieuw	screeningsinstrument,	in	

eerste	instantie	bedoeld	voor	scholen	met	een	teruglopend	aantal	leerlingen.	Zij	waren	

benieuwd	hoe	de	omgeving	over	hun	school	denkt.	Open	deuren	of	nieuwe	inzichten?

tekst Annemiek Selter en Nicole van Dartel

Op basisschool de Petteflet in Tilburg is de imagoscan 
van de AVS uitgevoerd. De school heeft te maken met 
een dalend leerlingenaantal en de directie wilde graag 
weten hoe het de school meer op de kaart kon zetten. 
Om dat gericht te kunnen doen, wilde men weten wat 
het imago van de school in de buurt is. In januari van 
dit jaar zijn de vragenlijsten uitgezet en is een gesprek 
met ouders gevoerd. De bevindingen zijn in een eindge-
sprek besproken. Schooldirecteur Carla over de Linden: 
“We zijn erg blij met de uitkomst. We hebben een beeld 
gekregen van hoe ouders over onze school denken. Het 
beeld dat ons team had, was negatiever dan wat uit de 
imagoscan is gebleken. We hebben gerichte aandachts-
punten gekregen, waar we mee uit de voeten kunnen. 
Zo is ons bijvoorbeeld geadviseerd ons onderwijsconcept 
en de manier waarop we aandacht aan het individuele 
kind besteden scherper te formuleren en naar buiten te 
brengen. De omgeving blijkt een erg positieve indruk 
te hebben over de schooltijden, de omgangsregels met 
kinderen en de professionaliteit van de leerkrachten. 

Dat mogen we best meer uitstralen. Dat de route naar 
school door sommige ouders als onveilig ervaren wordt 
wisten we, maar door het totaaloverzicht hebben we 
nu wel meer handvatten om te kijken met welke sterke 
punten we ons kunnen onderscheiden.”

Afname
Een groeiend aantal scholen ziet hun leerlingenpopu-
latie teruglopen. Uit officiële cijfers van het CBS blijkt 
dat in het schooljaar 2006/2007 1.549.000 leerlingen het 
basisonderwijs bezochten. Dit is een fractie minder dan 
een jaar eerder. Volgens de raming van het ministerie 
van OCW is het aantal po-leerlingen in het schooljaar 
2007/2008 nog iets toegenomen, maar daarna verwacht 
het ministerie een enorme afname tot bijna 1401.000 
leerlingen in 2016/2017. Regionaal bestaan er verschil-
len. Zo neemt in Zuid Holland, Noord Brabant, Zeeland 
en Limburg het aantal leerlingen in meer of mindere 
mate af. In de grote steden heeft men gemiddeld 70 leer-
lingen meer per school dan in gemeenten met minder 

thema	>	Kwaliteit meten 
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dan honderdduizend inwoners. Het teruglopen van leer-
lingenaantallen heeft in een aantal gevallen een sim-
pele demografische verklaring, maar er zijn veel meer 
oorzaken. Te denken valt aan een verandering in de 
wijk, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe school komt. De 
oorzaak kan ook liggen in de prestaties en presentatie 
van de school zelf. Een heikel punt, als je bedenkt dat 
veel schoolleiders er echt alles aan doen om hun school 
van een goede kwaliteit te voorzien. Uit de door de AVS 
uitgevoerde pilots komt naar voren dat wat onomstote-
lijk een feit is, door de omgeving – bijvoorbeeld de doel-
groep ouders/verzorgers – toch heel anders kan worden 
beleefd. Het overdenken waard, aangezien het beeld 
van een school van cruciaal belang kan zijn voor ouders 
om wel of niet hun kind op die school aan te melden. 
Een uitstraling die ouders aanspreekt, helpt leerlingen 
te werven en aan de school te binden. Scholen met een 
afnemend aantal leerlingen hebben er dus baat bij zich 
nadrukkelijk te profileren. Ook voor scholen die wel een 
goede aanloop hebben is het handig te weten waarom 
ouders voor hen kiezen, zodat ze dat beeld kunnen 
bekrachtigen en borgen.

Profiel kiezen
Ans Hendriks, schoolleider van basisschool De 
Vesterhavet in Hoofddorp, had geen last meer van een 
teruglopend leerlingaantal, maar wilde een helder 
profiel kiezen. De informatie uit de imagoscan hielp 

daarbij een keuze te maken. “Het mooie was dat we 
als team ons profiel en onze uitstraling al aan het eva-
lueren waren. Ook de voorzitter van de MR nam hier-
aan deel. De imagoscan moest ons eigen beeld over de 
school kunnen aanvullen en concrete richtlijnen bieden 
over waar de aandachtspunten liggen. Dat is ons zeker 
duidelijk geworden.” Uit de enquête komt duidelijk 
naar voren dat het onderwijsconcept, de betrokken-
heid van het team en de sfeer in school goed is: de 

Vesterhavet is een intern goed georganiseerde kleine 
school waar rust heerst en sfeer is. “Een sterk punt, 
niets meer aan doen. Toch is stilstaan achteruitgang. We 
willen niet alleen naar binnen kijken, maar zorgen dat 
de school met meer performance naar buiten toe wordt 
neerzet”, zegt Hendriks.
De schoolleider besloot samen met haar team te gaan 
voor het profiel ‘talentenschool’. Over een jaar moeten 
de resultaten van dat profiel zichtbaar worden in de 

‘We hebben nu meer handvatten 
om te kijken met welke 
sterke punten we ons kunnen 
onderscheiden.’

Het	beeld	van	een	school	kan	van	cruciaal	belang	zijn	voor	ouders	om	wel	of	niet	hun	kind	op	die	school	aan	te	melden.

>
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klas én voor de omgeving. “De Vesterhavet werd door de 
imagoscan gekenmerkt als ‘traditioneel’ en ‘school valt 
niet op’. Hieronder willen we niet worden geschaard. 
We willen een school zijn waarvan duidelijk is dat zij 
staat voor het talent dat er rondloopt en waar talenten 
gewaardeerd en ontwikkeld worden.”

Meerdere onderzoeken (bijvoorbeeld door de K.U. 
Leuven) wijzen uit dat ouders op basis van een tiental 
onderwerpen hun schoolkeuze bepalen. Het gaat om 
inhoudelijke zaken als onderwijsconcept en –type’, 
praktisch-organisatorische zaken zoals verkeersveilig-
heid rondom de school, maar ook om emotionele aspec-
ten, zoals sfeer. De aandacht die de school heeft voor de 
identiteit die ze uitstraalt, de persoonskenmerken van 
de ouders en ook de beeldvorming van de school in de 
omgeving zijn van invloed op de besluitvorming van 
ouders. Inzicht in dit laatste aspect kan scholen hand-
reikingen bieden om hun eigen schoolimago bij te stel-
len of nadrukkelijker te profileren.

Omgeving
De ontwikkeling van een screeningsinstrument – geba-
seerd op bovenstaande uitgangspunten – lag daarmee 
voor de hand. Het instrument dat de AVS ontwikkelde 
geeft in korte tijd inzicht in hoe de omgeving over 
de school denkt. In die omgeving vormen de ouders 
de belangrijkste groep. Drie groepen ouders worden 
bevraagd: ouders die hun kind in groep 1 of 2 hebben, 
ouders die voor een andere school hebben gekozen en 
ouders die voor een schoolkeuze staan. Hoewel ouders 
de belangrijkste doelgroep vormen, worden ook part-
ner- en buurtorganisaties meegenomen in de screening. 
Immers, meningen en percepties van de school worden 
door ouders niet alleen uit officiële stukken gehaald, 
zoals de schoolgids, maar ook gevormd door verhalen 
bij de bakker om de hoek of bij organisaties die dezelfde 
doelgroep bedienen (kinderdagverblijven, consultatie-
bureaus, et cetera).
Schoolleider Hendriks: “De imagoscan heeft zich in een 
relatief korte periode afgespeeld. We hoefden niet op 
elkaar te wachten. Een ander positief punt was dat het 
onderzoek niet complex was. Ik zoek in mijn werk steeds 
naar vereenvoudiging van op het oog ingewikkelde situa-
ties. Deze enquête beantwoordde hier goed aan.” <

Annemiek Selter (a.selter@avs.nl) en 
Nicole van Dartel (n.vandartel@avs.nl) 
zijn beiden AVSadviseur en ontwikkelden 

de in dit artikel beschreven imagoscan.

‘Stilstaan is toch 
achteruitgang.’
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> uw mening telt – peiling

Kwaliteit meten
De	afgelopen	maand	heeft	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunnen	reageren	op	onderstaande	stelling.	

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

We toetsen leerling-prestaties wel, maar gebruiken de data 

niet voor het uitstippelen van schoolbeleid.

[20%]

1.	Eens
[35%]

2.	Deels	eens
[45%]

3.	Oneens
	
Enkele reacties 

Gérard	Zeegers	van	obs	de	Bonckert	in	Boxmeer		
koos	voor	optie	3:
“De	Bonckert	is	een	EGO-school.	Welbevinden	en	betrok-
kenheid	zijn	uitgangspunt	voor	ons	onderwijs.	Een	hoog	
welbevinden	(hoe	maak	je	het?)	en	dito	betrokkenheid	(hoe	
doe	je	het?)	leiden	tot	competentie	(wat	levert	het	op?).	
We	meten	de	opbrengsten	van	de	inspanningen	die	leer-
krachten	en	kinderen	leveren.	Als	we	vaststellen	dat	die	
achterblijven	bij	de	verwachtingen,	maken	we	een	analyse,	
bespreken	die	en	stellen	het	beleid	bij.	We	trachten	te	voor-
komen	deze	handelingen	onnodig	ingewikkeld	te	maken!”

De	heer	Fikenscher	van	OBODB	in	Voorhout		
koos	voor	optie	2:
“Veel	van	onze	scholen	toetsen	wel,	maar	hebben	nog	geen	
eigen	visie	en	missie	over	wat	ze	met	de	toetsresultaten	
moeten	doen	en	hoe	ze	daar	hun	kwaliteitsbeleid	op	kun-
nen	aanpassen.	Sommige	scholen	zijn	daar	verder	mee	dan	
andere.	Soms	gebruiken	ze	de	resultaten	wel	in	het	klas-
senbeleid,	maar	is	er	nog	geen	integrale	vorm	voor	wat	er	
met	de	toetsresultaten	in	de	hele	school	gedaan	moet	wor-
den.	Het	ideale	plaatje	is	als	iedereen	die	op	school	werkt	
commitment	heeft	en	verklaart	dat	de	koers	van	de	school	
de	juiste	koers	is.	Dan	merk	je	ook	dat	het	testen	van	kin-
deren	onderdeel	is	van	integraal	onderwijs	en	dat	duidelijk	
is	wat	er	met	toetsresultaten	gebeuren	moet.”

Pauline	Kaan-Van	de	Brink	van	de	Geert	Holleschool		
in	Berkhout	koos	voor	optie	3:
“Wij	maken	trendanalyses	van	de	toetsgegevens.	Als	
bijvoorbeeld	spelling	laag	scoort,	kijken	we	of	het	team	
nascholing	nodig	heeft	of	dat	we	moeten	overstappen	op	
een	andere	werkwijze.	Naar	aanleiding	van	het	inspectie-
rapport	is	dat	speerpunt	van	ons	beleid	geworden.	

We	hebben	een	nieuwe	taalmethode	vervroegd	aange-
schaft	en	het	is	een	terugkomend	agendapunt	op	onze	
teamvergaderingen.	Ik	controleer	ook	of	afspraken	hierover	
goed	worden	nageleefd	in	de	klas	en	refereer	ernaar	in	
functioneringsgesprekken.”

Frans	de	Baaij	van	SKOSO	in	Sint	Oedenrode		
koos	voor	optie	3:
“Wij	gebruiken	de	uitkomsten	onder	andere	óók	voor	het	
uitstippelen	van	schoolbeleid.	Het	verschilt	wel	per	school,	
maar	alléén	toetsen	is	bij	ons	niet	de	bedoeling.	Onze	
	aangesloten	scholen	maken	analyses	van	scores	en	trend-
analyses	die	leiden	tot	handelings-	en	zorgplannen.”

Paul	Schipaanboord	van	De	Zandbaan	in	Rilland		
koos	voor	optie	3:
“De	leerling-prestaties	die	te	toetsen	zijn,	vormen	een	deel	
van	onze	resultaten.	De	uitkomsten	van	die	toetsen	zeggen	
dus	iets	over	een	deel	van	onze	(onderwijskundige)	koers.	
Daarom	bepalen	die	uitkomsten	ook	een	deel	van	het	toe-
komstige	schoolbeleid.”

AVS-lid	De	Vries	(die	ervoor	koos	verder	anoniem	te	blijven)	
koos	voor	optie	1:
“Uit	eigen	ervaring,	als	interim-manager,	blijkt	dat	
veel	scholen	erg	weinig	doen	met	de	toetsgegevens.	
Trendanalyses	worden	veelal	niet	gemaakt;	ik	moet	vaak	
nog	uitleggen	wat	een	trendanalyse	is.	Vervolgens	wordt	
het	vaak	lastig	gevonden	de	resultaten	openlijk	te	bespre-
ken.	Er	is	nog	veel	te	verbeteren	op	dit	vlak.”

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

Het primair onderwijs is te veel bezig met geld lospeuteren 

bij de overheid, terwijl prioriteiten stellen bij het inzetten van 

bestaande lumpsumgelden al veel kan oplossen.  

•	Eens
•	Deels	eens
•	Oneens

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	uw	mening!	<
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> zo kan het ook

Vredesfabriek helpt kinderen 
bij sociaal-emotionele ontwikkeling

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	

tegen	min	of	meer	dezelfde	problemen	–	

of	kansen	–	aan.	Hoe	breng	je	kinderen	

in	deze	tijd	normen	en	waarden	bij?	Hoe	

los	je	conflicten	op,	wat	is	het	verschil	

tussen	pesten	en	plagen	en	wat	te	doen	

bij	discriminatie	of	vooroordelen?	De	

interactieve	tentoonstelling	De	Vredesfabriek	

zet	kinderen	aan	het	denken.

tekst Winnie Lafeber

Basisschool De Horizon uit Prinsenbeek huurde De 
Vredesfabriek van het COS West- en Midden Brabant, 
dat de tentoonstelling opstelde in de sportzaal van de 
Seeligkazerne in Breda. In De Vredesfabriek, ontwikkeld 
door Stichting Vredeseducatie, staan 15 machines, zoals 
de ‘tolerantiemeter’, de ‘vooroordelenbalans’, de ‘spijt-
buis’, de ‘oorlogsverkenner’, de ‘vrijheidzoeker’ en de 
‘conflictrol’. Toepasselijke namen voor wat de leerlingen 
er zoal kunnen leren: dat er grenzen zitten aan toleran-
tie, dat vrijheid gebonden is aan regels en dat conflicten 
op verschillende manieren opgelost kunnen worden.
Tiny van den Berg, leerkracht van groep 8 van De 
Horizon: “De Vredesfabriek is een goede aanvulling op 
wat wij al doen op school. We behandelen in groep 8 nu 
de Tweede Wereldoorlog. Ook zitten er onderdelen in 
deze tentoonstelling van de ‘sociaal-emotionele ontwik-
keling’-methode die wij gebruiken. Bovendien past het 
binnen ‘actief burgerschap’. De tentoonstelling maakt 
kinderen bewust van allerlei begrippen, zoals discrimi-
natie, vooroordelen, plagen en pesten. Ze leren hoe ze 
anderen moeten accepteren, met al hun onhebbelijkhe-
den. Bij ons op school hebben we al wel een pestprotocol 
en afspraken over gedrag op het speelplein, maar het is 
belangrijk de regels van tijd tot tijd onder de aandacht te 
brengen. En daar kan De Vredesfabriek goed bij helpen.”
Meer dan 500 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de 
Bredase basisscholen hebben in de eerste week van april 
een bezoek gebracht aan deze bijzondere fabriek. 

Andere belangstellende scholen kunnen de tentoonstel-
ling ook huren. Van den Berg: “De Vredesfabriek sluit 
goed aan bij het niveau van groep 8. Sommige leerlin-
gen vroegen mij of ze ook moeilijker vragen mochten 
beantwoorden, boven hun niveau. Andere kinderen met 
dyslexie vonden dat ze wel veel moesten lezen. Maar alle 
kinderen waren enthousiast.”
Linsey, uit groep 8 van De Horizon: “Ik heb geleerd 
wat vrijheid inhoudt. En bij ‘de zondebok’ moest je op 
een briefje invullen of je iemand kent die gepest is. Bij 
ons valt het pesten wel mee. Bij de ‘feit-meningwijzer’ 
moest je zeggen of iets een feit of een mening is. Het 
is goed om daarover na te denken.” Haar klasgenootje 
Veerle vult aan: “Vrede is heel belangrijk, de Tweede 
Wereldoorlog mag nooit meer gebeuren. Ik heb ook 
geleerd wat het verschil is tussen pesten en plagen: pla-
gen is grappig en niet altijd bij dezelfde persoon. Pesten 
is wel altijd bij dezelfde persoon.” Tom ten slotte: “Bij 
een machine moest je zelf een kaart maken en de naam 
van je vriend en je vijand opschrijven. De ‘feit-mening-
wijzer’ was wel lastig, ik had veel vragen fout. Op school 
gaan we best goed met elkaar om.” <

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

Leerlingen	ontdekken	met	
de	‘vooroordelenbalans’	
of	beweringen	wel	of	niet	
waar	zijn,	of	dat	iets	een	
vooroordeel	is.
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In Lunteren begint – ook 
volgend jaar – de lente!

Impressie	jaarlijkse	conferentie	onderwijs	en	leerlingzorg
De	driedaagse	studieconferentie	'Onderwijs	en	zorg	in	Lunteren	2008'	werd	dit	jaar	voor	de	

zevende	keer	op	rij	gehouden,	van	17	tot	en	met	19	maart.	Organisator	is	het	PO	Platform	Kwaliteit	

en	Innovatie/WSNS	Plus.	Het	thema	leerlingenzorg	bindt	en	boeit	deelnemers	en	workshopleiders.	

tekst Heike Sieber

“Elk jaar weer is het in Lunteren een feest van erken-
ning, herkenning en ontwikkeling”, aldus Roel Weener, 
projectleider PO Platform Kwaliteit en Innovatie en ini-
tiator van de conferentie. De conferentie richt zich op 
coördinatoren van samenwerkingsverbanden, leden van 
een pcl/zorgcommissie, begeleiders (intern, ambulant, 
school), bovenschools managers, directieleden (s)bao, 
leerkrachten en genodigden uit het primair onderwijs. 
De deelnemers bepalen ieder jaar zelf waar zij kennis 
van willen nemen aan de hand van – dit jaar 84 – work-
shopthema’s. Goede voorbeelden die een relatie hebben 
met actuele beleidsthema’s staan centraal. Inhoudelijke 
ondersteuning komt vanuit organisaties en projecten 
als Opleiden in School, TOM, Gedragswerk, Passend 
onderwijs en de Taalpilots. De conferentie is laagdrem-
pelig; veel deelnemers zijn drie dagen aanwezig waar-
van één dag als workshopbezoeker en de andere dagen 
vullen zich met netwerken, ontmoeting en gesprek.

Hoe het begon
Om de toen bestaande plaatsingsproblemen van kinde-
ren landelijk in kaart te brengen werden in 2001 door 
een aantal initiatiefnemers van WOSO (Werkverband 
Opleidingen Speciale Onderwijszorg) en LPC’s 
(Landelijke Pedagogische Centra) verschillende samen-
werkingsverbanden in het land bezocht. Wat men in 
de praktijk tegenkwam was een verscheidenheid aan 
goede voorbeelden. De wens ontstond om deze praktijk-
voorbeelden naar voren te halen en te delen met een 
breed publiek. Zo is de eerste conferentie in Lunteren 
tot stand gekomen: uit de ambitie om elkaar te ont-
moeten en inspireren. In eerste instantie richtte deze 

ontmoeting zich op de coördinatoren van samenwer-
kingsverbanden. Inmiddels is een verschuiving opgetre-
den: ambulant en intern begeleiders en last but not least 
leerkrachten nemen ook deel.

Na twee borgingsjaren stopt gastheer WSNS Plus op 
1 augustus aanstaande definitief. Alle opbrengsten van 
het WSNS Plus project worden overgedragen aan en 
ingebed in actuele beleidsontwikkelingen als Passend 
onderwijs en de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor mor-
gen’ van het ministerie van OCW. WSNS Plus heeft met 
de ontwikkeling van de 1-Zorgroute een handreiking 
geboden aan de organisatie van de leerlingenzorg.

Hoe nu verder?
Ondanks het einde van WSNS Plus gaat de organisa-
tie van ‘Lunteren’ zeker verder met de conferentie. 
Alleen over de vorm en inhoud moet nog gesproken 
worden. Welke partners wil men hiervoor aantrekken? 
Organisator Leon Winkels licht een tipje van de sluier 
op als het gaat om nieuwe partners die men aan wil 
trekken. “Er is een aantal partijen waarmee op korte 
termijn gesprekken gevoerd worden, zoals de PO-raad, 
het NJI (Nederlands Jeugdinstituut), Passend onderwijs 
en het Projectbureau Kwaliteit (PK!).” De organisatie is 
dus ambitieus. Gezien de sfeer, de mogelijkheden voor 
kennisverrijking en de energie die je in Lunteren opdoet, 
twijfelt de AVS niet aan het succes van een vervolg. <

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl) is adviseur bij de 
AVS op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg.
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Actiebereidheid klinkt 
door op 13e AVS congres

Dijksma	stelt	teleur	door	afwezigheid

Het	AVS	congres	op	vrijdag	11	april	draaide	deels	om	afwezigheid.	Zo	ontbrak	bijvoorbeeld	

staatsecretaris	Sharon	Dijksma.	Gelukkig	waren	ook	gelatenheid	en	cynisme	ver	te	zoeken:	

gretig	ondertekenden	de	schoolleiders	een	petitie	waarmee	zij	hun	actiebereidheid	

aantoonden	voor	meer	ondersteunende	functies	in	het	primair	onderwijs,	en	enthousiast	

leerden	ze	in	workshops	en	plenaire	sessies	over	de	houdbaarheid	van	het	onderwijs.

tekst Joëlle Poortvliet

Het is donker in de congreszaal als het lachende gezicht 
van staatssecretaris Dijksma – na een vertederende 
kindercircusact – op een groot scherm verschijnt. De 
zaal mort. Natúúrlijk is ze er niet in persoon. Dat had 
ze wel beloofd, maar ze – althans haar collega Plasterk 
– had ook beloofd een conciërge en administratieve 
hulp voor elke basisschool te financieren. En omdat dat 
(tijdens het congres) nog niet rond was, is de toon in het 
Nieuwegeins Business Centre gezet. Dijksma merkt uiter-
aard niets van de verontwaardigde reacties als ze spreekt 
over de beloningsstructuur en het toekomstige school-
leidertekort, maar de gevoelens in de zaal zijn overdui-
delijk. Als na een afloop van haar videoboodschap een 
paar luisteraars een lauw applaus inzetten, staart de rest 
van de aanwezigen verbolgen voor zich uit. Het klappen 
verstomt voor het echt heeft doorgezet.

Protest
AVS-voorzitter Ton Duif kan op meer bijval rekenen. 
Zeker wanneer hij in zijn jaarrede potentiële acties aan-
stipt. “Ik kan u verklappen dat we denken aan maatrege-
len als passief meewerken aan het inspectieonderzoek, 
geen tijd voor het invullen van enquêtes van de over-
heid, de leerling-telling en ga zo maar door.” Ondanks 
de niet milde (AVS) successen van afgelopen jaar, zoals 
de oprichting van de PO-raad en de ambitieuze plannen 
voor komende jaren om een verbreding richting het 
voortgezet onderwijs te bewerkstelligen, had ook Duif 
liever het congres geopend met een akkoord over het 

convenant ‘LeerKracht!’ en goed nieuws over ondersteu-
nende functies. “Ruim 90 procent van u is bereid actie 
te voeren om de eis ‘voor elke school een ondersteunen-
de functie’ in te willigen. Vandaag is de start van een 
langdurig protest.”

Noordpool
De onrust verdwijnt zodra de ruim duizend schoollei-
ders zich aan de workshops en plenaire sessies wagen. 
Centraal staat de houdbaarheid van het onderwijs: 
duurzaam leren, duurzaam leiderschap en duurzame 
school. Tegen het eind van de ochtend spreekt professi-
oneel avonturier Marc Cornelissen. Schoolleider Willem 
Veurman vindt een zitplaats in de overvolle ruimte. Hij 
is voor de elfde keer op het congres en dit jaar zoekt hij 
vooral verbreding en uitdaging, vandaar de keuze voor 
poolreiziger Cornelissen. “Deze man kan iets zeggen over 
samenwerken in lastige omstandigheden.” En inderdaad, 
Cornelissen vertelt heel persoonlijk over zijn angsten, 
falen en successen op de Noordpool, laat foto’s zien van 
de expedities en geeft en passant nog wat leiderschapsles-
sen. “Zeker voor ambitieuze mensen is dat moeilijk, maar 
als je samen een project doet, moet je anderen de ruimte 
gunnen om mede-eigenaar te worden.”

Groter geheel
Ook de andere sprekers weten te boeien. De Britse 
‘onderwijsgoeroe’ David Hopkins trekt onder andere 
de belangstelling van interim-schoolleider Hans Crijns 
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uit Nijmegen. Hij bezoekt voor de twaalfde keer het 
AVS-congres. “Overal in het po zie je dezelfde problema-
tiek en wordt hetzelfde wiel uitgevonden. Ik ben geen 
directeur die op heel kleine deelgebiedjes wijst, maar 
ben geïnteresseerd in het grotere plaatje, de systema-
tiek van het onderwijs. Hopkins heeft een sterk verhaal, 
zeker omdat het onderbouwd wordt met concreet 
onderzoek en getallen.” (zie ook het interview op pagina 
44 van deze Kader Primair) Ook de rap van de tongriem 
gesneden Marcel van Herpen houdt de aandacht van 
zijn honderden toehoorders stevig vast. Zijn met snelle 
woordgrappen doorspekte performance doet denken aan 
cabaret; de tips en trucs voor schoolleiders blijven ech-
ter overeind. Van Herpen is een fervent voorstander van 
adaptief onderwijs, volgens hem de sleutel voor duur-
zaam opvoeden en ontwikkelen. “Bij je eigen kinderen 
kijk je toch ook naar wat ze wél kunnen?”

Interactie
Waar de centrale sprekers het van de kracht van hun 
visie moeten hebben en van hun spreker-skills, is in de 
workshops meer ruimte voor interactie. De groepen 
zijn kleiner en er wordt meer specifiek op onderwijs-
uitdagingen ingegaan. AVS-adviseur Jessica Povel praat 
bijvoorbeeld met zo’n 27 schoolleiders over innovatieve 
verandertrajecten. Povel: “Wie is wel eens een verander-
traject ingegaan dat niet zo uitgepakte als gehoopt? En 
waarom niet?” De vingers gaan de lucht in. De een na de 
ander biecht openlijk zijn of haar valkuil op. ‘Te weinig 

mensen die ervoor wilden gaan’. Of ‘dat het oude niet 
aansloot bij het nieuwe’. Samen discussieert de groep 
ook over voorwaarden voor een geslaagd verandertra-
ject. “Als je echt wilt veranderen, moet je dat zo doen 
dat het niet mogelijk is te vervallen in oude patronen.”

Internationaal tintje
Nederlandse schoolleiders konden dit jaar in 
Nieuwegein tot slot zomaar een Poolse collega tegen 
het lijf lopen. Het congres had een internationaal tintje 
door de aanwezigheid van ESHA-bestuursleden uit 
dertig landen. De Europese schoolleidersorganisatie 
vergadert eens per jaar en deed dat dit jaar Nederland. 
De buitenlandse gasten werden – net als alle aanwezi-
gen trouwens – goed verzorgd. Op de beursvloer, waar 
nog weer meer standhouders dan in 2007 hun goederen 
of diensten aanboden aan schoolleiders, is continu 
een hapje en een drankje aanwezig. Tegen half vijf zit 
adjunct-directeur Ruud Plas uit Almere een evaluatie-
formulier in te vullen, vlakbij de stand van ESHA. Het 
is zijn eerste keer op het congres. Hij vond vooral Marc 
Cornelissen inspirerend. “Cornelissen bevestigde wat 
in de schoolleideropleiding wordt gezegd: topdown gaat 
niet werken.” En volgend jaar? “Dan ben ik zo mogelijk 
zeker weer aanwezig.” <

Meer weten?
www.avs.nl/congres2008
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Foto: Will Geurds

Het	AVS	congres	werd	bezocht	door	ruim	1.000	schoolleiders.
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“Hartelijk welkom op ons 13e AVS congres met als titel 
‘De houdbaarheid van ons onderwijs’. Een thema waar 
ik zo dadelijk wat verder op in ga. Allereerst een speci-
aal welkom aan onze internationale gasten, bestuursle-
den van de European School Heads Association (ESHA) uit 
dertig landen, die vandaag en in het komend weekend 
onze gasten zijn. Verder een speciaal welkom aan Mary 
Kay Somers, president of NAESP (National Association of 
Elementary Principals) en aan Chris Harisson, president 
of ESHA and chair of the international committee of NAHT 
(National Association Head Teachers in the UK). De aanwe-
zigheid van zoveel geëerde gasten geeft maar weer aan 
dat onze wereld snel kleiner wordt en de uitwisseling 
van kennis en ervaring steeds beter verloopt. Onze bui-
tenlandse gasten zijn herkenbaar aan hun badge en ik 
nodig u dan ook van harte uit om gedurende de dag 
kennis met hen te maken.

Mineur
Hoewel het vandaag een feestelijke dag is, 1.100 school-
leiders op een congres over de duurzaamheid van het 
onderwijs, begin ik toch in mineur. Want na weken van 
onderhandelen is er nog steeds geen akkoord over het 
actieprogramma ‘LeerKracht!’ van de minister.
Ik hoop dat u allen de dienstauto’s netjes hebt laten 
parkeren en dat uw chauffeur na afloop vandaag hoog 
genoeg in de chauffeurspikorde staat, opdat hij op tijd 
zal voorrijden, waardoor u niet te lang op de rode loper 
hoeft te wachten. Uw staf van toegewijde medewerkers 
in uw directiekantoor weet ongetwijfeld dat u hier aan-
wezig bent. U hebt dan ook gisteren uw dienstbevelen 
verspreid, zodat iedereen precies doet wat u heeft uit-
gedacht. Immers, weg met de professional, leerkrachten 
zijn alleen maar uitvoerders van al het goede dat u hebt 
bedacht. U hebt zichzelf dan ook goed toegerust ten kos-
te van het overige personeel. Onzin? Natuurlijk, maar 
het is wel de manier waarop de minister spreekt over de 
managers en bestuurders in het onderwijs. Herkent u 
zich daar niet in? Vanzelfsprekend niet. Het probleem 
is dat we allemaal over één kam worden geschoren. 
Misschien zijn er scheefgetrokken verhoudingen in hbo 
en mbo die dat beeld kunnen oproepen, ik heb daar 
niet echt een mening over, maar vast staat dat dezelfde 

beelden als daar geschetst ook over het primair onder-
wijs worden uitgegoten. De manager en de bestuurder 
staan in een kwaad daglicht. En onze minister doet 
daar helaas vrolijk aan mee. Dit vergroot alleen maar de 
afstand tussen bestuur en burger. Maar de minister gaat 
verder. In het AOb blad verzucht hij dat zijn voorgangers 
het onderwijs aan de bestuurders en managers hebben 
weggegeven. Dat Den Haag weer grip wil krijgen op het 
onderwijs. Meer inspraak in het hoe. Meneer Plasterk, 
bent u de lessen van de jaren ’70, ‘80 en ‘90 weer zo snel 
vergeten? Van een onmachtige overheid die bestuurde 
per circulaire en de problemen die daardoor ontston-
den? We hebben toen niet zomaar gekozen voor decen-
tralisering. Lees het rapport Dijsselbloem er nog eens 
op na. Geef ons nu eens het vertrouwen, de steun en de 
middelen om dat waar te maken, zonder dat we al in 
de beginfase worden afgerekend op effecten die de over-
heid zelf in ieder geval nooit heeft kunnen bereiken. 
We hebben een minister als medestander nodig, niet als 
tegenstander.
De afgelopen weken is er intensief overlegd over het 
actieprogramma van de minister. Maar liefst 1,1 miljard 
heeft de minister beschikbaar, waarvan slechts 325 
miljoen voor het po, de grootste onderwijssector. Zijn 
inzet was duidelijk: verkorting carrièrelijnen, meer 
LB-functies in het po, een toelage van 275 euro voor 
schoolleiders, versobering van de BAPO-regeling, de 
inrichting van een ‘SER’ voor het onderwijs en een scho-
lingsfonds. Gisteravond laat hebben de onderhandelaars 
nog geen akkoord bereikt over de feitelijke uitwerking. 
De belangrijkste punten waar nog geen overeenstem-
ming over is:
• BAPO
• Verkorting carrièrelijnen
• Schrappen van de laagste adjunct-schaal
•  En uiteraard onze wens voor ondersteunende functies 

voor elke school.

Laat ik eerst vooropstellen dat betere salariëring voor 
leerkrachten ook in ons voordeel werkt. We moeten con-
curreren in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, 
dus zijn goede primaire arbeidsvoorwaarden van groot 
belang. Kortere carrièrelijnen, meer kans op promotie 
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Geld en commitment nodig 
voor duurzaam onderwijs
Jaarrede	van	AVS	voorzitter	Ton	Duif,	uitgesproken	tijdens	het	13e	AVS	congres	‘De	houdbaarheid	

van	onderwijs:	duurzaam	leren,	duurzaam	leiderschap,	duurzame	school’	op	11	april	2008.
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naar hogere salarisschalen en een focus op het primaire 
proces zijn allemaal belangrijke inzichten. Maar als 
dit voor leerkrachten geldt, waarom dan niet in gelijke 
mate voor directeuren en adjunct-directeuren? De cij-
fers liegen er toch niet om. In 2012 wordt een tekort 
aan directeuren voorspeld van 20 procent; dat wil zeg-
gen één op de vijf scholen zit straks zonder directeur. 
Misschien dat het de minister niet veel kan schelen – hij 
laat zich immers leiden door het sentiment van ‘arbei-
ders zelfbestuur’ – maar leerkrachten, ouders en school-
bestuurders betalen straks de rekening.
In oktober 2007 hebben we samen met u drie eisen 
gesteld in het actieprogramma ’De maat is vol’. Het ging 
daarbij om een salarisverbetering voor directeuren van 
8 procent bovenop de cao, het terugdringen van de zo 
langzamerhand groteske regeldruk en voor elke school 
een ondersteunende functie. De toelage op de salarissen 
voor directeuren van 275 euro per maand komt gro-
tendeels overeen met onze eis, maar de terugdringing 
van de regeldruk is niet eens ter sprake gekomen. En de 
investering voor ondersteunende functies blijft steken 
bij 20 miljoen, terwijl wij hebben becijferd dat daarvoor 
nog ongeveer 100 miljoen nodig is, naast de 0,2 fte die 
al in de lumpsum zijn versleuteld. Ondersteunende 
functies helpen de werkdruk van leerkrachten en 
schoolleiders te verlagen en vergroten de veiligheid op 
school. Met de 20 miljoen in dit akkoord zijn we er dus 
nog lang niet. Erger is dat het kabinet niet wil vastleg-
gen wanneer dit wel het geval zal zijn. In een persoon-
lijk onderhoud met de staatssecretaris heeft zij aangege-
ven dat ze ‘haar stinkende best’ zal doen stap voor stap 
voldoende geld vrij te maken om dit ooit te bereiken. 
En van haar goede wil ben ik overtuigd. Maar hoe dan? 
Nadat alle kasten, potjes en enveloppen zijn leeggehaald 
om aan het actieplan te voldoen? Hét probleem is dat 
de minister in de zomer van 2007 de onvergeeflijke fout 
maakte de financiering van ‘LeerKracht!’ voor een groot 
deel in de eigen begroting te willen vinden.

Dinsdag 15 april wordt er verder onderhandeld en 
hopen we toch nog tot een aanvaardbaar akkoord te 
komen. Vanzelfsprekend leggen we dit dan aan u voor. 
De grootste problemen verwachten we met onze eis 
‘elke school een ondersteunende functie’. En wat dan 
verder te doen. Ruim 90 procent van u is bereid actie te 
voeren om deze eis in te willigen. Maar actie voeren is 
één, je zin krijgen is twee. De ervaringen met de politie-
cao leren ons dat het kabinet de tijd heeft. Dit betekent 
dat we actiemiddelen moeten kiezen die ook op de lan-
gere termijn effect blijven sorteren. Actiemiddelen die 

niet onze kinderen treffen, die niet gericht zijn op het 
onderwijspersoneel en die niet gericht zijn op de ouders. 
Het moeten middelen zijn waar de minister last van 
heeft. We laten ons op dit moment juridisch adviseren, 
maar ik kan u verklappen dat we denken aan maatrege-
len als passief meewerken aan het inspectieonderzoek, 
geen tijd maken voor het invullen van enquêtes van de 
overheid, de leerling-telling en ga zo maar door. Niet 
als werkweigering, maar als we dan toch moeten kiezen 
wat we noodgedwongen moeten laten vallen, dan gaan 
de ouders, het belang van de school en de kinderen 
voor. Het andere moet dan maar wachten totdat er tijd 
overschiet. We zullen ook uw hulp inroepen om mas-
saal ouders te mobiliseren. We zullen de acties zodanig 
vormgeven dat we het lang kunnen volhouden. Ik ga er 
vanuit dat u vandaag allemaal de petitie ondertekent, 
die wij aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs rich-
ten. Maar zo nodig kunnen de acties ook een harder 
karakter krijgen, daar zullen we het de komende weken 
met u over hebben. Nog steeds kan de minister onheil 
en onrust voorkomen door met ons afspraken te maken. 
En daarbij kan Plasterk niet wegkomen met de stelling 
‘er is geen geld voor’, omdat ook hij de verantwoorde-
lijkheid draagt van de keuzes die gemaakt worden. Zijn 
eerste prioriteit hoort te liggen bij het onderwijs en 
daarna pas als lid van de zeshoek binnen het kabinet. 
De zeshoek die geldt als kernkabinet. Vandaag is de 
start van een langdurig protest. Het AVS bestuur en 
onze ledenraad zijn de hele dag tot uw beschikking om 
samen met u te spreken over hoe we het beste een goed 
resultaat kunnen bereiken.

PO-raad
Dit alles gezegd hebbende, collega’s, wil ik ook graag 
met u spreken over meer inhoudelijke zaken. Op ons 
congres in 2005 heb ik – en hier citeer ik mijzelf maar 
even – het volgende aangekondigd: “Ons sterke verhaal 
van vandaag luidt dat wij het initiatief nemen om te komen 
tot één sectororganisatie voor het po. Dit klinkt misschien wat 
eigenwijs, maar is zéker niet zo bedoeld. We zijn het aan onze 
stand verplicht! Als belangrijke partij vinden we dat onze 
leden recht hebben op een heus platform, waar verbindingen 
tussen scholen gemaakt kunnen worden. Waar u, als ‘manager 
nieuwe stijl’ het debat kunt voeren over kwaliteit, innovatie 
en vernieuwing. Waar uitwisseling van ideeën plaatsvindt 
en waar deskundigen u bijstaan in uw dagelijkse werk. Een 
sectororganisatie die de belangen van zowel de scholen als de 
schoolleiders mee gaat behartigen.” Einde citaat.
Er is in de afgelopen drie jaar hard gewerkt om dit 
mogelijk te maken. Het moet worden gezegd dat de 
huidige besturenorganisaties ingezien hebben dat ver-
deeld werkgeverschap verlammend werkt als het gaat 
om de ontwikkeling van het po. Met de start van de 
PO-raad, afgelopen januari, is de eerste stap gezet naar 
de ontwikkeling van de door ons zo gewenste moderne 
brancheorganisatie voor het po. Het is daarom van het 
grootste belang dat alle schoolbesturen zich aansluiten 
bij de PO-raad. Overigens moeten dezelfde besturen 
actie ondernemen om te voorkomen dat de kosten 
van lidmaatschappen verder oplopen. Als de PO-raad 

‘Ondersteunende functies helpen 
de werkdruk van leerkrachten 
en schoolleiders te verlagen 
en vergroten de veiligheid op 
school.’

>
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representatief is, kunnen schoolbesturen straks kiezen 
of zij het huidige lidmaatschap van de traditionele 
besturenorganisaties vaarwel zeggen of aanhouden 
tegen een vanzelfsprekend lagere contributie.
Let wel, wij kunnen het niet accepteren als de PO-raad 
zich ontwikkelt als een bestuurlijk netwerk van school-
besturen die los van het veld gaat opereren. Bij de start is 
steeds gesproken over een moderne brancheorganisatie, 
waar weliswaar een vierkante tafel staat als het gaat 
om de afspraken over arbeidsvoorwaarden, maar waar 
een ronde tafel staat waar belanghebbenden met elkaar 
spreken over de noden van ons onderwijs. Een tafel 
waaraan vak- en beroepsorganisaties welkom zijn, waar-
aan schoolleiders een initiërende rol hebben, waaraan 
ouderorganisaties op voor hen belangrijke onderwerpen 
kunnen aanschuiven en waaraan gezocht wordt naar de 
best werkende oplossingen voor onze problemen. De AVS 
zal zich inspannen om die ronde tafel tot een succes te 
maken. De AVS is geen werkgeversorganisatie pur sang en 
zal dit ook nooit worden. De AVS wil leidinggevenden in 
het po verbinden op thema’s als de verschillende rollen 
van de schoolleider, de professionele ontwikkeling van 
het beroep, innovatief vermogen en bijdragen aan goed 
onderwijs. De AVS is dus géén PO-raad, maar wel een 
belangrijke buitenboordmotor ervan. Dat inmiddels ook 
statutaire bestuurders en bovenschoolse managers zich 
bij ons aanmelden is dan ook een natuurlijke ontwikke-
ling. Zij doen dit vanuit hun werknemersrol. Immers, 
zelfs de voorzitter van het college van bestuur kan ont-
slagen worden (met alle bijkomende juridische proble-
men) door de raad van toezicht.

Verbreding naar voortgezet onderwijs
De sectorale ontwikkelingen houden ook een risico 
in. Doordat een HBO-raad, een MBO-raad, een VO-raad 
en nu ook een PO-raad hun eigen sectoren inrichten, 
dreigen zij uit elkaar te drijven. Het wordt een uitda-
ging om (regionale) schoorstenen tussen de sectoren 
te bouwen om de aansluiting van leerlingen tussen 
de sectoren te verbeteren. Daarbij bereiken ons steeds 
meer vragen uit het voortgezet onderwijs: waarom de 
AVS niet een gelijksoortige ontwikkeling wil opstarten 
voor leidinggevenden in het vo? Na het verdwijnen van 
Schoolmanagers_VO in november 2006 is gebleken dat 
daaraan een grote behoefte is. Verbreding naar het vo is 
voor de AVS een aantrekkelijke optie. De problematiek 
van leidinggevenden is niet zoveel anders, de professi-
onaliseringsgedachte leeft daar ook. Maar nog aantrek-
kelijker is dat áls leidinggevenden uit beide sectoren in 
één organisatie elkaar gaan ontmoeten in netwerken, 
er oplossingen in zicht kunnen komen op het gebied 
van de overgang tussen po en vo. De stelselkloof tussen 
po en vo blijkt voor onze kinderen een zeer risicovolle 
kloof te zijn. Gezamenlijk kunnen we leren van experi-
menten die daarin oplossingen bieden. Overigens zijn 
er veel terreinen waar we van elkaar kunnen leren. Het 
zou betekenen dat ook de Nederlandse Schoolleiders 
Academie (NSA) zich verbreden kan naar het vo. Dan 
ontstaat er een interessant beeld: twee sectororgani-
saties (PO- en VO-raad), een verbindende AVS die zich 

richt op de professionalisering en belangenbehartiging 
van leidinggevenden in po en vo, en een NSA die de 
kwaliteitsagenda bewaakt, met eveneens een register 
voor leidinggevenden in het vo. Uiteindelijk kan dit de 
opmaat zijn naar een sterke inrichting van het funde-
rend onderwijs. Het bestuur van de AVS is dan ook blij 
dat de ledenraad afgelopen maart het groene licht heeft 
gegeven richting het vo. U zult daar de komende tijd 
meer van horen. Wel heeft de ledenraad terecht de voor-
waarde gesteld dat de ontwikkeling van de AVS in het 
po daar niet onder mag lijden. Dat zullen wij dan ook 
zorgvuldig bewaken.

Kwaliteit
Veel hangt van ons af. Wij blijven de kurk waarop de 
kwaliteit van ons onderwijs drijft. En we doen het vol-
gens sommige criticasters niet goed. De eenzijdige en 
ongenuanceerde berichtgeving over (volgens sommige) 
onverantwoorde reserves die niet worden ingezet ligt 
ons nog vers in het geheugen. Maar ook de zorgelijke 
berichten over de dalende onderwijskwaliteit kunnen 
we niet negeren. Natuurlijk, Nederland doet het inter-
nationaal gezien uitstekend, maar we verliezen in die 
internationale vergelijkingen wel terrein. Al zijn er 
ook mensen zoals professor Borghans in de NRC van 
afgelopen dinsdag, die daar vraagtekens bij stellen. De 
AVS heeft dan ook van harte meegewerkt aan de ont-
wikkeling van de Kwaliteitsagenda PO. Basiskenmerk 
daarvan is dat we ons beter focussen op de kwaliteit 
van ons reken- en taalonderwijs. Naast ict-vaardigheden 
zijn dit onmisbare tools die kinderen moeten beheersen 
om überhaupt een kans te maken in onze snel veran-
derende maatschappij. Daarnaast heeft de commissie 
Meijerink zogenaamde referentiekaders voor taal- en 
rekenen ontwikkeld voor alle onderwijstypen, van po 
tot en met hbo. Referentiekaders zijn prima, zij geven 
ons houvast over wat van ons wordt verwacht, maar 
moeten wel van onszelf zijn. Daarom zal de AVS zich 
inspannen om het komende jaar met de leden te spre-
ken over de consequenties en de uitwerking van deze 
kaders. Internationaal onderzoek, zoals ook onze inlei-
der David Hopkins zal uitleggen, toont aan dat echte 
veranderingen alleen werken als ze van binnenuit wor-
den gedragen. Dat zullen we zeker nastreven. Ik heb in 

het overleg met de staatssecretaris aangegeven dat het 
niet zo kan zijn dat we volgend jaar discussie krijgen 
over referentiekaders voor geschiedenis, aardrijkskun-
de, bewegingsonderwijs en ga zo maar door. De rest van 
het curriculum is en blijft een zaak van de school en de 
stakeholders van de school, binnen de nu geldende wet-
telijke kaders. Een verplichte Cito-eindtoets, zoals wordt 

‘De AVS is géén PO-raad, maar 
wel een belangrijke buiten-
boordmotor ervan.’
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voorgesteld door Dijsselbloem, zullen wij in ieder geval 
niet accepteren. De komende tijd zullen we in samen-
werking met het innovatieplatform, de PO-raad en de 
scholen met voorstellen komen over hoe we ons het bes-
te kunnen verantwoorden over de behaalde resultaten. 
Daarbij geldt het adagium dat toetsen er zijn voor de 
professional om de effectiviteit van het eigen handelen 
te verbeteren en het onderwijs beter op het individuele 
leerproces van de leerling af te stemmen, en niet om 
onze leerlingen en scholen af te rekenen.

Duurzaam
De titel van ons congres is ‘De houdbaarheid van onder-
wijs: duurzaam leren, duurzaam leiderschap, duurzame 
school’. Dat is nogal wat. Onderwijs is bij uitstek zelf 
een duurzaam instrument. Maar leven we eigenlijk wel 
in een duurzame wereld? De mensheid zelf is een plaag 
die onze wereld teistert. We gebruiken in hoog tempo 
de natuurlijke energie- en hulpbronnen, vervuilen de 
atmosfeer, kappen de regenwouden. En we doen dit 
omdat we er vanuit gaan dat uiteindelijk de komende 
generaties de problemen met het voortschrijden van 
de techniek kunnen oplossen. Maar als dat al een juiste 
aanname is, waarom investeren we dan zo krenterig in 
die nieuwe generatie? 80 miljoen kinderen in de wereld 
zijn verstoken van elke vorm van onderwijs, 750 miljoen 
mensen kunnen niet lezen of schrijven en kunnen dus 
ook niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer van 

kennis en vaardigheden. Vele miljoenen mensen leven 
onder een verstikkende censuur en zijn niet vrij het 
leven te leiden dat zij zouden verkiezen. Hoeveel poten-
tiële Einsteins gaan er voor de toekomst verloren? Maar 
laat Nederland ook de hand in eigen boezem steken; 
hoeveel talenten komen niet tot bloei in onze eigen 
samenleving? Onze klassen zijn vervuild en te klein, 
onze middelen zo toereikend dat geen enkele volwas-
sene een dergelijke leeromgeving zou accepteren, er 
komen grote tekorten aan personeel… En de regering? 
Nog klinkt het verfoeilijke ‘sober maar doelmatig’ in 
mijn oren, zoals Den Haag dit formuleert. Kabinet en 
politiek kibbelen over een nietszeggende film, politieke 
spelletjes rond notulen houden het land weken bezig, 
grote ambities over samen leven en samen werken. 
Willen we duurzaam onderwijs ontwikkelen dan is er 
naast geld ook een onvoorwaardelijk commitment nodig, 
meneer Balkenende. Maar niet voor een Betuwelijn of 
een hogesnelheidslijn, die al jaren ongebruikt liggen te 
roesten, omdat de verantwoordelijke instanties incom-
petent zijn. En niet voor leuke eilandjes voor de kust, 
omdat anderen dat ook doen. Investeren in onderwijs 
is de beste manier om Nederland duurzaam te ontwik-
kelen. Wij zijn daar elke dag mee bezig, ook met de 
beperkte middelen die tot onze beschikking staan. Die 
verantwoordelijkheid dragen we gezamenlijk. Onze leer-
lingen hebben er recht op. Ik wens u een inspirerende 
dag toe.” <
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Interview	Britse	onderwijsadviseur	David	Hopkins

“Het	begint	allemaal	bij	de	school.	Als	je	iets	wilt	bereiken	in	de	maatschappij,	moet	je	bij	

het	hart	beginnen.	Goede	scholen	genereren	een	competente	en	sociale	generatie.	Het	

goede	nieuws	is:	elke	school	is	in	potentie	een	goede	school.”	Hier	spreekt	niet	Emile	

Ratelband;	het	zijn	de	optimistische	woorden	van	de	Britse	onderwijsexpert	David	Hopkins.

tekst Danielle Arets

‘Het is allemaal 
niet zo moeilijk’

Foto's: Will Geurds

“Je	moet	echt	iets	willen	met	je	leerlingen,	op	elk	niveau”,	vindt	David	Hopkins.
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Wetende dat er momenteel lijsten circuleren met flinke 
aantallen (zeer) zwakke scholen, is het niet verwonder-
lijk dat David Hopkins door de AVS gevraagd is om mee 
te denken over duurzaam onderwijs. Zijn lezing op het 
13e AVS congres kon dan ook op warme belangstelling 
rekenen. Hopkins is een charismatische spreker, maar 
trekt vooral de aandacht door de positieve boodschap 
die hij te vertellen heeft: elke school is een uitstekende 
school! Onder die titel (‘Every School a Great School’) ver-
scheen vorig jaar zijn nieuwste publicatie. Hoewel de 
titel voor zich spreekt, geeft Hopkins in de inleiding van 
deze publicatie nog maar eens te kennen dat hij niet 
van plan is het bij vage beleidsbeloftes te houden: “I’m a 
schoolimprovement activist.” Dat betekent actie, en wel nu.

Bewezen resultaten
Dat het geen loze belofte is, wijzen de cijfers uit. 
Hopkins slaagde erin om in Engeland – na jaren van 
stagnatie – de schoolresultaten weer op te krikken. Als 
adviseur van het ministerie van Onderwijs in Groot-
Brittannië, volgde hij de Canadese onderwijsexpert 
Michael Fullan op, die halverwege de jaren negentig in 
Engeland de taal- en rekenachterstand drastisch wist 
terug te dringen. Maar waar Fullan deze terugdringing 
niet vast kon houden (volgens hemzelf te wijten aan een 
verlegde focus vanuit het kabinet Blair naar de oorlog 
in Irak, zie Kader Primair 4 december 2007), zorgde 
Hopkins weer voor verbeterde opbrengsten. Zijn succes-
formule komt er in zijn eigen ogen op neer dat hij het 
ingezette beleid van Fullan heeft voortgezet door een 
goede integratie van beleid, management en onderwijs. 
Je zou kunnen zeggen het hij het theoretische raam-
werk van Fullan heeft geïmplementeerd in de praktijk.
Een project dat daarbij het meest tot de verbeelding 
spreekt, is het grootschalige IQEA project: Improving 
the Quality of Education for All, waarin honderden Britse 
scholen in het basisonderwijs participeerden. Het pro-
gramma stuurde op zowel verbetering in de manier 
van lesgeven, de leerprocessen als het management, 
en dat op nationaal niveau. Bovendien werden deze 
hoge ambities ondersteund door de overheid. “Hoge 
ambities verdienen optimale ondersteuning vanuit de 

overheid; er moet een goede beloning tegenover al die 
inspanningen staan”, aldus Hopkins. De gevolgen van 
dit integrale beleid hebben wereldwijd bewondering 
geoogst; waar in 1997 nog maar 63 procent van de 11-ja-
rige leerlingen konden lezen op het gewenste niveau 
was dat aantal in 2005 79 procent. Voor wiskunde was 
eveneens een stijging van 13 procent zichtbaar en er 
wordt nog steeds progressie geboekt. “Het blijft een van 
de initiatieven waar ik het meest trots op ben”, laat 
Hopkins weten.

Visie op lesgeven
Hopkins’ methode komt grofweg neer op een integrale 
schoolontwikkeling. Startend bij het persoonlijke leren. 
“Je moet kinderen leren hoe je moet leren. Daarnaast 
moet er een managementvisie bestaan op lesgeven. 
Leerkrachten moeten continu open staan voor het verbe-
teren van didactische vaardigheden en er moet genoeg 
aandacht zijn voor hun professionele ontwikkeling.” 
Hoewel de noodzaak van leerlinggestuurd onderwijs 
nog steeds niet bij alle leerkrachten is doorgedrongen, 
ziet Hopkins wel sterke vooruitgang op dit terrein. 
“Vervolgens moeten er partnerschappen aangegaan wor-
den met vergelijkbare scholen en tot slot moet je niet 
bang zijn om de kwaliteit te meten. Daarmee kun je de 
progressie ook monitoren. Op deze manier ontstaan suc-
cesvolle lerende organisaties.”

Hopkins schreef diverse publicaties over management 
en onderwijs en bekleedt momenteel de leerstoel 
Internationaal Leiderschap aan de Universiteit Londen. 
Toch heeft hij eigenlijk niet zoveel op met het ‘manage-
ment denken’. Hij is ook geen groot voorstander van 
het inhuren van externe managers voor het besturen 
van scholen. “Een educatieve achtergrond is van cruci-
aal belang; je moet voeling hebben met onderwijs. Je 
moet echt iets willen met je leerlingen. Dat geldt op elk 
niveau. Wellicht dat grote scholen profijt hebben bij het 
inhuren van een boekhouder of een zakelijke manager, 
maar om eerlijk te zijn, het is allemaal helemaal niet 
zo moeilijk. Onderwijsvernieuwing is geen hogere wis-
kunde – it’s no rocket science.”

Vrijheid in leiderschap
Toch kunnen de – van bovenaf opgelegde – vernieu-
wingen in het onderwijs in Nederland tot nu toe niet 
op veel bijval rekenen. AVS voorzitter Ton Duif ful-
mineerde tijdens zijn speech op het 13e AVS congres 
bijvoorbeeld tegen de ministeriële neiging om weer 
een sterkere sturende rol op zich te nemen. “Hebben 
ze het rapport Dijsselbloem, waarin juist gehamerd 
wordt op een bottum-up benadering, dan niet gelezen?” 
vraagt hij zich hardop af. “Laat ons alsjeblieft eens zelf 
onze gang gaan, dan komen die resultaten vanzelf.” 
Het is koren op de molen van Hopkins, die vindt dat 
de overheid moet waken voor een te sterke focus op 
structurele veranderingen. De nadruk moet liggen op 
kwaliteit en daarbij is autonomie van wezenlijk belang. 
“Schoolleiders moeten in alle vrijheid hun school kun-
nen vormgeven.”
Hopkins maakt daarbij een onderscheid tussen manage-
ment en leiderschap. Waar management gaat over het 
besturen pur sang, richt leiderschap zich op visie, bezie-
ling en toekomst. Met name die leiderschapsrol is van 
cruciaal belang voor het realiseren van een great school. >

‘Het is allemaal 
niet zo moeilijk’

‘Durf te dromen en zorg dat je 
hele organisatie doordrongen is 
van je visie.’

‘Onderwijsvernieuwing is geen 
hogere wiskunde.’
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“Schoolleiders moeten een visie uitdragen. Durf te dro-
men en zorg dat je hele organisatie doordrongen is van 
je visie”, dringt Hopkins aan.

Eigen progressie
Hopkins adviseert wereldwijd ministeries en draagt zijn 
visie ook uit naar het Nederlandse kabinet. In hoeverre 
is het Britse succes in Nederland na te volgen?
Is de methode ook toepasbaar op de Nederlandse situ-
atie, waar we vrijheid van onderwijs – en dus even zoveel 
diverse schoolsystemen – kennen? “Zonder twijfel”, ant-
woordt Hopkins kort en krachtig. “Elke school, privé of 
publiek, van hoge of middelmatige kwaliteit, met welk 
signatuur dan ook, vaart wel bij een systematische bena-
dering. Bovendien moet er juist door het aangaan van 
partnerschappen gezorgd worden voor een goede uitwis-
seling van diverse vormen van onderwijs. In Nederland 

zie ik een grote ambitie. Als de overheid die goed weet te 
ondersteunen, zal dat uitmonden in mooie groeicijfers.”
Hopkins ziet de toekomst dus rooskleurig in. Zijn mee-
gebrachte geografische kaarten van Engeland zijn in de 
loop der jaren steeds verder rood ingekleurd, wat bete-
kent dat die geografische gebieden progressie hebben 
geboekt. “Ik gebruik graag rood, omdat ik sociaal-de-
mocraat in hart en nieren ben. De grote uitdaging voor 
sociaal-democratische maatschappijen is het oplossen 
van ongelijkheid in het systeem. Laten we dan beginnen 
in het onderwijs en zorgen dat ieder kind dezelfde kan-
sen krijgt op een succesvolle ontwikkeling.”

Talent voeden
In Nederland moet er dan nog wel heel wat veranderen. 
Veel talenten komt nog niet tot bloei. Staatssecretaris 
Dijksma wijst hierbij op de cruciale rol van de leer-
kracht en schoolleider. Maar die worden ondertus-
sen wel overstelpt met stapels papierwerk en nieuwe 
verplichtingen. Hopkins: “Een goede school vereist 
leerkrachten die collegiaal zijn, kunnen coachen, lesge-
vende en onderzoekende kwaliteiten hebben en open 
staan voor vernieuwing.” Daarbij geeft hij echter wel te 
kennen nogal ouderwets te denken. Waar onderwijsver-
nieuwers hameren op de rol van de leerkracht als coach, 
en een leerling-leerkrachtssysteem waarbij kennis in 
onderlinge interactie vergaard wordt, denkt Hopkins 
dat deze vormen van co-creatie alleen werken als kinde-
ren eerst een stevige basis hebben gekregen. Dat bete-
kent dus simpelweg dat er in eerste instantie gewoon 
kennis moet worden overgebracht.

Bergtop
“We zijn aan een klimtocht begonnen en moeten daar-
bij niet vergeten onderweg te genieten van het mooie 
uitzicht,” memoreert Hopkins, die zich in zijn vrije tijd 
graag op grote hoogtes bevindt. Hij toont een foto waar-
bij hij met zijn zoontje op de top van de Mount Everest 
staat. “Hij is waarschijnlijk de jongste ooit op die enor-
me hoogte.” Als dat metaforisch staat voor Hopkins’ 
onderwijsmethode, waarmee de nieuwe generatie prille 
talenten beter tot ontwikkeling kan brengen, dan mag 
deze alpinist tevreden zijn. <

Meer informatie
David	Hopkins	is	door	de	AVS	gevraagd	mee	te	denken	over	
onderwijsvernieuwing.	Zijn	publicatie	‘Every School a Great 

School’	verschijnt	binnenkort	in	een	Nederlandse	vertaling.	
Zie	ook:	www.davidhopkins.co.uk

‘Schoolleiders moeten in alle 
vrijheid hun school kunnen 
vormgeven.’

David	Hopkins	tijdens	het	AVS	congres.
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Enschede wil directeur weer 
onderwijskundig 
leider maken

Beheersmatige	aspecten	worden	afgestoten

Openbaar	schoolbestuur	Consent	in	Enschede	kreeg	subsidie	van	het	PO	Platform	Kwaliteit	

en	Innovatie	in	het	kader	van	de	dieptestrategie.	Consent	wil	ermee	realiseren	dat	de	

directeur	weer	onderwijskundig	leider	wordt	in	de	school.	‘Directeuren	moeten	terug	

naar	hun	oorspronkelijke	rol’	is	het	credo.	Een	opvatting	die	afwijkt	van	het	ondernemend	

en	integraal	schoolleiderschap,	waar	bijvoorbeeld	de	AVS	voor	staat,	maar	die	voor	de	

betrokkenen	in	Enschede	wel	werkt.	 tekst Peter Hamers

aantal omliggende gemeenten. “Schoolleiders hebben 
hun sturingstaak uitbesteed aan ib’ers, maar deze aan-
pak werkt naar mijn mening onvoldoende. De ib’er is 
een leerkracht met een taak. Er is er maar één persoon 
in de school die de leerkrachten echt kan sturen en dat 
is de directeur. Die moet het onderwijskundige leider-
schap weer op zich nemen. Ik zeg wel eens: we moeten 
de ladder op naar omlaag. Directeuren moeten juist de 
beheersmatige kant van hun werk uitbesteden en zich 
richten op het primaire proces. Ze moeten zich bezig-
houden met de praktijk van het onderwijs en ervoor 
zorgen dat leerlingen tot betere resultaten komen.”

De afgelopen jaren heeft de intern begeleider (ib’er) 
zich in het kader van WSNS ontwikkeld tot onderwijs-
inhoudelijk coördinator. Dit heeft geleid tot verhoging 
van de kwaliteit van het onderwijs. Maar Consent wil 
meer. Om hoog kwalitatief onderwijs te realiseren, is 
daar nu ook de directeur aan zet.

“De praktijk in het basisonderwijs heeft ons de afgelo-
pen jaren geleerd dat leerkrachten gestuurd moeten 
worden.” Dat is de stellige overtuiging van Peter van 
Leeuwen. Van Leeuwen is directeur van Consent, een 
bestuur met 33 openbare scholen in Enschede en een 
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Manager
Van Leeuwen loopt al meer dan dertig jaar mee in het 
onderwijs. Hij was onder meer bestuurslid in de begin-
periode van de AVS en heeft gezien hoe het takenpakket 
van de schoolleider drastisch veranderde met de komst 
van de decentralisatie. De directeur werd een manager; 
moest allerlei beleidsplannen schrijven, zich bezighou-
den met de formatie, met de huisvesting en met het 
financieel-economische beleid. Directeuren waren daar 
aanvankelijk helemaal niet voor opgeleid. Er kwamen 
dus opleidingen om directeuren de beheersmatige 
kanten van het vak te leren. Tegelijkertijd ontstond het 
verschijnsel ‘bovenschoolse directeur’. Veel directeuren 
zagen het als een mogelijkheid hun carrière een impuls 
te geven. Het beroep van schoolleider werd geüpgraded; 
dat resulteerde onder meer in de oprichting van de 
Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Het gevolg 
was dat directeuren in een soort hoofdkantoor terecht-
kwamen en steeds verder van het dagelijkse werk in de 
klas verwijderd raakten.

Meewerkend voorman
“Nu, ongeveer vijftien jaar later, moeten we constateren 
dat de kwaliteit van het onderwijs bepaald niet beter is 
geworden”, legt Van Leeuwen uit. “Het onderwijsrende-
ment en het prestatieniveau van de leerlingen kunnen 
veel beter. De schoolleider moet terug naar de basis. 
Een effectieve schoolleider is iemand die zich intensief 
bemoeit met het onderwijsproces. Hij of zij moet zich 
verdiepen in methodes, in de manier waarop methodes 
het beste kunnen worden ingevoerd, in het monitoren 
van de onderwijsprestaties, et cetera. De directeur 
moet de leerkrachten in hun klas bezoeken en samen 

met hen bespreken hoe ze hun manier van lesgeven 
en instructie kunnen verbeteren. Leidinggeven aan het 
onderwijsproces en zich richten op de prestaties en de 
resultaten van het onderwijs. Weer een meewerkend 
voorman worden. Onze directeuren kunnen hun nieuwe 
rol niet zomaar waarmaken en zullen worden nage-
schoold. Verder hebben we samen met de Hogeschool 
Edith Stein in Hengelo een opleiding gemaakt die 
gericht is op talentvolle jongeren met het doel ze te 
kunnen inzetten als onderwijskundig leider. Deze men-
sen zijn er nu niet. Alle opleidingen zijn gericht op de 
beheersmatige kant van het directeurschap.”

Leesverbeterplan
Directeuren zullen hun gedrag niet zomaar veranderen. 
Ze zullen in hun nieuwe rol moeten groeien. “Daarom 
zijn we begonnen met één duidelijk project waarin de 
directeur zijn of haar onderwijskundige leiderschap kan 
uitoefenen”, zegt Van Leeuwen. “Dat project is een lees-
verbeterplan. Het is gebleken dat veel leerlingen niet 
het vereiste leesniveau halen. Daarom kiezen we voor 
het verbeteren van het leesonderwijs vanaf groep 1 en 
gebruiken we daarvoor de methode van Kees Vernooy. 
In deze methode staan de hoge doelen centraal, waarbij 
vooral de kwaliteit en effectiviteit van de leerkracht 
van essentieel belang zijn. Voor ons betekent het dat 
we inzoomen op het leerkrachtgedrag en de rol van 
de schoolleider daarbij. De schoolleider moet toezien 
op het proces en de leerkracht begeleiden. Ik vind het 
buitengewoon belangrijk dat we precies monitoren wat 
de resultaten zijn van onze inspanningen. Dat doet 
onze WSNS-coördinator op een systematische manier. 
Hij zal bovendien de kwaliteit van de scholen meten 
en beschrijven en een verslag maken op bovenschools 
niveau.” Deze datafeedback moet vooral leiden tot het 
verder verbeteren van het onderwijs.

‘Een effectieve schoolleider is 
iemand die zich intensief bemoeit 
met het onderwijsproces.’

‘Ik zeg wel eens: we moeten 
de ladder op naar omlaag.’

>

Onder	andere	via	een	
leesverbeterplan,	volgens	de	
methode	van	Kees	Vernooy	
(op	de	eerste	en	vierde	foto	
van	links),	zoomt	Consent	
in	op	het	leerkrachtgedrag	
en	de	toezichthoudende	
en	begeleidende	rol	van	de	
schoolleider	daarbij.
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Het leesverbeterplan werpt nu al vruchten af. De herfst-
resultaten waren 20 procent hoger dan vorig jaar. Voor 
Van Leeuwen is dat heel plezierig. “Ik ben blij dat het 
echt werkt. Dit maakt het werken in het onderwijs zo 
leuk. Ik ben weer terug bij mijn vak. Ook ik was daar 
volkomen los van geraakt.”

Ondersteuning
De directeuren in Enschede krijgen een nieuwe rol; het 
is duidelijk dat ze hun nieuwe taken niet naar behoren 
kunnen uitvoeren bovenop hun huidige takenpakket. 
Volgens Van Leeuwen krijgen ze daarom ondersteuning. 
“In het stafbureau stellen we een aantal specialisten aan 
op het gebied van de financiën, huisvesting, formatie et 
cetera. Op de locaties zelf worden de directeuren onder-
steund op administratief en financieel gebied. Deze 
ondersteuning is gelieerd aan en wordt gestuurd door 
het stafbureau.”
Consent heeft 50.000 euro subsidie gekregen van het PO 
Platform Kwaliteit en Innovatie. Van Leeuwen zegt dat 
hij blij is met de subsidie. “Maar dat is niet veel als je 
het afzet tegen wat we zelf investeren. De opleiding van 
onze mensen en de vervanging kost zo’n 200.000 euro 
en het ondersteunend personeel vergt een investering 
van 240.000 euro.”

Onvolledig draagvlak
Op de vraag hoe de directeuren en leerkrachten den-
ken over deze nieuwe ontwikkelingen antwoordt Van 
Leeuwen dat hij nooit voor volledig draagvlak gaat. “Als 
je daar op wacht, gebeurt er nooit iets nieuws en kom je 
geen stap verder. Ik probeer nieuw beleid door te voeren 
op basis van argumenten. Ik raad directeuren aan om 
in de spiegel te kijken. En dan moeten ze meestal wel 
erkennen dat het stukken beter kan. De kernwaarde van 
de organisatie is kinderen schoolsucces geven. De school-
leider speelt in dit proces een cruciale rol. Die moet zich 
richten op het primaire proces en ervoor zorgen dat leer-
krachten maximaal presteren. Een directeur moet zorg 
dragen voor de professionalisering van het personeel. 
Uiteindelijk moet dan iedereen wel ‘ja’ zeggen.”
“Maar het zijn hier in Enschede net mensen”, lacht 
Van Leeuwen. “De directeuren reageren heel verschil-
lend: een gedeelte gaat vol in het verzet. Ze hebben het 
immers zelf niet bedacht en houden sowieso niet van 

veranderingen. Een ander gedeelte staat er redelijk 
neutraal tegenover en een derde gedeelte is enthousiast 
en vindt dat hun werk interessanter wordt. De laatste 
categorie bestaat vooral uit vrouwen. Ik heb onderzoek 
gedaan naar de belemmeringen die vrouwen hebben 
om directeur te worden van een basisschool. Intussen 
is 85 procent van de leerkrachten op de basisschool van 
het vrouwelijke geslacht, terwijl maar 20 procent van 
de directeuren vrouw is. Uit mijn onderzoek blijkt dat 
vrouwen het nu gewoon niet leuk vinden. Ze worden 
veel meer geboeid door het onderwijs zelf dan door de 
beheersmatige kant van het onderwijs. Ik verwacht dat 
door de nieuwe weg die wij inslaan, meer vrouwen zich 
zullen melden voor het directeurschap.” <

Meer weten? 
Consent	is	één	van	de	besturen	die	in	het	kader	van	de	sti-
muleringsregeling	Leren	met	Experts	een	subsidie	van	het	
PO	Platform	Kwaliteit	en	Innovatie	heeft	gekregen.	Meer	
praktijkverhalen	zijn	te	vinden	op	www.schoolaanzet.nl	
(Innovatieprojecten,	Goede	voorbeelden).	Hier	vindt	u	
bijvoorbeeld	ook	een	project	over	Passend	onderwijs	bij	
Konot	in	Twente,	waar	de	AVS	nauw	bij	betrokken	is.

“Directeuren	moeten	juist	de	beheersmatige	kant	van	hun	
werk	uitbesteden	en	zich	richten	op	het	primaire	proces”,	
vindt	Peter	van	Leeuwen,	directeur	Consent.

‘De directeur moet de leerkrachten 
in hun klas bezoeken en samen 
met hen bespreken hoe ze hun 
manier van lesgeven en instructie 
kunnen verbeteren.’
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Vragen	en	misverstanden

In	de	wandelgangen	hoort	men	nog	wel	eens	dat	zieke	werknemers	in	het	geheel	niet	

ontslagen	kunnen	worden.	Maar	is	dat	wel	zo?	Wat	is	van	belang	als	een	werkgever	

tot	ontslag	van	een	zieke	werknemer	wenst	over	te	gaan?	

Tekst Annemiek Selter

Een zieke werknemer kan wel degelijk worden 
ontslagen. Dat kan op grond van artikel 20 van 
het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid voor 
Onderwijspersoneel Primair en Voortgezet Onderwijs 
(BZA). Daarin staat ook beschreven wanneer ontslag aan 
de orde is. In dat geval moet in ieder geval aan drie ver-
eisten zijn voldaan:
•  de werknemer moet al twee jaar onafgebroken 

arbeidsongeschikt zijn;
•  herstel valt niet meer te verwachten binnen een 

 periode van zes maanden;
•  bij het bevoegd gezag bestaat geen reële 

herplaatsingsmogelijkheid.

Om te toetsen of de werknemer inderdaad na twee jaar 
blijvend arbeidsongeschikt is en of herstel binnen zes 
maanden na de twee jaar arbeidsongeschiktheid valt te 
verwachten, kunnen drie artsen worden ingeschakeld. 
De eerste arts is meestal de bedrijfsarts/Arbo-arts. De 
werknemer kan de tweede arts aanwijzen, maar is hier-
toe niet verplicht en kan dus afzien van het advies van 
een door hem/haar aangewezen arts. De derde arts is 
een UWV-arts. Het uiteindelijke rapport dat antwoord 
geeft op de gestelde vragen wordt door deze arts uit-
gebracht. De werkgever krijgt dan een medisch advies 
dat de onderbouwing moet vormen van het ontslag. 
Althans, als de UWV-arts beide vragen bevestigend heeft 
beantwoord. 

 Ontslag door ziekte

> Sociale zekerheid
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De werkgever heeft zélf de plicht om na te gaan of er 
wel of geen reële herplaatsingsmogelijkheden binnen 
de eigen organisatie bestaan. De werkgever moet op 
zoek naar zogenaamde ‘gangbare arbeid’. In Kader 
Primair 7 (april 2008) is hierop uitvoerig ingegaan. 

Herplaatsing bij dezelfde werkgever
Uit de literatuur over dit onderwerp valt op te maken 
dat de werkgever de arbeidsovereenkomst tussen school 
en werknemer in het bijzonder onderwijs moet aanpas-
sen (het geven van een nieuwe arbeidsovereenkomst), 
als er niet binnen zes maanden valt te verwachten dat 
herstel voor de oorspronkelijke functie zal intreden. 
Deze aanpassing moet in de volgende gevallen 
gebeuren:
•  als het UWV van mening is dat de werknemer 

geschikt is voor zijn of haar eigen functie onder 
andere voorwaarden;

•  als het UWV vindt dat de werknemer geschikt moet 
worden geacht voor andere functies.

De werknemer kan pas uit de eigen functie worden ont-
slagen als hij of zij wordt benoemd in de functie waarin 
de werknemer herplaatsbaar is. De artikelen 3.9 (bijzon-
der onderwijs) en 4.8 (openbaar onderwijs) van de CAO-
PO zeggen hierover:
•  Als de werknemer meer dan 35 procent arbeidsonge-

schikt is, wordt deze ontslagen en aansluitend weer 
in dienst genomen in de eigen of een gelijkwaardige 
functie, voor een aantal uren dat overeenkomt met 
diens restverdiencapaciteit, tenzij dit in redelijkheid 
niet van de werkgever gevergd kan worden. In het 
laatste geval moet de werkgever dat bewijzen. 

•  Als bovenstaande niet lukt, bijvoorbeeld omdat de 
werknemer geen les meer kan geven, is de werkgever 
ook verplicht om de werknemer ander – eventueel 
lager betaald – werk aan te bieden, waar hij of zij wel 
geschikt voor is (als dat er is). 

•  Als de werknemer minder dan 35 procent arbeidson-
geschikt is, maar niet meer volledig geschikt voor de 
oude functie, worden er binnen de bestaande arbeids-
overeenkomst of aanstelling* afspraken gemaakt over 
de nieuwe functie-inhoud en de daarbij behorende 
beloning. Het verschil in salaris moet de werkgever 
gedurende vijf jaar voor 65 procent compenseren 
(eventuele werkloosheidsuitkering of loonsupple-
tie gaat vóór op deze compensatie). De werknemer 
hoeft niet te worden herplaatst als een zwaarwegend 
dienstbelang zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als 
de werkgever erdoor in ernstige financiële problemen 
zou raken). 

Zwaarwegend dienstbelang
Een werknemer die voor 65 procent arbeidsgeschikt 
is, kan op grond van artikel 20 lid 12 BZA in beginsel 
niet worden ontslagen vanwege arbeidsongeschikt-
heid. Een zwaarwegend dienstbelang kan maken dat 
de  werkgever deze werknemer wél kan ontslaan. 

Als de werkgever de werknemer in dienst houdt, moet 
de functie dusdanig worden aangepast dat de functie 
gaat aansluiten op het percentage arbeidsgeschikt-
heid van de werknemer. Met de werknemer moeten 
dus afspraken worden gemaakt over de inhoud van de 
functie en de daarbij behorende beloning. Ook in dit 
geval wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten. 
Mocht de werknemer na jaren weer geschikt zijn voor 
de oorspronkelijke functie dan kan deze geen aan-
spraak meer maken op de oude werkzaamheden. 
Van een zwaarwegend dienstbelang kan sprake zijn als 
de school door het creëren van de nieuwe functie in 
financiële problemen zou raken en daardoor het voort-
bestaan van de gehele school in het geding komt. Het 
voorbeeld moet dus gaan om een belang van formaat, 
wil een werkgever de werknemer kunnen ontslaan. 

Afschaffing FOA
Het Functie-OngeschiktheidsAdvies (FOA) is als zoda-
nig afgeschaft. Met de afschaffing van de FOA dreigde 
het gevaar dat schoolbesturen geen vergoeding van de 
uitkeringskosten zouden ontvangen voor diegene die 
ontslagen werd. Schoolbesturen zijn in principe eigenri-
sicodrager. Het Participatiefonds vergoedt de kosten van 
de uitkering, als het schoolbestuur ontslag en werkloos-
heid niet heeft kunnen voorkomen. In het reglement 
van het Participatiefonds was de eis opgenomen dat er 
een zogenaamde positieve FOA moet zijn. Het UWV gaf 
dan in de FOA aan dat aan de drie criteria – die in het 
begin van dit artikel staan vermeld – was voldaan. 
De FOA is nu onderdeel geworden van de WIA-
claimbeoordeling. Het schoolbestuur hoeft dus geen 
aparte aanvraag meer in te dienen bij het UWV; een 
apart advies van het UWV komt er dus niet meer. In 
plaats daarvan geeft het UWV wel een oordeel in een 
begeleidende brief bij de WIA-beschikking. Ontslag is 
dus op basis van deze brief mogelijk als het UWV aan-
geeft dat:
•  de werknemer ongeschikt is voor eigen werk;
•  geen herstelmogelijkheden binnen zes maanden zijn 

te verwachten;
•  de werkgever geen re-integratiemogelijkheden heeft.
•  De begeleidende brief vervangt eigenlijk het vroegere 

FOA-advies. 

Het volgende artikel in de rubriek sociale zekerheid 
gaat verder in op dit onderwerp. <

* In het bijzonder onderwijs spreekt men van arbeidsovereen
komst, in het openbaar onderwijs van aanstelling. 

Annemiek Selter (a.selter@avs.nl) is AVSadviseur 
op het gebied van sociale zekerheid. Ze houdt 
zich bezig met de CAOPO, de sectorcao en wet 

en regelgeving omtrent arbeidsvoorwaarden.
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Ik heb een supertijd gehad op de basisschool. Met veel 
plezier denk ik terug aan de lerares die mij leerde lezen, 
televisietikkertje op het schoolplein en de musical van 
groep 8. Het was een veilige en leuke tijd, waar ik speel-
de en ruzie maakte met kinderen van verschillende 
afkomst en religies. Dat heeft er voor gezorgd dat ik op 
vroege leeftijd al met verschil leerde omgaan. 

En nu ben ik natuurlijk nog niet echt van de leeftijd 
‘opa spreekt’, maar ik heb de indruk dat het nu anders 
is. Sterker nog: mono-etnische scholen zijn alom aan-
wezig. Maar weinig scholen zijn een afspiegeling van de 
maatschappij. En dat betekent dat kinderen niet vroeg 
leren omgaan met verschil. 
Nu denkt u vast dat ik het heb over zwarte scholen met 
bijna alleen allochtone leerlingen, maar hetzelfde geldt 
voor scholen met alleen autochtone leerlingen. Ook 
daar zouden we aandacht aan moeten besteden. Ook die 
kinderen wonen en leven in de multiculturele samen-
leving die Nederland al is en alleen nog maar meer zal 
worden.

Er zijn partijen, ik noem verder geen namen, die denken 
de toenemende segregatie simpel te kunnen oplossen 
door de grenzen dicht te gooien. Maar ik besef heel 
goed dat de toenemende segregatie van het onderwijs 
geen simpel probleem is. Het oplossen ervan is dat dus 
evenmin. 
Het tegengaan van segregatie start met het uitspre-
ken van de ambitie dat te willen. De staatssecretaris 
van Onderwijs heeft die ambitie gelukkig, net als veel 
schooldirecteuren en wethouders. Maar met ambitie 
alleen komen we er niet. Er is ook concreet beleid nodig. 
En wat dat betreft mag er wel een tandje extra bij. 
Zo is en blijft GroenLinks voorstander van een accepta-
tieplicht voor scholen. ‘Ja maar’, wordt er dan tegenge-
worpen, ‘daarmee tast je de vrijheid van scholen aan’. 
Dat argument overtuigt niet, want uiteraard moeten 

ouders wel de beginselen van de school onderschrijven.
Ook ben ik voor een vast aanmeldmoment, bijvoorbeeld 
door vast te leggen dat ouders hun kind pas mogen 
inschrijven nadat het drie jaar is geworden. Daarmee 
zou dan weer de vrijheid van ouders aangetast worden. 
Ook dat overtuigt niet. Wat je er wel mee voorkomt is 
dat de wachtlijst al vier jaar van tevoren vol is, omdat 
goed geïnformeerde, hoogopgeleide ouders hun baby 
van acht weken al inschrijven op school.

Staatssecretaris Dijksma moet zeker ook met haar colle-
ga minister Vogelaar om de tafel gaan zitten. Gemengde 
scholen beginnen immers met gemengde wijken. 
Daarom is het hoog tijd dat minister Vogelaar spijkers 
met koppen slaat en gaat bouwen aan beleid dat ervoor 
zorgt dat er in oude wijken duurdere woningen komen 
te staan. En omgekeerd moet er in dure, witte randge-
meenten meer sociale woningbouw komen. 
Maar ook schoolleiders zijn hard nodig om segregatie 
tegen te gaan. Ik roep u allen op meer van u te laten 
horen. Voor betere arbeidsvoorwaarden, tegen het 
lerarentekort, voor betere salariëring – zeker in achter-
standswijken – en voor de onmiskenbare taak van het 
onderwijs als motor van emancipatie.

Hoe zeer sommigen het ook anders zouden willen 
zien: de multiculturele samenleving is here to stay. 
Laten we hopen dat dat niet geldt voor zwarte en witte 
basisscholen. <

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	

de	gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	

woord	aan	Tofik Dibi,	woordvoerder	Onderwijs	in	de	

Tweede	Kamer	namens	GroenLinks.	

‘Gemengde scholen beginnen 
met gemengde wijken’

> politieke column

‘Hoe zeer sommigen het ook 
anders zouden willen zien: de 
multiculturele samenleving is 
here to stay.’
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School	for
Leadership

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

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

Trainingen & opleidingen
Mei	2008	

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur		

•	Gesprekstechnieken	vanuit	moed	en	betrokkenheid	2		 14	mei	 Magda	Snijders

			(Gespreksmodellen,	een	verdieping)	

•	Kweekvijver	 15	mei	 Magda	Snijders

•	Startende	directeuren	reeks	2	(Onderwijsondernemerschap)	 16	mei	 Heike	Sieber

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

			(Competentiegericht	coachen)

•	Oriëntatie	op	management	(2e	dag)	 28	mei	 Magda	Snijders

•	Dilemma,	dilemma	 28	en	29	mei	 Nog	niet	bekend

•	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	 29	mei	 Trieneke	van	Manen

Juni	2008	

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur		

•	Human	Dynamics	deel	2	 5	en	6	juni	 Anita	Burlet

•	Oriëntatie	op	management	(loopbaangesprekken)	 11	en	17	juni	 Magda	Snijders

•	Startende	directeuren	reeks	2	(presenteren	POP)	 13	juni	 Heike	Sieber

•	Alumni-klankbordgroep	 25	juni	 Anita	Burlet

(onder	voorbehoud)

Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl.	Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	
en	trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	2007/2008	of	kijk	op	www.avs.nl	>	

Professionalisering,	en	download	de	gids.	Bellen	kan	ook,	tel.	030-2361010.

Inschrijven nu al mogelijk!

Opleidingen vanaf september 2008
Vanaf	september	2008	kunt	u	weer	deelnemen	aan	diverse	opleidingen	van	de	AVS.	Inschrijven	is	al	mogelijk;	de	eerste	aanmeldingen	
komen	al	binnen.	Raadpleeg	de	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	2008/2009	voor	meer	informatie,	data,	kosten	en	inschrijven	of	
kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/cursusaanbod20082009.

•	 17	september	 Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	 AVS/Interstudie	NDO

•	24	september	 Leergang	Lerend	Leiderschap	 AVS/Interstudie	NDO

•	26	september	 Oriëntatie	op	management	 Magda	Snijders	e.a

•	30	september	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	 Ruud	de	Sain	e.a.

•	 1	oktober	 Management	trainee	traject	 Magda	Snijders	e.a.

•	 29	oktober	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	 Trieneke	van	Manen	i.s.m.	Bureau	Corgwel/De	Roo

•	 16	december	 Minileergang	Startende	directeuren	 Heike	Sieber	e.a.
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Tweedaagse

Competentiegericht coachen

Tweejarige schoolleidersopleiding _ Nieuw

Leergang Lerend leiderschap

Tweedaagse

Human Dynamics	(deel	2)

Voor	leidinggevenden,	ib’ers	en	ambulante	begeleiders	(ab’ers),	
die	tijdens	hun	taakuitoefening	medewerkers	coachen,	is	er	de	
tweedaagse	competentiegericht	coachen.	Deze	tweedaagse	is	
ook	onderdeel	van	de	opleiding	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	
en	complexe	organisaties.	Competenties	beschrijven	het	cruciale	
gedrag	om	tot	succesvol	handelen	te	komen	op	zowel	persoonlijk	
als	professioneel	niveau.	Voor	de	leidinggevende	is	het	daarbij	
van	belang	om	te	zien	waar	de	medewerker	staat	ten	opzichte	
van	het	competentieprofiel	van	zijn	of	haar	functie.	Aan	de	orde	
komen	onder	andere:
•		Basisvaardigheden	gesprekstechnieken,	geven	van	feedback	en	
coachen;

•		Verschillen	tussen	leidinggeven	en	coachen:	coachend	
leiderschap;

•		Hoe	kunt	u	systematisch	doorvragen	op	competentiegedrag?;
•		Signaleren	en	benoemen	van	(afwezig)	competentiegedrag	in	de	
huidige	situatie;

•		Bespreekbaar	maken	van	(onzichtbare)	opvattingen,	waarden	
en	normen	die	het	zichtbare	competentiegedrag	beïnvloeden.

datum:	22/23	mei	2008
locatie:	hotel	Golden	Tulip	Victoria	in	Hoenderloo
kosten:	leden	t	850/niet-leden	t	950
uitvoering:	Anita	Burlet	e.a.
meer informatie en aanmelden:	AVS,	Anita	Baggerman	
a.baggerman@avs.nl,	tel.	030-2361010

Met	ingang	van	schooljaar	2008/2009	bieden	de	AVS	en	
Inter		studie	NDO	diverse	nieuwe	managementopleidingen	po	
aan:	voor	middenmanagers,	schoolleiders	en	bovenschools	
managers.	De	nieuwe	tweejarige	opleiding	voor	schoolleiders	
is	gericht	op	de	persoonlijke	ontwikkeling	en	het	individuele	
opleidingsprofiel	van	de	deelnemers.	Er	zijn	diverse	tweedaagse	
en	eendaagse	inhoudelijke	modules.	Het	is	mogelijk	een	eigen	
leerroute	te	volgen.	Daarnaast	zijn	er	vormen	van	begeleiding	
en	coaching,	intervisie,	collegiale	consultatie	en	onderzoek.	
De	NSA-competenties	zijn	richtinggevend	voor	de	inhoud	en	de	
eindtermen.	De	trajecten	voldoen	aan	de	eisen	voor	het	keurmerk	
registeropleidingen.

datum:	26	september	2008	(startdag)	–	9	juni	2010	(slotdag)
locatie:	nog	niet	bekend
kosten:	t	10.950	(excl.	hotelkosten).	Losse	tweedaagse	module:	
t	950	(excl.	accommodatiekosten),	losse	eendaagse	module:	
t	600.	Alleen	intake:	t	2.200	
uitvoering:	ervaren	trainers/adviseurs	van	Interstudie	NDO	
en	de	AVS
aanmelden:	Sonja	Westerman,	
sonja.westerman@interstudie-ndo.nl,	tel.	026-3537370
meer informatie:	Henk	de	Jonghe,	
henk.de.jonghe@interstudie-ndo.nl,	tel.	06-20419715	of	
Els	Verheggen	(leergang	middenmanagers),	tel.	06-22798177

In	een	maatschappij	waar	een	steeds	groter	beroep	wordt	
gedaan	op	de	menselijke	flexibiliteit	en	creativiteit,	biedt	Human	
Dynamics	inzicht	in	eigen	en	groepsprocessen,	de	eigen	behoefte	
in	communicatie	en	die	van	anderen,	de	verschillen	in	leren	en	
waarnemen.	Een	beproefde	methodiek	om	op	dynamische	wijze	
de	verschillen	in	houding	en	gedrag	te	verhelderen	en	werkbaar	
te		maken:	ongeacht	leeftijd,	ras,	cultuur	of	geslacht.	
Het	benutten	van	dit	inzicht	leidt	ertoe	dat	de	teamprestaties	
meer	opleveren	dan	de	som	van	de	activiteiten	van	een	aantal	
leden.	De	training	richt	zich	op	het	praktisch	omgaan	met	
verschillen	in	de	dagelijkse	probleemaanpak,	samenwerking,	
teameffectiviteit	en	leidinggeven	aan	teams.

datum:	5/6	juni	2008
locatie:	hotel	De	Weverij	in	Oss
kosten:	t	1100
uitvoering:	Anita	Burlet	en	trainer	van	Interstudie	NDO
meer informatie en aanmelden:	AVS,	Anita	Baggerman	
a.baggerman@avs.nl,	tel.	030-2361010
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> Cursus

Personeelsmedewerk(st)er po

Voor	personeelsmedewerk(st)ers	is	het	vaak	lastig	om	een	
goed	inzicht	te	krijgen	in	de	verschillende	procedures	en	de	
inhoud	van	de	verschillende	rechtspositie-,	vergoe	dings-	en	
tegemoetkomingsregelingen.	De	driedaagse	introductie-
cursus	Personeelsmedewerk(st)er	in	het	Primair	Onderwijs	
gaat	in	op	de	noodzakelijke	kennis	waarover	de	(beginnende)	
medewerk(st)er	bij	de	uitoefening	van	zijn/haar	taken	moet	
beschikken.	De	cursus	wordt	georganiseerd	door	FiAC/
SchoolZakelijk	Studiecentrum	en	is	bestemd	voor	functi-
onarissen	die	binnen	po-scholen	werkzaam	zijn,	zoals	de	
personeelsmedewerk(st)er,	personeelsadministra	teur	of	
beleidsmedewerk(st)er	P&O.	De	cursus	vindt	plaats	op	14	mei,	
20	mei	en	28	mei	in	het	APS-studiecentrum	te	Utrecht.	Meer	
informatie:	www.schoolzakelijk.nl

> Oudertraining

Anti-pesten

Sinds	begin	dit	jaar	kent	de	anti-pestencampagne	van	de	
Landelijke	Stichting	Tegen	Zinloos	Geweld	(LSTZG)	een	nieuw	
onderdeel:	de	oudertraining	anti-pesten.	De	training	is	ook	
geschikt	voor	de	ouderraad	en	overblijfkrachten.	De	oudertrai-
ning	heeft	als	doel	ouders	te	informeren	over	pesten	en	pest-
gedrag	en	biedt	handreikingen	om	hun	gepeste	of	pestende	
kind	te	helpen	en	pestgedrag	aan	de	orde	te	stellen	bij	kind,	
andere	ouders	en/of	leerkrachten.	De	training	beslaat	twee	
avonden	van	ongeveer	twee	uur.	Scholen/ouders	die	interesse	
hebben	in	de	cursus	kunnen	contact	opnemen	met	LSTZG	via	
simone@zinloosgeweld.nl	of	tel.	071-3672200.

> Lesmap

Taal en techniek

Uit	onderzoek	blijkt	dat	door	de	overladenheid	van	het	pro-
gramma,	basisscholen	vooral	in	groep	3	en	4	knelpunten	
ervaren	bij	het	werken	met	techniek.	In	de	praktijk	bleek	dat	
scholen	vaak	techniek	al	verbonden	met	taal,	maar	niet	op	
een	doelbewuste/structurele	wijze.	Om	hieraan	tegemoet	te	
komen,	heeft	programmabureau	VTB	aan	KPC	Groep	gevraagd	
na	te	denken	over	mogelijke	verbindingen	tussen	taal	en	
techniek	in	deze	twee	groepen.	De	hieruit	voortgekomen	
map	biedt	achtergrondinformatie	over	de	leeressenties,	een	
handreiking	voor	een	mogelijke	vakoverstijgende	aanpak	van	
techniek	en	taal	op	de	eigen	school	en	16	beschrijvingen	van	
activiteiten	voor	groep	3	en	4.	De	publicatie	is	te	bestellen	via	
verkoop@kpcgroep.nl

> Publicatie

Mijn kind op school

Voor	het	eerst	naar	de	basisschool.	Een	spannende	gebeurte-
nis	voor	een	kind,	maar	ook	voor	de	ouders/verzorgers.	De	
uitgave	‘Mijn	kind	op	school’	is	voor	deze	ouders	een	bron	van	
informatie	en	gaat	over	de	verwachtingen	die	je	als	ouders	van	
de	school	mag	hebben,	maar	ook	over	wat	de	school	van	de	
ouders	mag	verwachten.	Zowel	ouders	als	leerkrachten	kun-
nen	het	boek	gebruiken.	Basisscholen	kunnen	het	boekje	mee-
geven	aan	(nieuwe)	ouders	van	hun	school.	Bestellen:	via	de	
boekhandel	en	www.cps.nl	(informeer	naar	de	staffelkorting	
voor	afname	van	grotere	aantallen).

> Kwaliteitsrichtlijn en miniconferenties

Huisvesting brede scholen

Huisvestingsadviesbureau	Hevo	heeft	onlangs	een	Kwaliteits-
richtlijn	huisvesting	Primair	Onderwijs	en	brede	scholen	
uitgebracht.	Rekening	houdend	met	veranderde	omstandig-
heden	in	het	onderwijs,	veranderende	eisen	aan	schoolge-
bouwen	en	de	complexiteit	die	het	huisvestingsproces	van	
brede	scholen	met	zich	meebrengt.	De	BeSeF®-methode	is	
onderdeel	van	de	publicatie.	Daarin	wordt	de	samenhang	
benadrukt	tussen	Beheer,	Exploitatie,	Samenwerking,	
Eigendom	en	Financiën	in	relatie	tot	het	ruimtegebruik.	De	
implementatie	van	de	BeSeF®-aspecten	in	het	Programma	
van	Eisen	leidt	tot	een	doordacht	en	haalbaar	huisvestings-
concept.	Rondom	de	introductie	van	de	kwaliteitsrichtlijn	
organiseert	Hevo	op	27	mei	en	5	juni	twee	miniconferenties.	
Meer	informatie:	www.hevo.nl.	De	kwaliteitsrichtlijn	is	te	
bestellen	voor	t	25	via	info@hevo.nl

> Rapportage

Oudertevredenheid

Tevredenheidsonderzoek	onder	ouders	is	voor	scholen	nood-
zakelijk,	maar	tijdrovend,	ingewikkeld,	duur	en	moeilijk	te	
interpreteren.	Daarom	start	in	mei	2008	een	pilot	van	het	
Nationaal	Onderzoek	Tevredenheid	Onderwijsinstellingen,	
dat	al	het	geregel	uit	handen	neemt.	Deelname	aan	de	pilot	
is	anoniem.	De	enquête	is	wetenschappelijk	verantwoord	en	
levert	de	school	een	professionele,	leesbare	en	nuttige	rap-
portage	op,	die	ook	kan	worden	ingezet	bij	kwaliteitsverant-
woording.	Meer	informatie: www.avs.nl/werkgeverszaken/
onderwijsenleerlingzorg/ouders.
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> Kwaliteitsverbetering

Schitterende scholen

Schitterende	Scholen	is	een	initiatief	van	onderwijsadvies-
bureau	Giralis	om	te	werken	aan	noodzakelijke	kwaliteitsver-
betering	bij	risico	en	(zeer)	zwakke	scholen	met	duurzame	ont-
wikkeling	als	schitterend	resultaat.	Een	inspectiebeoordeling	
is	vaak	de	aanleiding	om	dit	traject	in	te	zetten.	Er	wordt	een	
diepteanalyse	gemaakt	om	gefundeerd	tot	verbeteringen	te	
kunnen	komen.	Vanuit	de	kracht	van	de	school	wordt	een	aan-
pak	uitgewerkt,	waarbij	alles	wat	móet	gebeuren,	in	samen-
hang	gebeurt.	Met	uiteindelijk	als	doel	dat	de	school	weer	
schittert.	Meer	informatie:	www.schitterendescholen.nl

> Leskatern en themakist

Achtergronden islam

Weet	hebben	van	elkaars	levensbeschouwelijke	achtergrond	
is	belangrijk	om	met	elkaar	te	kunnen	samenleven.	Daarom	
heeft	het	Centrum	voor	Levensbeschouwing	het	katern	
‘Marhaban	is	welkom’	samengesteld	met	achtergrondinfor-
matie	over	de	islam.	Het	bevat	les-	en	verwerkingssugges-
ties,	verhalen	en	verwijzingen	naar	uitgewerkt	lesmateriaal.	
Een	deel	van	het	lesmateriaal	is	te	printen	via	de	website	
(PDF	bestand).	Ook	is	er	een	themakist	te	leen.	Hierin	zitten	
voorwerpen	waarmee	verschillende	feesten	en	gebruiken	
binnen	de	islam	dichterbij	worden	gebracht.	Kinderen	wor-
den	zo	op	een	ervaringsgerichte	manier	in	contact	gebracht	
met	deze	godsdienst.	De	kist	nodigt	uit	tot	gesprek	tussen	
islamitische	kinderen	en	kinderen	die	niet	tot	deze	gods-
dienst	behoren.	Bestellen	van	leskatern	en/of	–kist	kan	via	
info@centrumvoorlevensbeschouwing.nl
Meer	informatie:	www.centrumvoorlevensbeschouwing.nl

> Website

Vervanging zoeken

Diverse	instrumenten	om	snel	en	doeltreffend	vervangend	
onderwijspersoneel	te	vinden	schieten	als	paddenstoelen	
uit	de	lucht.	Het	Invallers	Registratie	Systeem	‘Invalpool’	
is	één	van	die	oplossingen	voor	het	vinden	van	vervanging	
voor	een	plotseling	zieke	of	afwezige	collega.	Het	program-
ma	is	gekoppeld	aan	een	schoolbestuur	en	kan	via	internet	
worden	geopend	door	de	beheerder,	de	scholen	en	de	inval-
lers.	Met	behulp	van	een	gebruikersnaam	en	een	wacht-
woord	krijgen	zij	toegang	tot	het	programma.	Per	inlognaam	
verschijnt	een	overzicht	van	een	invaller	of	een	school.	De	
school	krijgt	een	overzicht	van	de	beschikbare	invallers	door	
een	datum	of	een	bepaalde	periode	te	kiezen.	Is	de	invaller	
beschikbaar,	dan	wordt	deze	in	het	programma	ingepland	en	
wordt	de	afspraak	via	een	e-mail	aan	de	invaller,	de	school	
en	de	centrale	administratie	bevestigd.	De	applicatie	biedt	
ook	de	mogelijkheid	om	op	langere	termijn	leerkrachten	te	
koppelen	aan	een	school,	bijvoorbeeld	in	geval	van	zwan-
gerschapsverlof	of	opfrisverlof.	Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.invalpool.nl

> Lespakket

Gevaren van het spoor

Er	gebeuren	jaarlijks	veel	(dodelijke)	ongelukken	op	spoor-
wegovergangen,	waarbij	ook	kinderen	betrokken	kunnen	
zijn.	Om	kinderen	al	op	jonge	leeftijd	bewust	te	maken	van	de	
mogelijke	gevaren	van	het	spoor	heeft	ProRail	een	lespakket	
ontwikkeld	voor	de	basisschool.	Kinderen	beseffen	bij	het	
spelen	in	de	omgeving	van	het	spoor	vaak	niet	dat	ze	zich	op	
gevaarlijk	terrein	bevinden.	Met	een	lespakket	voor	kinderen	
vanaf	tien	jaar	moeten	de	leerlingen	zich	gaan	realiseren	dat	
het	spoor	geen	speelterrein	is.	Het	lesmateriaal	bestaat	uit	
een	lied	in	combinatie	met	een	boekje.	Het	onderwerp	wordt	
klassikaal	besproken.	Meer	informatie:	www.dingdingding.nl

> Pilot

Begrijpend lezen met beeld

Gebruikers	van	Nieuwsbegrip	–	methode	voor	begrijpend	
lezen	en	woordenschat	met	het	nieuws	van	de	dag	–	kunnen	
sinds	kort	beeldmateriaal	bekijken	bij	de	wekelijkse	teksten.	
Op	www.klassetv.nl	staat	wekelijks	nieuw	beeldmateriaal,	
speciaal	gemaakt	voor	Nieuwsbegrip.	Op	een	speciale	project-
pagina	staan	filmpjes	die	bij	het	onderwerp	van	die	week	pas-
sen.	Nieuwsbegrip	is	geschikt	voor	groep	4	tot	en	met	8	en	de	
eerste	twee	jaar	van	het	voortgezet	onderwijs.	De	proef	duurt	
nog	tot	en	met	28	juni	aanstaande.	

> Publicatie

Mythes in het onderwijs

Al	een	aantal	jaren	onderzoekt	een	groep	wetenschappers	
de	achterliggende	ideeën	van	onderwijsvernieuwingen	op	
hun	houdbaarheid.	De	uitkomsten	van	dat	onderzoek,	der-
tien	onderwijsmythes,	zijn	nu	te	boek	gesteld	onder	de	titel	
Mythes	in	het	onderwijs.	Met	aandacht	voor	de	mythe	van	
het	vroege	leren,	van	het	(ab)normale	kind	en	de	mythe	dat	
het	brein	er	niet	toe	doet.	Op	leerkrachtniveau	wordt	onder	
andere	de	mythe	van	de	vrouwelijke	didactiek	onder	de	loep	
genomen.	Op	school-	en	organisatieniveau	moeten	de	mythe	
van	het	maakbare	kind,	van	de	manager	en	van	de	vrijheid	van	
onderwijs	het	ontgelden.	Een	boek	voor	iedereen	die	profes-
sioneel	met	onderwijs	te	maken	heeft.	ISBN	9789066659384. 

Prijs:	t	18,90	euro.	Meer	informatie:	www.swpbook.com
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> Symposium

Onderwijscontinuüm en 
Passend onderwijs

Discussies	over	Passend	onderwijs	gaan	vaak	over	de	organi-
satorische	vorm	waarin	de	nieuwe	wetgeving	moet	worden	uit-
gevoerd.	Tijdens	het	landelijk	symposium	Onderwijscontinuüm	
op	28	mei	in	’t	Spant	in	Bussum	komt	de	inhoud	aan	bod.	Hoe	
zorgt	u	ervoor	dat	alle	kinderen	optimaal	tot	hun	recht	komen?	
Tijdens	het	symposium,	waarin	het	thema	‘gedrag’	centraal	
staat,	maken	de	deelnemers	kennis	met	het	Onderwijs-
continuüm:	een	gestroomlijnde	manier	van	denken	en	handelen	
in	het	onderwijs.	Met	als	resultaat	dat	er	straks	geen	leerling	
meer	tussen	wal	en	schip	valt,	of	deze	nu	extra	zorg	vraagt	of	
juist	excelleert.	Meer	informatie:	www.cedgroep.nl

> Studiedag

Hetero-homo allianties in 
het onderwijs

Aandacht	voor	seksuele	diversiteit	is	nog	geen	structureel	
onderdeel	op	scholen.	Daarom	organiseert	de	landelijke	
Vrolijke	Scholen	Coalitie	op	31	mei	een	studiedag	in	Utrecht,	
waar	de	uitvoering	van	lokale	hetero-homo-allianties	centraal	
staat.	De	studiedag	is	het	startschot	voor	de	uitvoering	van	
het	plan	van	minister	Plasterk	om	de	veiligheid	rond	homosek-
sualiteit	op	scholen	te	bevorderen.	De	deelnemers	wisselen	
interactief	leerervaringen	uit	over	de	valkuilen	en	mogelijkhe-
den	van	allianties,	op	welke	manier	men	op	scholen	het	beste	
een	plan	van	aanpak	kan	starten,	welke	speciale	uitdagingen	
bij	homo-emancipatie	spelen	en	welk	materiaal	er	voorhanden	
is.	Deelname	is	gratis.	Aanmelden:	info@empower-ls.com

> Spellingmethode

Pi-Spello

De	groep	kinderen	met	spellingmoeilijkheden	(en	dyslexie)	
blijft	tegen	problemen	aanlopen.	Door	jarenlange	samenwer-
king	met	kinderen	zonder	woordbeeld,	of	met	een	beperkt	
woordbeeld,	ontstond	de	nieuwe	spellingmethode	Pi-Spello.	
Kern	van	deze	methode	is	een	vernieuwd	alfabet,	het	
Pi-Spellobet.	Kinderen	zonder	woordbeeld	krijgen	hiermee	
de	kans	de	woordmelodieën	(klanken)	op	papier	te	zetten.	
In	het	Pi-Spellobet	worden	alle	mogelijke	klanken	en	klank-
stukjes	van	de	Nederlandse	taal	weergegeven	als	tekens	en	
woorddelen	met	een	eigen	benaming	en	een	eigen	kleur.	De	
methode	Pi-Spello	is	ontwikkeld	door	en	voor	deze	doelgroep	
zelf	en	leert	het	kind	in	37	leseenheden	consequent,	tot	het	
hoogst	haalbare	niveau,	ondersteund	door	het	Pi-Spellobet	en	
schrijven/denken	in	kleur,	de	klanken	en	klankstukjes	van	de	
Nederlandse	taal	om	te	zetten	in	de	juiste	tekens	en	woordde-
len.	Meer	informatie:	www.pi-spello.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)

> Managementboeken*
	 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	Managementstatuut	(AVS	en	VOSABB,	

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

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

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

> Lidmaatschap

Regulier	lid	worden	per	1	januari	2008
	 	Ik	ontvang	twee	acceptgiro’s,	één	van	t	109	–	t	160	(afhankelijk	van	
het	aantal	leerlingen)	op	naam	van	school/organisatie	en	één	van	t	68		
op	mijn	naam.

	 	Er	is	al	een	AVS-lid	op	mijn	school.	Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	68		
op	mijn	naam.	

Regulier	lid	worden	per	1	augustus	2008
	 	Ik	ontvang	twee	acceptgiro’s,	één	van	t	190	–	t	279	(afhankelijk	van	
het	aantal	leerlingen)	op	naam	van	school/organisatie	en	één	van	t	117		
op	mijn	naam.

	 	Er	is	al	een	AVS-lid	op	mijn	school.	Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	117		
op	mijn	naam.

Aspirant	lidmaatschap
Bent	u	(nog)	geen	school-	of	locatieleider?	Word	dan	aspirant-lid.
	 	Ik	word	aspirant-lid	per	1	januari	2008	en	ontvang		
Kader	Primair	en	Kadernieuws	digitaal	voor	t	15

	 	Ik	word	aspirant-lid	per	1	januari	2008	en	ontvang		
Kader	Primair	en	Kadernieuws	per	post	voor	t	57

	 	Ik	word	aspirant-lid	per	1	augustus	2008	en	ontvang		
Kader	Primair	en	Kadernieuws	digitaal	voor	t	28

	 	Ik	word	aspirant-lid	per	1	augustus	2008	en	ontvang		
Kader	Primair	en	Kadernieuws	per	post	voor	t	99

(zie	www.avs.nl	voor	de	voorwaarden)

Kijk	voor	het	huidige	actieaanbod	en	de	voorwaarden	van	het	lidmaatschap	
op	www.avs.nl/vereniging/lidworden

	 Losse	abonnementen	(alleen	voor	niet-directieleden)
	 	Abonnement	Kader	Primair	en	Kadernieuws	t	110	(excl.	btw)	voor	
schooljaar	2008	–	2009	(vanaf	1	augustus).

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:	 	Noord	 	Oost	 	Zuid	 	Zuidwest	 	Noordwest	 	Midden

Aantal	leerlingen:	

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

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

Bestellen	en	lid	worden	kan	ook	via	www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

**		 U	kunt	deze	rekenprogramma’s	ook	gratis	downloaden	van	www.avs.nl.
***	Exclusief	6%	BTW
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Gezocht:
Directeur in Flevoland

Directeur te Zetten

Directeur in Nunspeet

Directeur WSNS te Breukelen, 
Maarssen en Woerden

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

U plaatst uw advertentie al vanaf 
75 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?



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

Word lid van de AVS
en profiteer van flinke kortingen!

50% korting op professionaliseringsaanbod óf lidmaatschap

Een nieuw lid ontvangt – op de toch al voordelige ledenprijs – een 
eenmalige korting van 50% op een aanbod naar keuze uit de nieuwe 
AVS Professionaliseringsgids 2008/2009.*

Of u betaalt tot 1 augustus 2009 slechts 60 euro lidmaatschap voor het 
persoonlijk deel van de contributie. Ook dit betekent ruim 50% korting.

Vraag de nieuwe AVS Professionaliseringsgids aan via tel. 030-2361010. 
Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op www.avs.nl/vereniging/
lidworden.

* Maximale korting: t 150. Beide acties gelden alleen voor reguliere leden. Aspirant-leden komen in aanmerking 
voor het standaard lage tarief van t 28 per jaar.

De nieuwe 
Professionaliserings-
gids is verschenen!


