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Ouderbetrokkenheid?
Betrokkenheid van ouders is een heikel onderwerp. 
Moet de ene school ouders bijna letterlijk over de drempel
heen helpen, een andere school heeft in een mum van tijd
ouderraad, schoolreiscomité en luizenmoederclubje gevuld
en kan verzekerd zijn van een groepje kritische ‘mee-
bestuurders’. Kader Primair vergeleek een ‘witte’ en
een ‘zwarte’ school met elkaar.
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Inhoud December

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

Ouderlobby tegen ‘witte vlucht’
Veel scholen die, gezien hun leerlingenpopulatie, geen goede
afspiegeling vormen van de wijk waarin zij gevestigd zijn,
ondernemen initiatieven om daar verandering in te brengen.
Basisschool Corantijn in het Amsterdamse stadsdeel de
Baarsjes vierde onlangs de eerste successen. Dankzij een
intensieve ouderlobby keert het tij. 

> 32

Mondige kinderen beslissen mee op school
Meebeslissen over zaken die je als kind aangaan. Leren
vergaderen ‘zoals volwassenen het ook doen’. Dat is het idee
achter de Kinderraad op Montessorischool Valkenbos in Den
Haag. Hoe verloopt zo’n Kinderraad op school, wat is het
belang voor de school en wat is de rol van de begeleidende
ouder? En, wat vinden de kinderen er zelf van?

> 18

Sport in de buurt
Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) is een stimuleringsmaatregel
die het ministerie van VWS in samenwerking met OCW eind 2004
heeft ingesteld. Gemeenten kunnen samen met scholen, buurt-
en sportorganisaties aanvragen indienen voor projecten die
bedoeld zijn om ontwikkelingsachterstanden onder de jeugd
op te lossen of te voorkomen. De betrokkenen van drie scholen
over de uitwerking ervan.

> 34
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Goed management

Anders dan veel economen aannemen, is niet Research and Development (R&D) de

aanjager van innovatie, maar zijn juist sociale factoren als durf, teamgeest en vrijheid

van werken doorslaggevend. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmusuniversiteit

onder leiding van professor Henk Volberda. Volgens Volberda wordt er veel te weinig

aandacht besteed aan het belang van management en organisatie. De organisatie van

het bedrijf en de wijze van managen bepalen voor 75 procent het succes, R&D de ove-

rige 25 procent. De meest innovatieve bedrijven hebben platte, weinig hiërarchische

structuren, er wordt veel in teams gewerkt en de werknemers zijn breed inzetbaar en

hoog opgeleid. De managers zijn goed op de hoogte van de laatste (wetenschappelij-

ke) ontwikkelingen en staan open voor nieuwe ideeën. 

Dit onderzoek is direct toepasbaar op onze scholen. Innovatieve, goed presterende

scholen hebben altijd enthousiaste, ondernemende en betrokken directeuren. Zij

laten zich goed bijscholen, bezoeken congressen en doen aan benchmarking. Mark

Rutte liet zich ook in deze trant uit door te stellen dat een diepte-investering in het

management van scholen vooral een goede investering naar de toekomst zou zijn. De

komende jaren zijn er veel nieuwe, enthousiaste directeuren nodig die zich eendrach-

tig met bestuurders kunnen inzetten om het onderwijs aan de scholen te verbeteren

en te innoveren. De AVS zet zich daar al jaren voor in en zal haar inspanningen nog

gaan vergroten. Niet voor niets is onze missie al jaren Goed onderwijs door goed

management! 

Kinderopvang

De komende weken zal er ongetwijfeld het nodige gezegd worden over de uitwerking

van de motie over de kinderopvang. De minister is tot nu toe van mening dat áls er

een wettelijke regeling komt die schoolbesturen en directeuren verplicht voor- en na

schoolse opvang te organiseren, dit alleen kan als alle partijen zich daartoe verplich-

ten, er voldoende kwaliteit wordt gewaarborgd en de financiële middelen ook op tafel

komen. En er zijn veel partijen bij betrokken! Voor de huisvesting wijst de minister

naar de gemeenten (die nu vaak niet eens middelen zeggen te hebben om goede huis-

vesting voor onderwijs te garanderen). Voor de uitvoering wijst ze naar organisaties

voor kinderopvang en het ministerie van SZW, voor bekostiging naar de betrokken

ouders en voor de regie naar de besturen en dus de directeuren. Over de financiële

onderbouwing voor de invoering en de kosten voor de regie is nog niets bekend.

Wel weten we inmiddels iets over de kosten van de invoering van de tussenschoolse

opvang. Uiteindelijk komt deze raming neer op niet meer dan gemiddeld 920 euro

per school. Over de verdere gevolgen van de uitvoering van de motie heeft de minister

advies gevraagd aan de onderwijsraad en het CPB.

De AVS heeft aangegeven mee te willen denken over hoe een en ander verantwoord

vorm kan krijgen. Er zijn in het land veel voorbeelden van hoe scholen, instellingen

voor kinderopvang en gemeenten vorm hebben gegeven aan een goed sluitend dag-

arrangement voor kinderen. Maar een verplichte, landelijke regeling vraagt toch wel

iets meer dan nu wordt voorgesteld. Gelukkig heeft de minister aangegeven eerst de

adviezen van het CPB en de onderwijsraad af te wachten. Tijd dus tot april 2006 om

een goede regeling af te spreken. De eerste schetsen hebben onze bezorgdheid nog

niet doen afnemen. Wij houden u op de hoogte.

Kaderspel > Ton Duif
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Voor- en naschoolse kinderopvang:

extra taak zonder visie?

Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair werd het kabinetsbesluit over de voor- en

naschoolse kinderopvang genomen (vrijdag 25 november). Voor de volledige tekst van de brief

die namens het kabinet naar de Kamer is gestuurd, verwijzen wij u naar het AVS Scholenportaal.

Hieronder een korte samenvatting van het besluit.

In de kern komt het besluit op het volgende neer:

• Definitieve besluitvorming over de wetswijziging na het

advies van CPB en de Onderwijsraad vindt plaats in

maart/april 2006;

• Voor- en naschoolse kinderopvang (7.30 uur en 18.30 uur)

wordt een recht dat ouders kunnen claimen; 

• De ouders moeten er zelf voor betalen;

• Het schoolbestuur wordt verantwoordelijk voor

het (laten) organiseren van de opvang;

• Gemeenten worden geacht de verbouwing van

de schoolgebouwen te regelen;

• De regie ligt bij het bestuur/de directeur van de school;

• De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt bij de

uitvoerder;

• De school kan kiezen tussen zelf uitvoeren of laten

uitvoeren;

• Invoering geschiedt per 1 januari 2007;

• Draagvlak vanuit het veld wordt ten zeerste gewenst;

Eisen stellen
Nu het kabinet een besluit genomen heeft en de oorspron-

kelijke motie van Van Aartsen en Bos - na behandeling in

de Kamer - omgezet wordt in wetgeving, heeft het geen zin

meer om de discussie over het principe aan te gaan. 

De AVS zal wel duidelijke eisen stellen aan de wijze van

uitvoering. 

Onze belangrijkste voorwaarden zijn:

• Als algehele invoering per 1 januari 2007 niet haalbaar is,

moet een gefaseerde invoering mogelijk zijn;

• De financiële onderbouwing moet afdoende zijn;

• Kwaliteit van de opvang moet gegarandeerd worden; 

• Als ouders opdrachtgever zijn en scholen een wettelijke

plicht hebben, kan het niet zo zijn dat via de achterdeur

ook instemmingsrecht binnen de MR verkregen wordt;

• Directeuren die de kinderopvang moeten organiseren en

controleren, dienen daarvoor een tegemoetkoming te

ontvangen.

De afgelopen week heeft de AVS, samen met zoveel moge-

lijk andere onderwijsorganisaties en organisaties uit de kin-

deropvang, de Tweede Kamer laten weten op welke manier

aan de wens van het parlement tegemoet kan worden geko-

men. De komende maanden zullen wij intensief met het

departement en de Kamer overleggen over het invullen van

de zo noodzakelijke randvoorwaarden. Ook organiseren we

een conferentie over dit onderwerp op 16 februari 2006.

Wij houden u regelmatig op de hoogte via het AVS Scholen-

portaal, www.avs.nl <

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

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

Behoeftepeiling onderwijs en leerlingenzorg

AVS leden uit het Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs krijgen binnenkort per e-mail

een behoeftepeiling toegezonden van de AVS.

De AVS wil ook op onderwijs en leerlingenzorg een partner

voor uw school en bestuur zijn. Om dat optimaal te kunnen

waarmaken, willen wij met deze mailing uw behoeften nader

in kaart brengen. Zo kunnen wij ook in de toekomst – en

specifiek voor het speciaal (basis)onderwijs – garant staan

voor een optimale dienstverlening. Wij hopen dat u de moei-

te neemt deze enquête in te vullen. Het zal slechts enkele

minuten van uw kostbare tijd vragen, maar dat verdient zich

in verbeterde ondersteuning dubbel terug. <
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Intentieverklaring betrokkenheid ouders bij school

Minister Van der Hoeven wil een grotere betrokkenheid van ouders bij de school. Daarom heeft zij op 14

november met vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, een intentieverklaring

ondertekend.

Nog dit jaar zal een werkgroep met bestuur-

ders, ouders, managers, leraren en leer-

lingen starten, die de verklaring omzetten

in concrete acties. Ook de AVS is hierbij

betrokken. De acties zijn gericht op het

primair en voortgezet onderwijs. In het

voorjaar van 2006 komt de werkgroep

met haar advies over het bereiken van een

grotere ouderbetrokkenheid. Dit staat in

een brief van minister Van der Hoeven die

onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Alle betrokkenen zijn het er over eens

dat het versterken van de betrokkenheid

van ouders in eerste instantie een zaak is

tussen school en ouders.

De relatie tussen school, ouders en leer-

lingen komt immers daar tot stand. Bij

het bevorderen van een goede relatie met

ouders en leerlingen hebben scholen,

maar ook ouders een duidelijke opdracht.

Het advies en de acties van de werkgroep

moeten de scholen en de ouders daarbij

helpen.

In de intentieverklaring wordt een aantal

doelen genoemd, zoals het versterken van

de communicatie tussen school en ouders,

een openbare databank met goede voor-

beelden voor alle scholen, het verbeteren

van de klachtenprocedure en een uitgebrei-

de onderwijsinformatie- en servicefunctie

beschikbaar voor alle ouders. Een platform

voor allochtone ouders zal een impuls

geven aan de betrokkenheid van allochtone

ouders.Daarnaast streven de besturen- en

werkgeversorganisaties ernaar om meer

vertegenwoordigers van allochtonen in

besturen en op de werkvloer te krijgen.

De afspraken uit de intentieverklaring slui-

ten aan bij de kaders die minister Van der

Hoeven heeft geschetst in haar brief over

governance in het onderwijs. Ook wordt met

deze verklaring een uitwerking gegeven aan

de motie De Vries (CDA) en de acties uit de

Koersen Primair en Voortgezet Onderwijs. <

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

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

Schoolmanagers uit het bedrijfsleven 

Voormalige managers uit het bedrijfsleven ontvingen onlangs het certificaat van de eenjarige

duale opleiding tot schoolleider in het basisonderwijs. Tegelijkertijd kregen de gecertificeerde

schoolleiders als eerste de nieuwe publicatie ‘Een andere directeur, acht portretten van

basisschooldirecteuren van buiten’ uitgereikt. 

Deze uitgave van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

(SBO) is bedoeld om scholen over de streep te trekken om

‘bazen van buiten’ aan te stellen. Veel scholen vragen zich

af wat zij hebben aan iemand zonder wortels in de onder-

wijspraktijk. ‘Bazen van buiten’ lijken juist een aanvulling te

zijn op de bestaande expertise in scholen. De schoolleiders

vertellen in de uitgave over hun ervaringen, ambities en rol-

opvattingen. 

Sinds 2004 is het hebben van een onderwijsbevoegdheid

geen verplichting meer. Het aanstellen van (adjunct)direc-

teuren zonder onderwijsbevoegdheid is mogelijk gemaakt in

de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) van 2004.

Vanwege de vergrijzing onder schoolleiders is het aanboren

van nieuw potentieel noodzakelijk. Langzaamaan stappen

meer managers uit het bedrijfsleven over op het onderwijs.

Zij kiezen voor deze sector vanwege zijn maatschappelijke

relevantie. De duale opleiding tot schoolleider in het basis-

onderwijs is een initiatief van de AVS, het Initiatief Leraren-

tekort Amsterdam (ILA) en de Vereniging Samenwerkende

Werkgeversorganisaties Onderwijs (VSWO). Het ministerie

van OCW financiert het project. Het SBO verzorgt de onder-

steuning ervan. 

U kunt de publicatie bestellen bij SBO, tel. 070-3765770 of

downloaden via www.sboinfo.nl <
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Slecht binnenmilieu in scholen 

beïnvloedt leerprestaties

Een recent gepubliceerd Deens onderzoek over scholen in Denemarken en Zweden wijst uit dat leerlingen

fors minder presteren als de luchtkwaliteit op school niet deugt. TNO onderzoekt momenteel of de slechte

luchtkwaliteit in Nederlandse scholen de leerprestaties beïnvloedt. Het ministerie van VROM heeft daartoe

opdracht gegeven. De onderzoeksresultaten van TNO worden in maart 2006 verwacht.

Het aantal kinderen met astma of allergie is

de laatste jaren flink gestegen. Een van de

oorzaken is te vinden in het slecht ventileren

van scholen. Door slecht ventileren ontstaat

een slecht binnenmilieu. Uit eerdere onder-

zoeken is gebleken dat op acht van de tien

scholen in Nederland het slecht tot zeer

slecht gesteld is met de binnenlucht. De wet-

telijk toegestane waarde aan CO2, de belang-

rijkste indicator, wordt regelmatig overschre-

den. Volgens het Bouwbesluit mag een

school niet meer CO2 in haar klaslokalen

hebben dan 1200 ppm (delen per miljoen).

Binnenmilieudeskundige Atze Boerstra stel-

de onlangs in het TROS-consumentenpro-

gramma Radar dat de resultaten van het

TNO onderzoek nog schokkender zullen zijn

dan het Deense onderzoek. Dit omdat hij

denkt dat de scholen in Nederland nog

slechter geventileerd worden dan in Scandi-

navië. 

Hij is van mening dat een goede CITO-toets

een goede ventilatie vergt. Slechte ventilatie

kan leiden tot onder meer diverse lichamelijke

klachten die resulteren in ‘schoolzieke’ kinde-

ren, slechtere leerprestaties, lagere producti-

viteit en ziekteverzuim onder leerkrachten.

Een logische gedachte om een klaslokaal

beter te ventileren is een raampje open zet-

ten, maar zo simpel is het niet. Ook al staan

de ramen de hele dag open, dan betekent

dat nog niet dat de kwaliteit van het binnen-

milieu goed is. Factoren als een te laag pla-

fond bijvoorbeeld kunnen hierbij ook een

rol spelen. De hoeveelheid kinderen in een

klas is eveneens van belang. Tegenwoordig

zijn er moderne ventilatiesystemen die

actief worden als er te veel CO2 gemeten

wordt, maar als er te veel kinderen in de

klas zitten werken ze nog steeds niet goed

genoeg.

PvdA-Kamerlid Hamer dringt in vragen aan

de betrokken bewindslieden aan op snelle

actie. Het kabinet zou scholen en gemeen-

tes niet alleen snel moeten voorlichten over

het mogelijke verband tussen de luchtkwali-

teit en de leerprestaties, ook moet er een

controlesysteem komen voor de kwaliteit

van de lucht. Voor nieuwbouw zouden de

bouwnormen moeten worden aangepast,

vindt Hamer.

De AVS vindt het slechte binnenmilieu op

scholen een ernstige zaak. Scholen hebben

vaak onvoldoende mogelijkheden en niet

genoeg kennis over goede ventilatie. Een

gebrek aan middelen en slechte gebouwen

zijn onaanvaardbaar. Wij zijn dan ook van

mening dat scholen moeten kunnen reke-

nen op effectieve maatregelen van de

gemeente op het gebied van gezond bin-

nenmilieu op scholen. <

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

Nieuwe

publicatie

goed onderwijs door goed management

Anita Burlet Trieneke van Manen

Stimulerend beoordelen
> Voorintekenen

Na de publicatie Slimme Strategieën

verschijnt in januari Stimulerend

beoordelen. Over de positieve effecten

van een beoordelingsgesprek op de

professionele kwaliteit van uw

medewerkers. Met aandacht voor het

proces en het gesprek, achtergronden,

beleid, gespreksinterventies en

instrumentarium (op cd-rom). 

Anita Burlet  en Trieneke van Manen

schreven deze AVS publicatie op basis

van hun jarenlange ervaring met het

invoeren van Integraal Personeels-

beleid in het Nederlandse

basisonderwijs.

Als u vóór 1 januari 2006 bestelt,

betaalt u geen verzendkosten.

U ontvangt het boek dan in januari

thuis. Prijs: 15 euro voor leden en

20 euro voor niet-leden

Bestel nu via www.avs.nl of stuur een

mail met uw adresgegevens naar

info@avs.nl onder vermelding van

‘Stimulerend beoordelen’.
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Subsidieregeling voor reïntegratie

Een docent of leraar is langdurig ziek of afwezig op school. De communicatie tussen de leiding en de

medewerker gaat maar moeizaam en mondjesmaat. Een succesvolle terugkeer in het arbeidsproces lijkt een

utopie. De subsidieregeling Stimulans biedt een extra steuntje in de rug.

Stimulans is een subsidie die in het leven

geroepen is door de sociale partners in het

onderwijs. De subsidieregeling is bedoeld

om moeizame of vastgelopen reïntegratie-

trajecten van (langdurig) zieke werknemers

weer op gang te brengen, met tussenkomst

en begeleiding van een onpartijdige deskun-

dige: de reïntegratiedeskundige Onderwijs.

Iedereen heeft er baat bij als (langdurig)

zieken opnieuw aan de slag kunnen. Daar-

om is er extra geld beschikbaar gesteld.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de onder-

wijs-CAO. De subsidiebedragen kunnen

behoorlijk oplopen: tot maximaal 4.000

euro per reïntegratietraject. Tot dit maxi-

mumbedrag worden alle kosten vergoed die

een relatie hebben met de begeleiding van

de zieke werknemer. Er wordt wel een eigen

bijdrage van 25 procent van de kosten aan

de werkgever gevraagd. Voorheen kwamen

deze kosten echter volledig voor rekening

van de werkgever.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van Stimulans

moet de betrokkene werkzaam zijn in het

PO of VO. Ook dient er sprake te zijn van

langdurige (6 maanden of langer) ziekte of

afwezigheid en betreft het een moeizame of

complexe terugkeer in het arbeidsproces.

Enkele andere voorwaarden in het kort:

• vergoeding en begeleiding vindt altijd

plaats met tussenkomst van de

reïntegratiedeskundige Onderwijs van

het Vervangingsfonds;

• bij zowel lichamelijke als psychische

klachten (burn-out, stress) is er sprake

van een vergoeding;

• alle begeleiding komt (in principe) voor

vergoeding in aanmerking, als deze een

oplossing kan bieden voor de problemen.

Meer informatie over de nieuwe regeling

kunt u vinden op de website van het

Vervangingsfonds. Kijk op www.vfpf.nl bij

het thema Verzuim & Reïntegratie > Pro-

ducten en Diensten. U kunt ook contact

opnemen met de Reïntegratie AdviesDesk

Onderwijs van het Vervangingsfonds,

tel. 045-5798181. <

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

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

Kinderopvang regelen, een lust of een last?

Op 1 januari 2007 wordt een begin gemaakt met de gefaseerde invoering van voor-, tussen- en naschoolse

opvang. Dat stelt scholen voor nieuwe verantwoordelijkheden. Omdat dit thema veel vragen oproept,

organiseert de AVS een conferentie op 16 februari 2006.

Aan de orde komen onder meer de volgende

onderwerpen:

• de kabinetsplannen en de betekenis

daarvan voor de scholen;

• good practices van voor-, tussen-

en naschoolse opvang in Nederland;

• de (grenzen van) verantwoordelijkheden

van de school;

• visie op opvang op school;

• huisvesting;

• organisatievormen, samenwerking

met partners.

De conferentie vindt plaats op donderdag

16 februari 2006 van 9.30 tot 16.00 uur in

Antropia te Driebergen. Antropia is uit-

stekend bereikbaar met het openbaar

vervoer en de auto. De dag wordt plenair

geopend. Aansluitend vinden twee work-

shoprondes plaats. 

Tot uiterlijk dinsdag 20 december a.s.

kunt u zich bij de AVS aanmelden voor deze

conferentie. Wij sturen u dan zo spoedig

mogelijk de bevestiging met een uitgebreid

programma. Deelname bedraagt 195 euro

voor leden, 225 euro voor niet-leden.

Geïnteresseerd? Meld u dan meteen aan via

info@avs.nl Het uitgebreide programma

vindt u binnenkort op www.avs.nl of in een

van onze publicaties. <

conferentie 
16 februari 

2006
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Lumpsum en speciaal (basis)onderwijs

Steeds vaker worden AVS adviseurs via de Helpdesk en tijdens de Veldbenadering lumpsum

geconfronteerd met specifieke knelpunten rond de invoering van lumpsum in het speciaal onderwijs,

het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Er zijn steeds meer vermoedens, gevoelens en

berekeningen in het veld die bevestigen dat er in de rekenregels te weinig oog is voor specifieke

situaties in het speciaal onderwijs.

De AVS wil die specifieke situaties in het

speciaal onderwijs op het spoor komen.

Daarom organiseren we een bijeenkomst op

vrijdagmiddag 16 december om 14.30 uur

in Hogeschool Domstad te Utrecht. Tijdens

deze bijeenkomst willen we de specifieke

effecten van lumpsum voor het speciaal

onderwijs achterhalen en nagaan of er

sprake is van een algemeen knelpunt. 

Als dat zo is, zal de AVS zich inzetten

voor een structurele oplossing van die

knelpunten. U kunt op twee manieren mee-

werken aan deze inventarisatie:

1. Deelnemen aan de bijeenkomst van

16 december. Op deze manier kunt u uw

eigen knelpunten inbrengen en aangeven

of er sprake is van een algemeen probleem

dat specifiek is voor het speciaal onderwijs. 

Meld u aan bij de AVS, Jos Hagens,

j.hagens@avs.nl. U krijgt een bevestiging

en routebeschrijving toegestuurd. Geef zo

mogelijk ook uw knelpunten alvast door.

2. Uw knelpunten per e-mail inbrengen,

zodat deze meegenomen kunnen worden

tijdens de bijeenkomst op 16 december.

Mail uw knelpunten naar de AVS, Jos

Hagens, j.hagens@avs.nl <

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

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

Fpu’ers als ervaren begeleiders 

Het project dat fpu’ers inzet als ervaren begeleiders van startende directeuren of leerkrachten gaat

in 2006 haar vierde jaar in. U als schoolmanager kunt daarvan profiteren door tegen acceptabele kosten

een door de AVS geschoolde begeleider in uw school in te zetten.

De AVS traint de ervaren (ex-)leerkrachten

en directies oftewel ‘fitte vutters’ in begelei-

ding en coaching, vaardigheden, goed com-

municeren met de cliënt, observatietechnie-

ken en privacy regels. Omdat de fpu’er zelf

grotendeels het contact onderhoudt met

opdrachtgevers wordt er ook aandacht

besteed aan het maken van zakelijke

afspraken (bijvoorbeeld over uurtarief en

vergoeding reiskosten) en het opstellen van

eenvoudige contracten. De AVS draagt zorg

voor kwaliteitsbewaking en eindevaluatie

van de begeleidingstrajecten. Als u als

schoolmanager bij u werkzame oudere leer-

krachten of aanstaande fpu’ers als begelei-

ders op uw eigen school wilt inzetten, wijs

hen dan op deze (gratis) training. De AVS

denkt mee over hoe deze begeleiding door

oudere werknemers structureel in te bed-

den binnen uw schoolorganisatie.

Bent u of kent u een aanstaande fpu’er, die

beschikt over mogelijkheden om ingezet te

worden als begeleider van (nieuw) onder-

wijspersoneel, dan kunt u dat kenbaar

maken aan de AVS. Vanuit het project wordt

contact met u opgenomen voor een kennis-

makingsgesprek. Deelname aan dit project

brengt voor u geen kosten met zich mee.

Trainingsdata: 15 en 16 februari 2006

Projectcoördinator: Magda Snijders

Projectmedewerker: Hélène van Eekelen

Aanmelden: AVS, projectsecretariaat Barry

van Ravenstein, b.vanravenstein@avs.nl of

via het AVS Scholenportaal, www.avs.nl >

Werkgeverszaken > Personeelsbeleid >

Professionalisering

Voor meer inhoudelijke informatie over dit

project kunt u terecht bij de AVS, Magda

Snijders, m.snijders@avs.nl <



Vroeg beginnen essentieel 

voor achterstandenbestrijding

De projectgroep Wsns-oab gaf opdracht om de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsachterstanden in

kaart te brengen. Voetsporen 2005, het jaarlijkse bericht over het onderwijsachterstandenbeleid, vermeldde

onlangs de stand van zaken over onder meer Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), schakelklassen en het

Onderwijskansenplan.

VVE werpt veel vruchten af. Uit onderzoek

dat in Nederland en in het buitenland is uit-

gevoerd blijkt dat VVE-programmma’s een

groot effect hebben op de cognitieve en de

taalontwikkeling van kinderen. Dit geldt met

name voor kinderen in achterstandssitu-

aties. In het buitenland zijn opvang, zorg en

educatie integraal in kindercentra onderge-

bracht, een systeem dat volgens de onder-

zoekers ook in Nederland zou moeten wor-

den ingevoerd. Het educatieve aanbod in

de peuterspeelzalen is van goede kwaliteit.

Schakelklassen zijn in de huidige vorm

een nieuw fenomeen. Momenteel vinden

25 pilots plaats in de vier grote steden en

in middelgrote en kleinere gemeenten. 

De uitvoering van deze pilots verloopt niet

probleemloos, maar ligt wel op schema. 

De schakelklas kan een krachtig instrument

worden voor het verbeteren van taalvaardig-

heid, mits gemeenten en besturen geza-

menlijk een integrale visie op taalbeleid

ontwikkelen.

In de vier grote steden is het vierjarige

Onderwijskansentraject inmiddels afgeslo-

ten. De ervaringen zijn positief, het onder-

wijskansenplan draagt duidelijk bij aan een

doelgerichte en planmatige aanpak van

onderwijsachterstanden. Leerkrachtvaardig-

heden zijn verbeterd en de school heeft een

duidelijker visie.

Over de vraag of zorgbeleid en achterstan-

denbeleid volledig geïntegreerd moeten

worden, lopen de meningen uiteen. Wel is

duidelijk dat de beleidslijnen elkaar ver-

sterken, bijvoorbeeld bij de professionali-

sering. Het accent van de projectgroep

Wsns-oab, ingericht om meer samenhang

tussen de beleidslijnen aan te brengen, ligt

op de onderwijspraktijk. Maar ook het

bestuurlijke niveau verdient aandacht,

aldus Voetsporen.

De projectgroep Wsns-oab coördineert de

landelijke activiteiten rond het onderwijs-

achterstandenbeleid en heeft daarnaast als

doel meer samenhang tot stand te brengen

tussen het onderwijsachterstandenbeleid

en het traject Wsns+. De projectgroep

Wsns-oab bestaat uit vertegenwoordigers

van de organisaties voor besturen en

management in het onderwijs (waaronder

de AVS) en een waarnemer van de Vereni-

ging van Nederlandse Gemeenten.  <

Meer informatie vindt u op 

www.onderwijsachterstanden.nl

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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> Illustratie Jos Collignon
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> Hoe betrokken zijn ouders bij de school?

Betrokkenheid van ouders is een heikel onderwerp. Moet de ene school ouders bijna

letterlijk over de drempel heen helpen, een andere school heeft in een mum van tijd

ouderraad, schoolreiscomité en luizenmoederclubje gevuld en kan verzekerd zijn van een

groepje kritische ‘meebestuurders’. Het lijkt bijna wel of ouderbetrokkenheid óf te weinig

óf juist teveel voorkomt op scholen. Grofweg is voor laagopgeleide ouders de school een

instituut ver weg en weten hoogopgeleide ouders de school juist wel te vinden.

> Tekst Larissa Pans

”Hoogopgeleide ouders 
willen het liefst meebesturen”

> Thema Onze kinderen

Foto: Gooilandschool Bussum
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Eén ouder was eens met slaande deuren weggelopen

bij een leerkracht en kwam bij mij klagen. Ik vond

dat ze haar excuses aan de leerkracht moest aanbie-

den, maar dat deed ze niet. Ze vertrok en vijf minu-

ten later rolde er bij mij een fax binnen van haar

advocaat. Mevrouw voelde zich onheus bejegend.

Ik heb haar opgebeld en gezegd dat we zo niet met

elkaar omgaan. Geen gedreig met advocaten. Ze gaf

toe dat het een voorbarige actie was en bood haar

excuses aan. Zo’n actie is puur imponeren, maar dat

werkt bij mij niet.”

Jolijn Bergsma, communicatieadviseur en moeder van
drie kinderen op de Gooilandschool
“Alles waar je een strookje voor moet inleveren, heb

ik wel eens gedaan: schildermoeder, luizenmoeder,

keuzevakmoeder, noem maar op. Je mist veel als

ouder als je dat soort dingen niet doet. Het is leuk

om te zien hoe je kind functioneert. Bij ons op school

zijn er altijd genoeg hulpouders. Onze kinderen heb-

ben het goed, ze groeien op in een ‘Jip en Janneke’

omgeving. De valkuil van veel ouders hier is dat ze

hoge verwachtingen hebben van hun kind; het kind

moet wél naar het vwo. Tegelijkertijd ontkennen ze

hun eigen verantwoordelijkheid en moet de school

het waarmaken.

Ik verbaas me er soms over hoe kritisch ouders zijn

over van die miezelpuntjes als de inhoud van de over-

blijftrommeltjes of over het schoolreisje dat een paar

euro te duur is. En dan wel in die jeep voor komen

rijden. Maar over een wezenlijk probleem als een

leerkracht die steeds uitvalt, hoor je ze niet. Of over

opvoedkwesties als: wat doet de school, wat doen

ouders?

Door mijn lidmaatschap van de medezeggenschaps-

raad heb ik meer inzicht gekregen in waar de school

als organisatie mee te maken heeft, zoals lumpsum,

de bemoeienis van de Inspectie, POP. Als ouder heb

je daar géén idee van. Het is toch een redelijk com-

plexe organisatie. Het is lastig om veranderingen

door te voeren in een school. In een non-profitorga-

nisatie blijven mensen lang zitten, je kunt leerkrach-

ten niet echt ergens op afrekenen. In een bedrijf zit

meer dynamiek.”

Alice van Limburgh, één zoon op school in groep 5 van de
Gooilandschool, twee op de middelbare school 
“Ik ben altijd actief geweest als luizenmoeder, klas-

senmoeder en ik heb vorig jaar een groot lustrum

georganiseerd, waardoor ik heel intensief contact

had met de school. Ik vind het vanzelfsprekend dat ik

actief ben, maar veel ouders hebben er geen tijd voor

of hebben er geen behoefte aan. Hier is het allemaal

heel goed geregeld. En als er een probleem speelt, is

er altijd wel een luisterend oor en krijg je ook keurig

antwoord. Sinds een jaar zit ik in de medezeggen-

schapsraad en het is niet zo dat je echt moet insprin-

gen. Als ik het idee heb dat een probleem adequaat

De ‘witte’ school
In een lommerrijke buurt in Bussum staat een mooie,

oude basisschool, de Gooilandschool. Op het school-

plein staan vaders in driedelig pak en veelal blonde

moeders in Máxima-poncho hun kinderen op te

wachten.

Directeur Hans van Rooijen van de Gooilandschool (425 leer-
lingen, waarvan vier ‘met een kleurtje’ die zijn geadopteerd)
“Onze ouders zijn ‘blond’ zeg ik wel eens: hoogopge-

leid en wit. Dit is echt een Gooise school waar in de

meeste gevallen beide ouders gestudeerd hebben. Bij-

na allemaal directeuren, juristen, bankiers of medici.

Maar liefst 95 procent van de kinderen gaat naar

havo of vwo. Als het mavo wordt hebben we een

twistpunt. Leerkrachten moeten verbaal sterk zijn,

ouders hebben gemakkelijk hun verhaal klaar. Als

leerkrachten anders lesgeven dan de ouders verwach-

ten, willen ze dat aanpakken en hun kind in een

andere klas zetten. Ik snap die ouders wel, maar het

is moeilijk. Ik begin er niet aan. In een team heb je er

altijd wel een paar tussen zitten waarbij het even niet

zo lekker loopt en die bescherm je ook.

Ik ben in zulke gevallen heel duidelijk, bijna bot,

tegen ouders. Je moet je gezag verdienen en een hel-

der verhaal neerleggen. Ik bereid me goed voor op

een MR- of bestuursvergadering. Onze ouders werken

vaak in een commerciële omgeving en het voordeel is

dat wij daar een tikje van meekrijgen. ‘Durf te inves-

teren’, zeggen ze tegen de penningmeester. ‘Neem

risico’s als dat nodig is.’ Zo hebben we een professio-

neel computernetwerk aangeschaft – ook al ging het

om een groot bedrag – en niet tweedehands van alles

bijeengeraapt. Dat hebben we meegekregen van de

ouders. Ouders zijn heel betrokken, komen met vra-

genlijstjes aanzetten op ouderavonden en nemen zó

een snipperdag op voor een sportdag op school. Nie-

mand declareert één cent als ze de kinderen naar

Almere moeten rijden. Maar dat is ‘buitenkantwerk’.

Op een ledenvergadering komt zowat geen ouder

opdagen, terwijl je het dan juist kunt hebben over

het onderwijs of de richting van de school.

Ouders willen graag iets regelen, zo regelde een

ouder die een evenementenbureau runt enkele jaren

geleden dat er middenin de zomer een kunstsneeuw-

baan op het schoolplein kwam te staan. De kinderen

vonden het geweldig dat ze konden rodelen terwijl de

mussen van de daken vielen, maar dat soort dingen

wil ik niet meer. Onze leerlingen hébben al zoveel,

we moeten ze ook leren dat ze maar heel gewone

mensen zijn.

Soms gaan ouders dreigen als ze hun zin niet krijgen.

“Als het mavo wordt hebben
we een twistpunt.”

>
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sen Nederlands, ICT en opvoeden aan. We vertellen

ouders over de bibliotheek, het wijkcentrum of wat je

met je kind doet in de herfst, bijvoorbeeld kastanjes

zoeken in het bos. Onze filosofie is: als je ouders ‘rij-

ker’ maakt, worden hun kinderen het ook.”

Klarholz: “We geven onze leerlingen ook een rugzak-

je mee met een lesbrief daarin, een soort opdracht

voor ouder en kind. Het mág, ze hoeven het niet te

doen. Een opdracht kan zijn dat je ouders leert voor-

lezen. Ze leren om vragen te stellen aan hun kinde-

ren tijdens het voorlezen en ook om hun gevoelens

in het Nederlands uit te drukken. En wij kunnen er

weer op voortborduren in de les.”

Claassens: “Je moet in gesprek gaan met ouders op

een niet-oppervlakkige manier. Bij het intakegesprek

zeggen we ook: we verwachten wel van u dat we het

samen doen. Samen halen we het beste uit uw kind.

Wij moeten ook duidelijk maken dat een ouderge-

sprek belangrijk is. Als het strookje voor een gesprek

niet is ingevuld, bellen we na. Ook zijn veel ouders

geneigd hun kinderen mee te nemen naar de ouder-

gesprekken of een oudere broer of tante te sturen.

Wij moeten heel duidelijk zijn: op zo’n avond is er

opvang op school voor kinderen en we willen dat

de vader of moeder komt. Ouderbetrokkenheid gaat

hier in stapjes.

Klarholz: “Ouders leven hier in een wereld die de

laatste tijd toch redelijk vijandig is tegen allochto-

nen. De school moet een veilige plek zijn waar je

graag komt en je goed voelt. We hebben toen we

het schoolplein opnieuw inrichtten veel bankjes

geplaatst. Ouders stonden vaak buiten het hek te

wachten, nu zitten ze gezellig te keuvelen op het

schoolplein.”

Claassens: “We zitten op een heel laag niveau van

ouderbetrokkenheid. Het gaat vooral over het verle-

nen van hand- en spandiensten. Het is lastig om het

op een hoger niveau te tillen. Voor mij is het vrij

gemakkelijk leidinggeven. Ik leg mijn meerjarenplan

voor en iedereen vindt het prima. Dat is heel over-

zichtelijk, maar ik wil meer. Als we met de cursussen

door blijven gaan, zullen er zeker ouders zijn die

komen ‘bovendrijven’. Misschien kunnen we ze ook

wel zelf opleiden voor de medezeggenschapsraad. Ik

hoef geen apart orgaan voor allochtone ouders. Laat

ons de vrijheid om met onze ouders te groeien.”

In de ouderkamer zitten op gerieflijke banken Ayfer Aydogdu
(drie kinderen op school en ouderassistent van ‘t Meester-
werk), Linda Montfoort (drie kinderen, waarvan 1 in het
speciaal onderwijs) en Gulhan Korkmaz (één kind, verzorgster

wordt behandeld, hoef ik mijn neus er niet in te

steken. Bij problemen laten ouders zeker hun stem

horen. Velen zijn welbespraakt. Onze school is een

redelijke eliteschool met veel begeleiding en veel

extra’s na schooltijd. Het moeilijke vind ik dat je als

medezeggenschapsraad geen reëel beeld krijgt van het

functioneren van leraren en je wilt toch de vinger aan

de pols houden. In het bedrijfsleven kun je mensen

veel gemakkelijker ontslaan, in het onderwijs gaat dat

niet, ook niet als je veel klachten van ouders binnen-

krijgt. Hoogopgeleide ouders willen het liefst meebe-

sturen. Al die gehaaide dames en heren van rond de

veertig tegenover een leerkracht van in de twintig…

Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Petje af.”

De ‘zwarte’ school
Een frisse school in Schiedam en een uitnodigend

schoolplein in een grauwe buurt vol wederopbouw-

flats met schotelantennes. Turkse, Marokkaanse en

Surinaamse kinderen spelen vol overgave. Enkele

ouders zitten op bankjes op het plein.

Directeur Ton Claassens en Paula Klarholz, coördinator
onderbouw en PeuterPlus van basisschool ’t Meesterwerk
(258 leerlingen, waarvan vier ‘autochtoon’)
Klarholz: “Veel allochtone ouders hebben binnen hun

cultuur niet geleerd om mondig te zijn tegenover de

school. Wij zijn in hun ogen een instituut waar men

weet hoe het moet. Al moet ik zeggen dat veel ouders

wel open zijn en als je een activiteit aanbiedt, zijn ze

gretig. Het is geen desinteresse; ze zijn gewoon niet

zo opgevoed.”

Claassens: “Op school hanteren wij de gouden drie-

hoek die ouders, leerlingen en leerkrachten omvat.

Je kunt het als school beslist niet alleen. Wij hebben

een ouderkamer ingericht waar ouders koffie kunnen

drinken, met elkaar en met de school in contact

komen en cursussen kunnen doen. Die cursussen

worden goed gevolgd, we bereiken zo’n 60 procent

van de ouders. Zo hebben ouders laatst een cursus

beeldende vorming gedaan en bieden we ook cursus-

“Veel ouders zijn verlegen 
en hebben niet zoveel sociale
contacten.”
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In de ouderkamer van ’t Meesterwerk 

kunnen ouders onder andere samen cursussen volgen.
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woording afleggen aan ouders. Een ander probleem is

dat bij scholen in achterstandsbuurten het onderwijs-

personeel en de managers vaak ergens anders wonen,

zij hebben geen sociale binding met de bewoners en de

omgeving. Ze komen elkaar niet tegen. De communica-

tie loopt stroef. Allochtone ouders weten niet wat hun

mogelijkheden zijn, mailen niet naar de directeur of

kijken niet op de site van de school. Er is veel budget

voor onderwijsachterstandenbeleid, maar wat hebben

scholen eigenlijk gedaan aan ouderbetrokkenheid? Er

zijn vier erkende ouderorganisaties, maar daar hebben

migrantenouders geen plek in. Ze bekommeren zich

niet om hen en hun belangen. Een grote groep ouders

is onzichtbaar, terwijl er genoeg problemen spelen:

taalachterstand, schooluitval, kiezen van een goede

vervolgopleiding, enzovoort. FORUM heeft net een

project afgesloten, ‘Een goede start’, waarin we met

een bus langs allerlei plaatsen gingen om de Voor- en

Vroegschoolse Educatie (VVE) onder de aandacht te

brengen van allochtone ouders. Soms moet je onortho-

doxe methoden gebruiken om je doelgroep te bereiken.

Maar ik verwacht niet alleen wat van scholen. Scholen

hebben ook het recht om ouders aan te spreken op

hun betrokkenheid. Ouders moeten meehelpen

op school, meedenken met hun kind. Als het nodig is,

moeten ouders desnoods met drang en dwang bij de

school betrokken worden. Zij moeten hun kind niet

zonder ontbijt naar school sturen, niet zomaar drie

weken eerder in de zomer op vakantie gaan of zich

niet bezig houden met de onderwijsontwikkeling van

hun kind. Als ouders actief meedoen, leidt dat ook tot

betere onderwijsresultaten van hun kind. Ouders moe-

ten hun opvoedende rol waarmaken en we moeten

migrantenouders serieus nemen. Wij mogen die

ouders níet met rust laten.” <

in een verpleeghuis) aan de koffie. Aan de muren hangen
de schilderijen die ouders gemaakt hebben en een oosterse
spiegel met gekleurde steentjes.
Aydogdu: “Elke ochtend zit ik hier koffie te drinken

met een aantal ouders. De ouderkamer is bedoeld om

ouders gemakkelijker de school in te krijgen en om

ze het gevoel te geven dat de school ook een stukje

van hen is. Veel ouders zijn verlegen en hebben niet

zoveel sociale contacten. Ouders vragen eerder din-

gen aan mij, want ze durven het vaak niet aan de

leerkracht te vragen. Door de ouderkamer en de

projecten komen ze naar school. We organiseren

ook uitjes met de ouders, binnenkort gaan we naar

een tentoonstelling over Marokkaanse kunst.”

Korkmaz: “Ik maak opdrachten met mijn zoon en

het is heel leuk om met hem te werken. Je ziet hoe

ver je kind is op school. Als ze meedoen, krijgen ze een

sticker van Ayfer, dat willen alle kinderen heel graag.”

Montfoort: “Je komt in contact met je kind. Ik heb

laatst een leesverhaal gedaan over Assepoester. Mijn

zoon wordt dan helemaal spontaan en vertelt van

alles.”

Aydogdu: “Je merkt hoe belangrijk voorlezen is en ook

hoe leuk het is. Met een ouderproject leer je hoe je een

verhaal spannend maakt en hoe je erover kan praten

met je kind. We willen dat ouders leren om hun kind

zelfstandig en zelfverzekerd te maken. Als mijn kind

lekker in zijn vel zit, presteert hij ook goed. Er zijn

hier echt wel kinderen die naar havo en vwo gaan.”

Korkmaz: “Maar het moet wel in je kind zitten.

Al kan de school helpen om je kind beter te laten

werken in de klas. Als er iets met mijn zoon is,

krijg ik meteen een brief. Dat is netjes.”

Montfoort: “Als een kind moeite heeft, wordt het

geholpen. Er wordt hier ook veel getoetst, dat is goed.

De school doet zijn best, zeker weten. Er wordt goed

naar ons geluisterd. En door de Nieuwsflits blijven

we op de hoogte van wat er speelt op school.”

De onderwijsexpert
Zeki Arslan is onderwijscoördinator bij FORUM, kenniscen-
trum voor multiculturele ontwikkeling
“De Nederlandse onderwijstraditie is dat ouders

betrokken zijn bij de school van hun kind. De werke-

lijkheid is dat managers ouderbetrokkenheid lastig

beginnen te vinden. Ik maak me zorgen over de infor-

matie die ouders krijgen. Als het slecht gaat met een

school krijgen ze dat niet te horen. Over de financiële

gang van zaken krijgen ouders weinig informatie of

juist heel ingewikkelde berekeningen waar ze niks

van snappen, terwijl ze toch meebetalers van het

onderwijs zijn. Lumpsum, kwaliteit en schaalvergro-

ting zijn allemaal discussies die niet met ouders ge-

voerd worden en dat vind ik ontzettend jammer.

Laagopgeleide, allochtone ouders zijn vaak niet weer-

baar genoeg tegen het schoolmanagement. Ze spre-

ken hun taal niet. En managers zijn niet geëquipeerd

om met ouders te praten, maar ze moeten wel verant-

“Allochtone ouders mailen 
niet naar de directeur.”

“Soms moet je onorthodoxe methoden gebruiken om je doelgroep

te bereiken”, aldus Zeki Arslan van FORUM.
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> Opbrengsten, bevindingen en verwachtingen

In 2000 is met het Onderwijskansenplan een schoolspecifieke benadering geïntroduceerd

voor het bestrijden van achterstanden. Er kwam extra geld beschikbaar voor scholen die

voldeden aan bepaalde criteria. De AVS is benieuwd naar de opbrengsten van deze

aanpak. Drie schoolleiders van onderwijskansenscholen vertellen over hun bevindingen

en kijken vooruit naar de toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid.

> Tekst Andrea Linschoten

Onderwijskansen
– wat nu?

> Thema Onze kinderen

“Structureel werken aan vernieuwing”

Het is pauze. Op het schoolplein lopen de kinderen met een gezonde bruine boterham.

De ramadan is voorbij, het Suikerfeest net geweest. Binnen staat naast de koffie een schaaltje

met zoetigheid. Zoals elk jaar hebben de moeders weer een overvloed aan lekkernijen gemaakt.

De Zeven Gavenschool in de wijk Kanaleneiland in Utrecht heeft 260 leerlingen, allemaal van

allochtone afkomst.

taal- en rekencircuit voor groep 2. Daarnaast hebben

we, samen met Welzijn en twee buurtscholen, zes

voorschoolgroepen opgezet en binnen de onderbouw

de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vorm gege-

ven. Ook doen we aan de verlengde schooldag en

proberen we dat te koppelen met het aanbod van

andere scholen in de buurt. Ten slotte zijn we bezig

met het implementeren van allerlei ouderbetrokken-

heidsprojecten zoals ‘rugzak’ (ouders van Turkse en

Als schoolleider Bert Brouwer terugkijkt op de vier

jaar als onderwijskansenschool, is hij best tevreden:

“Vanuit het Onderwijskansenplan hebben we allerlei

trajecten ingezet, waar we nu, onder de vlag van het

Lokaal Onderwijs Achterstandenbeleid (LOA), mee

doorgaan. Zo zijn we bezig met vernieuwing van de

woordenschatdidactiek, maar ook met de sociaal-

emotionele ontwikkeling, het leesonderwijs, het

werken in hoeken in groep 3 en de opzet van een
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stelt Brouwer. Veel ouders vallen uit bij de inburge-

ringscursus en er komen steeds weer ‘nieuwe’ moe-

ders uit het Marokkaanse Rif-gebergte die geen

Nederlands spreken en dus ook hun kinderen geen

Nederlands kunnen leren.

Wachtlijsten
De gelden voor onderwijsachterstanden zijn anders

ingevuld. Brouwer is er niet blij mee: “Wat betreft

VVE zullen wij in onze wijk niet veel geld meer krij-

gen. De gemeente Utrecht heeft met zes groepen voor

drie scholen in de afgelopen jaren al veel op dat

gebied geïnvesteerd in Kanaleneiland. Er zit voorlo-

pig niet veel meer in, hoewel er in de wijk nog steeds

wachtlijsten zijn voor driejarigen. Slechts de helft

van de kinderen uit de wijk kan een plekje krijgen op

de voorschool. Ik ben bang dat nieuwe gelden voor

VVE nu eerst gebruikt gaan worden voor andere wij-

ken, die in een nog slechtere positie zitten. Verbete-

ring of versterking van de schakelklassen of de veilig-

heid op het VMBO zal de kwaliteit van ons

achterstandenbeleid niet verhogen.”

De komende jaren gaat Brouwer geen nieuwe zaken

aanpakken. “We gaan door met de punten van de

afgelopen jaren. Maar dan allemaal wel wat minder.

Ik ben blij als we alle trajecten kunnen doen. Ik ver-

wacht ook geen grote verbeteringen bij onze leerlin-

gen. Het niveau van instroom gaat naar beneden,

mede door de wachtlijst bij de VVE. Maar ik heb hoge

verwachtingen van de kinderen die wel op de voor-

school gezeten hebben. Zij zijn taalvaardiger, maar

ook sociaal vaardiger. Met alle inspanningen ben ik

blij als het niveau van de uitstromers niet lager wordt.

Dat lijkt vreemd, die discussie hoor ik vaak: ‘Er is toch

zoveel geld ingepompt?’. Maar om de verbeteringen te

handhaven, blijft geld gewoon hard nodig.”

Brouwer heeft vier interessante jaren achter de rug.

“Ik zag er wel tegenop en er werd heel veel van je

gevraagd. Maar ik heb er ook veel van opgestoken.

Vooral het systematisch werken aan onderwijsverbe-

tering vind ik positief. We hebben vier jaar in de

diepte geïnvesteerd. Nu moeten we zien dat we het

met de reguliere middelen voortzetten.” 

Marokkaanse kleuters krijgen via hun kind informa-

tie thuis in een rugzakje over hoe ze moeten omgaan

met bepaalde werkbladen), ’overstap’ (taallesproject

waarmee thuis wordt geoefend), informatieochten-

den, opvoedingscursussen en Nederlandse les voor

moeders.”

Met name het structureel werken aan vernieuwingen

heeft Brouwer als positief ervaren. De school is in

2000 gestart met een gedegen schoolanalyse. Van

daaruit is men gaan reflecteren op tegenstrijdighe-

den, zwaktes en lacunes. Daarna heeft de school prio-

riteiten gesteld en deze SMART benoemd. Ook zijn ze

duidelijk omschreven in overzichtelijke matrixen,

met doelen, activiteiten, financiële middelen, verant-

woordelijkheden en evaluatie. Aan het eind van het

vierjarige traject is er weer een analyse gemaakt,

waarin Brouwer de vooruitgang kon zien. Bovendien

was deze analyse de grondslag voor zijn huidige LOA-

plan. Als onderwijskansenschool had Brouwer de

financiële mogelijkheden om daadwerkelijk in te voe-

ren en aan te schaffen wat hij gepland had. Boven-

dien had hij regelmatig op managementniveau over-

leg met de andere zeven OK-scholen in de stad. Die

bijeenkomsten (om de zes á zeven weken) vond hij

inspirerend en ondersteunend.

In vier jaar is er veel bereikt en veel in gang gezet.

Maar nu het onderwijskansenproject is afgelopen, is

het de vraag hoe deze veranderingen te behouden.

Brouwer: “Na 2004 mis je ineens het geld en de for-

matie. Nu moet je de vernieuwingen doorzetten,

maar dan zonder extra mogelijkheden. Ik merk al dat

het overleg met de andere scholen verwatert; ieder

vervolgt zijn eigen weg. Je staat meer alleen. En door

het weghalen van de OALT-leerkrachten en ID-banen

is het vrijwel onmogelijk om op alle terreinen even

actief te blijven. Met name bij de onderdelen taalon-

dersteuning en ouderbetrokkenheidsprojecten heb-

ben we een stap terug moeten doen. Tijdens de Koers

PO-gesprekken liet de minister weten dat zij deze

projecten niet meer nodig vindt, zeker niet in de

eigen taal. Want over twee jaar moet iedereen toch

Nederlands kunnen spreken, na de inburgeringscur-

sus. De praktijk laat natuurlijk heel iets anders zien”,

Bert Brouwer: 

“Vooral het systematisch werken aan

onderwijsverbetering vind ik positief.”

>
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en veel energie gestoken in de communicatie met de

leerlingen, leerlingen onderling en ook met de

ouders. We hebben nu bijvoorbeeld een ouderwerk-

groep en contactouders voor elke groep.” De direc-

teur is ook enthousiast over het project ‘Gast in de

klas’, waarbij ouders één dagdeel in de groep van hun

kind meedraaien. “Het is een groot succes, met een

opkomst van ruim 80 procent. Dan blijkt dat de

beeldvorming toch vaak te negatief is. Ik wil daarom

ook de goede resultaten laten zien. Leerkrachten die

wel eens een negatieve ervaring hebben gehad, ver-

zuchten soms dat iets geen zin heeft ‘omdat de

ouders toch niet meedoen’. Maar die beeldvorming

moet echt veranderen, het is veel positiever.”

Die beeldvorming is ook een belangrijk aandachts-

punt in de toekomst. “Het liefst zou ik geld willen

hebben om kunst in de school op te hangen. Aan de

ene kant wil ik de kinderen in een fysiek rijke omge-

ving andere kunstuitingen dan uit hun eigen cultuur

aanbieden. Tegelijkertijd bepaalt die kunst heel erg

hoe mensen tegen je school aankijken. Vorig jaar

hadden we vanwege een feestweek acht weken lang

gratis kunst met als thema ‘Circus aan de muur’. Je

merkt toch dat de mensen die je gebouw binnenko-

men de school heel anders inschatten dan wanneer

ze een oud en rommelig gebouw zien.”

Rambags ziet voor haar school nog wel knelpunten in

de toekomst: “Dan denk ik aan het gemeentelijk

beleid, zoals huisvesting en spreidingsbeleid. En het

aannamebeleid bij scholen in dezelfde wijk vergt ook

aandacht. Helaas vinden sommige ouders onze school

Veel initiatieven zijn volgens Rambags trouwens wel te

handhaven: “Zaken kosten niet zozeer veel geld, maar

vooral veel tijd, energie en vasthoudendheid. Als we

nu door minder geld in de problemen zouden komen,

ga ik op zoek naar andere wegen. Kijken of ik vrijwilli-

gers kan vinden of ik klop aan bij de gemeente. Zo zijn

we nu met een sportproject bezig voor kinderen vanaf

tien jaar. Dat doen we samen met de gemeente. Kinde-

ren krijgen dan een uur per week de kans om met een

sport kennis te maken. Geld dat eerst van het ministe-

rie kwam, komt nu van de gemeente. Het is vooral

zaak om de juiste mensen mee te krijgen. Je blijft wel-

iswaar afhankelijk van subsidies en je probeert alles zo

structureel mogelijk te maken. Maar je doet wat je

kunt en alles wat lukt, is de moeite waard. Ook al is

het soms voor kortere duur. ”

Geld is natuurlijk handig, maar niet alles is dus in

geld uit te drukken. “Soms doe je de dingen gewoon

omdat ze noodzakelijk zijn. Zoals een informeel over-

leg met de schoolarts, bij de koffieautomaat. Dat pak-

ken we even mee, zonder direct uren te schrijven.

Maar de samenwerking met andere instanties is wel

eens lastig. Stichting Welzijn Amersfoort werkt

alleen met uren. Dat zie ik ook wel als bottleneck voor

de Brede School. Daar is veel overleg voor nodig,

maar sommige instanties geven gewoon aan dat ze

geen tijd hebben.”

Rambags heeft met haar team de afgelopen tijd kei-

hard gewerkt. “We hebben risico’s genomen en dat

begint nu zijn vruchten af te werpen. We hebben

hard gewerkt aan de professionalisering van het team

“Je mist het geld en de formatie”

Doreen Rambags is sinds twee jaar directeur van obs ’t Spectrum in Amersfoort. De basis van de

onderwijsachterstandenaanpak is de afgelopen jaren gelegd. “Onze visie is dat het in de klas

moet gebeuren”, stelt Rambags. “De klassengrootte is daarbij cruciaal. De groepen 1 tot en met 4

houden we bewust klein. Als je de basis goed legt, werkt dat door in de bovenbouw. Hier zullen

wij altijd aan vasthouden, ook als we minder geld te besteden hebben.”

Doreen Rambags: 

“Zaken kosten vooral veel tijd, energie en

vasthoudendheid.”
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ten, zou ik zeggen. Dat kan veel en veel beter. Of doet

de minister ook haar eigen afwas op het ministerie?

Maar over het verdwijnen van de OALT-leerkrachten is

hij minder pessimistisch: “Dat leverde veel te weinig op

in verhouding tot de investering. Ze werden als leer-

krachten betaald, maar hadden vaak niet dat niveau.

Ook hadden ze lang niet altijd een integrale plek in de

scholen. Dus de opbrengsten waren vaak niet duidelijk

en werden meestal ook niet gemeten.”

Over de nieuwe gewichtenregeling kan hij zich wel

weer opwinden: “Ik vind het een belachelijke regeling

zonder flankerend beleid in de zin van verplichting

tot spreiding. Een school kan er niets aan doen dat hij

‘zwart’ wordt, maar wordt wel gestraft met een korting.

Wat een cynisme! Zorg er via de Inspectie voor dat scho-

len een heldere missie en visie hebben met uitgewerkte

maatregelen. Dan verbetert de kwaliteit van het onder-

wijs.

De bezuinigingen van honderd miljoen euro op onder-

wijsachterstanden zijn weliswaar teruggefloten, maar

vervolgens wel heel anders ingevuld. Bijna al het geld

gaat naar VVE, schakelklassen en veiligheid op het

VMBO. Hier geldt weer het verhaal van de dubbelhartig-

heid: autonomie beloven en vervolgens voorschrijven

hoe het moet. Dat riekt naar de drang tot scoren bij

kamerleden en minister. Verantwoording vind ik prima,

maar laat ons dan ook ons eigen beleid maken.” <

Succesfactoren voor onderwijskansenaanpak zijn vol-

gens Vierboom een heldere missie en (mens)visie,

gecombineerd met een SMART-aanpak. Vierboom:

“Vanzelfsprekend begint dat bij de schoolleider en de

leerkrachten. In voornoemde volgorde. Als de school-

leider er niet in gelooft, komt er verder ook niets van

terecht. De ‘human factor’ geldt altijd zowel voor

bedrijven, ondernemingen als instellingen. Daar moet

dus altijd veel aandacht voor zijn. Helderheid over

waar je heen wilt, SMART geformuleerd, en er plezier

in hebben, zijn doorslaggevend voor succes.”

Scholen en gemeentes die onderwijsachterstanden

willen aanpakken, moeten regelmatig opboksen tegen

beslissingen uit Den Haag. Vierboom stelt: “De poli-

tiek is vaak dubbelhartig: ze wil autonomie voor de

scholen, maar schrijft dan weer regelingen tot in

detail voor, zoals bij de schakelklassen. Hoewel onder-

wijsachterstanden nog wel op de politieke agenda

staan, laat de vertaling nogal eens te wensen over. Dat

is de taak van besturen en directies. Daar is nog veel

te winnen.”

Vierboom kijkt met gemengde gevoelens naar de be-

zuinigingen, waardoor bijvoorbeeld ID-banen verdwij-

nen: “Met name in het primair onderwijs moet veel

meer ondersteuning komen om de leerkrachten echt

met hun vak bezig te laten zijn en niet met afwassen

en kopiëren. Neem het onderwijs serieus op die pun-

“Politiek is dubbelhartig”

Gerrit Vierboom is projectdirecteur Openbaar Primair Onderwijs in Deventer. Daarvoor was hij vijf

jaar directeur van het Mozaïek, een ‘zwarte’ basisschool.

te ‘zwart’ en melden hun kind bij een andere school

aan. Die komt dan vervolgens bij ons hulp vragen hoe

ze moeten omgaan met die jonge kinderen die nog

nauwelijks Nederlands spreken. Maar waarom nemen

ze die kinderen dan aan? Je moet niet alleen kijken

naar de aantallen, maar ook naar wat het kind nodig

heeft”, pleit Rambags. 

Gerrit Vierboom:

“Er moet veel meer ondersteuning komen

om de leerkrachten echt met hun vak

bezig te laten zijn.” 
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> Leren vergaderen als volwassenen

Gevraagd of ongevraagd de school advies geven. Meebeslissen over zaken die je als kind

aangaan. Leren vergaderen ‘ zoals volwassenen het ook doen’. Dat is het idee achter de

Kinderraad op Montessorischool Valkenbos in Den Haag. Hoe verloopt zo’n Kinderraad

op school, wat is het belang voor de school en wat is de rol van de begeleidende ouder?

En, wat vinden de kinderen er zelf van?

> Tekst Winnie Lafeber

Mondige kinderen 
beslissen mee op school

> Thema Onze kinderen
Foto’s: Will Geurds
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De Kinderraadvergadering gaat er voor kinderen van

8 tot 12 jaar gestructureerd aan toe. De agenda heeft

punten die je ook op een vergadering voor volwasse-

nen tegenkomt. Begeleidend ouder Marianne Linger

legt nog even uit hoe het vergaderen in z’n werk

gaat: “De kinderen die hun vinger opsteken krijgen

om de beurt het woord van de jonge voorzitter en

luisteren eerst naar het idee van een ander, voor ze

hun mening geven.” Voorzitter is de tienjarige Lizet,

die netjes de vergadering opent. Van elke vergadering

wordt een verslag gemaakt, maar dat is bij de vorige

oefenvergadering niet gebeurd. Er is toen gesproken

over het mooier maken van de gangen, bijvoorbeeld

door ze te schilderen, en het ‘tassenprobleem’. Er is

weinig plek voor de tassen en de kinderen struikelen

er soms over. De binnengekomen post is het volgen-

de punt; een vraag van Meester Wil, de directeur. Hij

mailt dat de vorige Kinderraad iets wilde doen voor

een goed doel. Zelf had hij het idee iets met kerst-

kaarten te doen, wat vindt de Kinderraad daarvan?

Stemmen
Meer dan een half uur discussiëren de kinderen over

dit onderwerp en doen allerlei suggesties. Vaak wach-

ten ze netjes tot ze de beurt krijgen, maar soms is de

discussie zo verhit dat ze voor hun beurt praten. Som-

migen hebben andere ideeën, zoals snoepjes verko-

pen of dakpannen schilderen. Uiteindelijk stelt de

voorzitter voor te stemmen over het beste idee en

wint unaniem het idee van de kerstkaarten. De mees-

te kinderen vinden dat dit ook sinterklaas-, herfst- of

gewone kaarten kunnen zijn. Andere vragen die de

voorzitter netjes aan de groep voorlegt, gaan over

welk onderwerp er op de kaarten komt, wanneer

deze gemaakt moeten worden en hoeveel, in een pak-

ketje of los, wat ze moeten kosten enzovoort. Over de

kosten zijn de meningen verdeeld (die lopen uiteen

van 10 cent per kaart tot 1 euro). De kinderen vinden,

na een volgende stemronde, dat de verkoopprijs van

vijf kaarten een euro moet zijn en die van een losse

kaart 25 cent. Begeleidend ouder Linger stipt nog

eens aan, dat het belangrijk is hoe je dit straks uitlegt

aan de klas. “Als je goed vertelt waarom het leuk en

belangrijk is, willen de kinderen in de klas ook mee-

doen.” Over het goede doel zijn de kinderen het eens,

blijkt uit de stemmen. Het geld moet naar de mensen

die het moeilijk hebben door de aardbeving in Paki-

stan.

‘Doe-briefje’
Vanwege de tijd – de vergadering duurt maximaal

een uur – maant Linger de voorzitter naar het volgen-

de agendapunt te gaan, het opknappen van de gan-

gen. Maar voor dit punt is er niet veel tijd, dus de

voorzitter vraagt de kinderen of dit de volgende ver-

gadering behandeld kan worden. De meeste kinderen

stemmen voor. Dan moet het ‘doe-briefje’ gezamen-

lijk ingevuld worden: wie doet wat de volgende keer,

“Ik vind het leuk voorzitter te zijn en verantwoordelijkheid op

me te nemen en aandacht te krijgen. Ik vond alle ideeën van

deze vergadering wel interessant. Twee jaar geleden zat ik

ook in de Kinderraad, maar dit is de eerste keer als voorzitter.

Ik leer vergaderen, dingen regelen en ik leer voorzitten. De

Kinderraad is belangrijk voor dingen die goed en snel gere-

geld moeten worden. Ik heb ook dingen bedacht, zoals de

gordijntjes voor de kastjes. Ik vind het heel leuk op school en

blijf hier totdat ik naar de middelbare school ga.”

“Ik wilde graag wat veranderen en ik had ideeën, daarom

wilde ik in de Kinderraad. Bijvoorbeeld over de wc’s en meer

gym, ik wil liever een uur in plaats van 40 minuten gym. Je

leert hoe je moet discussiëren en dat je goed moet luisteren

naar anderen. De directeur luistert goed naar ons, maar soms

doet hij iets niet, als het echt niet kan. Ik vind de sportdag

op school erg leuk.”

Lizet
[10 jaar, groep 7, voorzitter] 

Pieter
[10 jaar, groep 7, 

penningmeester] 

>
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zoals het verslag maken, kopiëren en bespreken of de

nieuwe agenda maken. Ook moet iemand met mees-

ter Wil praten over de onderwerpen die spelen. Ten

slotte de rondvraag. Sommige kinderen hebben nog

een opmerking en Marianne Linger heeft zelf ook

nog een punt: de tekst en foto’s van de Kinderraad op

de website zijn oud en moeten vervangen worden.

Weer een punt om op de volgende vergadering op

terug te komen. Voorzitter Lizet sluit de vergadering. <

Na afloop van de vergadering sprak Kader

Primair met begeleidend ouder Marianne

Linger en directeur Wil van Overloop van

Montessorischool Valkenbos.

Linger, nu voor het tweede jaar begeleidend ouder

voor de Kinderraad, vond deze vergadering ‘super’.

“Ongelooflijk hè, hoe elf kinderen van verschillende

groepen en leeftijden kunnen vergaderen en daar op

hun eigen manier een invulling aan geven.” Linger

begeleidt de Kinderraad, omdat ze graag iets voor de

school wilde doen. “Vorig jaar was er een vacature en

dat leek mij wel wat. Dit past bij het werk dat ik leuk

vind: kinderen coachen.” Dat coachen doet ze niet

alleen tijdens de vergadering, maar ook daarna. Ze

spreekt de deelnemende kinderen op hun gedrag in

de vergadering aan. Linger: “Als het te lang duurt

voordat er iets uit een onderwerp komt, geef ik de

voorzitter soms een suggestie. Ook let ik op of ieder-

een wel aan bod komt. Soms doet een kind alleen

mee met stemmen en zegt verder niets. Ik help dan

en probeer er meer uit te trekken. Dan vraag ik door,

waarom ze het ergens wel of niet mee eens zijn. Dat

kan ook na afloop van een vergadering. De volgende

vergadering kijk ik dan hoe ze deelnemen.”

Oefenvergadering
Vóór deze eerste officiële vergadering hebben de kin-

deren van Linger uitleg gekregen wat een voorzitter,

secretaris en penningmeester zijn en wat de Kinder-

raad is en hoe het werkt. Ook hebben ze een oefen-

vergadering gehad. Vandaag was de officiële start van

de Kinderraad van dit schooljaar in de nieuwe samen-

stelling. De Kinderraad bestaat uit leerlingen van de

midden- en bovenbouw.

De kinderen die nu in de Kinderraad zitten hebben

zichzelf verkiesbaar gesteld tijdens de verkiezings-

campagne die elk jaar plaatsvindt. Ze werven dan

actief met posters. Uiteindelijk komen er twaalf kin-

deren in de Kinderraad, twee uit elke klas. Linger:

“Voor de kinderen is dat heel spannend. Het kan ook

gebeuren dat je niet verkozen wordt, wat voor som-

mige kinderen een reden is om zich niet verkiesbaar

te stellen. Meedoen is vaak ook al een hele prestatie!”

Hoe is de Kinderraad ontstaan en hoe uniek is het?

“Toen ik acht jaar was, zat ik ook in de Kinderraad. Nu heb ik

weer nieuwe ideeën, zoals bij de tsunami-ramp in Azië, toen

we snoepjes gingen verkopen. Je leert omgaan met geld en

hoe je moet vergaderen. Dat is belangrijk voor later, dan weet

je wat je moet doen. Sommige kinderen worden op school

gepest, en daar zeggen de overblijfouders wel wat van, maar

die pestende kinderen luisteren niet.”

Remy
[10 jaar, groep 6]

Tom
[11 jaar, groep 8]

Charley
[11 jaar, groep 7]

“Ik wilde in de Kinderraad omdat ik goede ideeën had voor

de gangen. Ik heb er al een keer eerder ingezeten, maar toen

was ik jonger en zei ik weinig. Nu vind ik het leuker. Je leert

veel, meebeslissen en meedenken over dingen. Misschien

ga je er later iets mee doen. Sporten en een feest vind ik

erg leuk.”

“Ik zit voor de tweede keer in de Kinderraad. Ik heb me vier

keer verkiesbaar gesteld. Wij bepalen dingen die op school

moeten gebeuren. Dat vind ik belangrijk. Na elke vergadering

gaat er iemand naar meester Wil, die bepaalt dan of het kan.

We hebben goede ideeën, zoals de wc’s, die vies waren en nu

mooi geschilderd zijn. Marianne geeft veel tips aan ons. De

school heeft leuke activiteiten en projecten, ik houd erg van

toneelspelen.”



AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Ahrend > Alberts-Nienhuis > Canon > Cogas 

> Heutink > Kluwer > Koks Gesto > OHRA > TICC

> Douwe Egberts Coffee Care

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 

Met het oog op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.
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Van Overloop: “Het idee van de Kinderraad is vanuit

de kinderen zelf ontstaan. Een aantal kinderen merk-

te dat er veel over hen gepraat werd, in vergaderin-

gen, ouderraad en medezeggenschap, maar niet met
hen. Toen is een groepje kinderen naar een ouder van

de medezeggenschap gestapt en is daarover gepraat.

De Kinderraad bestaat sinds november 2001. Wij

waren een van de eersten toen. Ik denk dat het nog

steeds niet veel voorkomt.” Linger: “Het is iets heel

bijzonders.”

Advies geven
De Kinderraad kan de directeur, het schoolteam, de

Ouderraad en de MR gevraagd en ongevraagd advies

geven. Van Overloop: “Gevraagd advies zijn vragen

vanuit de school, bijvoorbeeld een goed doel beden-

ken voor een actie. Ongevraagd advies zijn eigen pun-

ten waar de kinderen mee komen. Ze komen met goe-

de ideeën, zoals de vieze toiletten opknappen. Ze

bedenken dan allerlei dingen, zoals het ophangen van

affiches (‘Houd het netjes!’), en het schilderen van

muren en in de toiletpotten (‘Mik op mijn neus’). Ze

wilden vloeibare in plaats van vaste zeep en hebben

zelfs een brief naar het bestuur geschreven over de

vloer.”

De kinderen beslissen dus mee over dingen die hen

direct aangaan. Dit past volgens de directeur ook in

de visie van een Montessorischool. “De kinderen

leren mondig en zelfstandig te zijn.” Linger merkt

ook dat de kinderen goed opletten en vaak op kleine

dingen letten die volwassenen over het hoofd zien.

“Toen er een tegeltje op het schoolplein gevaarlijk los

lag, hebben ze dat direct gezien en gemeld.”

Ouder als coach
Linger heeft drie kinderen op deze school. De school

kiest bewust voor een ouder als coach en zet geen

leerkracht van de school in, omdat de kinderen dan

vrijer zijn om te zeggen wat ze willen zeggen. Boven-

dien is er geen extra formatie om leerkrachten hier-

voor vrij te maken. Soms komt de directeur even bij

de Kinderraad langs om wat te vertellen. Na de Kin-

derraadvergadering kaarten de kinderen het zelf in

de klas aan en peilen ze de meningen van de andere

kinderen. De leerkracht krijgt ook het verslag van de

Kinderraad en kan eventueel bijsturen in de klas.

Leert de directeur zelf nog iets van de Kinderraad?

Van Overloop: “Ik leer van de kinderen dat ze altijd

fris tegen dingen aankijken. Alles kan. Ze zien geen

belemmeringen. Soms moeten ze geremd worden, als

iets echt niet kan.” <

“De kinderen leren mondig 
en zelfstandig te zijn.”
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Hoe kijken kinderen eigenlijk aan

tegen de directeur van hun

school? Kader Primair vroeg dit

te laten zien in een tekening of

tekst. De brieven en e-mails over

de man of vrouw die ‘de juffen en

meesters regelt in het kantoortje’

stroomden binnen.

Romy van der Helm, 8 jaar
Warinschool in Nederhorst den Berg

De baas van mijn school heet geloof ik Peter. Hij
heeft een bril op en werkt in groep 8. Hij is de baas
maar ik weet eigenlijk niet waarom. Hij studeert veel
in zijn eigen lerarenkamertje. Eigenlijk weet ik niet
meer over hem te vertellen. Ik zie hem soms in de
gang op school. Hij praat nooit tegen mij of zo… dus ik
weet niet of hij streng is.

Ik ben Jeffrey Roest (8 jaar) en ik ga wat vertellen
over Christa Post. Zij is directrice op de Werveling
in Soest.

Ik vind haar liever dan de oude directeur. Ik vind haar
eer soms leuk uitzien. De ene keer heeft ze iets roods
aan en de andere keer iets geels. Ze zorgt dat dingen
op school geregeld word. Ja, ze is aardig, maar kan ook
heel streng zijn vooral op de meesters en juffen. Ik
zie haar niet zo vaak. Juf Christa geeft geen les op
school, want ze is druk met andere dingen. Ik weet
niet hoe je merkt dat ze directrice is. Op haar werk-
plek vind je een tafel, 2 computers, en 2 stoelen. 

Timon Kolsteren 10 jaar
Openbare basisschool de Heerevelden, Tilburg

Mijn directeur heet Huub van Eijk. Ik zie hem niet
echt vaak op school, omdat ik in een ander gebouw zit.
Wij zitten in de dependance. Huub heeft grijsachtig
haar en hij is niet dik en niet dun… een beetje gezet.
Hij heeft meestal een blouse aan met een blauwe of
zwarte broek. Ik weet niet of hij aardig is, maar ik denk
het wel. Hij geeft kinderen geen les, maar zit de hele
dag op zijn kantoor en loopt een beetje rond. Verder
weet ik eigenlijk niks meer over hem te zeggen.

> Thema Onze kinderen
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Meester Jos is ardig en doet leuke dingen. hij zinkt bijvoor beelt
Engelsen liedjes. Hij is vrolijk en heeft vaak een spijkerbroek aan,
met een over-hemd, aan. en hij is best wel oud.
Ons baas van onze school regelt altijd nieuwe speeltoestellen,
en dt er nieuwe boeken komen en zijn hobbie is treinen. 
Als de ruit is in geslagen dan koopt meester Jos nieuwe.
Hij heeft een bureau eneen stoel een komuter, mappen en een
selderij bij de kluter hal.
Ik kom meester Jos tegen als ik de klassen rond ga.

Eva Kop, 10 jaar, De Klim-op wijkbij duur stede.
De tekening van meester Jos is gemaakt door mijn zusje Iris. 
Zij is 10 jaar.
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Meester Rob en de
krakkemikkerige school
De directeur van mijn school heet meester Rob. Hij is lang en dun. 
Ik zie hem soms op school omdat hij ook directeur is van een andere
school. In ons krakkemikkerige schooltje is pas brand geweest. 
Onze eigen school wordt afgebroken, omdat er een nieuwe gebouwd
wordt. In het deel dat wij nu zitten is hij altijd heel druk. Er is net
brand geweest dus veel rommel. Er is ook lekkazje en de computers
doen het niet. Meester Rob heeft zijn eigen kamertje. Dat is nu soms
wel rommelig. Hij geeft geen les aan kinderen. Hij is best aardig.

Thomas Steijn.
Ichthusschool in de Hilversumse meent

De tekening van meester Rob is gemaakt door mijn zusje Eva. 
Zij is 5 jaar.

Juffrouw Winny
Ze is al wat ouder, ze heeft een bril op, grijs-wit haar 
(Een beetje steil haar) ze draagt meestal sjieke kleren en ze
heeft altijd zwarte schoenen aan.
Ik krijg geen les van haar, maar wel muziekles van de
Adjunct-directeur.
Ze zit meestal in haar kamer, maar ze komt soms dingen vertellen
in de klas.
In haar kamer is: een bureau met een computer, er staan een
hele boel kasten met mappen erin, en er is blauwe vloerbedekking
Ze regelt schoolreisjes, als er iemand vragen heeft dan
beantwoordt ze die vragen. ze zit vaak aan de telefoon om alles
te regelen.
Ze is wel lief, want je krijgt stickertjes als je jarig bent. Ze is niet zo
streng. Ik zie haar vaak in de gangen (maar niet als ze ziek is, zoals
nu, wat ik erg jammer vind).

Fanouritza Immetje Dam, 8 jaar
Ludgerusschool
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> De basis van een verzamelbegrip

‘Het nieuwe leren’ is in no time een huis-, tuin- en keukenbegrip geworden. Iedereen die

wat met onderwijs te maken heeft, lijkt er een mening over te hebben. Het nieuwe leren

is daarmee een verzamelbegrip dat op talloze manieren ingevuld wordt: authentiek leren,

contextueel leren, werkplekleren, duaal leren, ervaringsgericht onderwijs etcetera. 

Toch is er een aantal basisbegrippen, de bouwstenen, die steeds weer terugkomen. 

We hebben ze voor u op een rijtje gezet.

> Tekst Daniëlle Arets

Bouwstenen 
van het nieuwe leren

> Thema Onze kinderen

Dat kinderen niets zouden willen leren is een

gedachte die we regelmatig uit de mond van gefrus-

treerde leerkrachten horen. Maar niet uit de mond

van oud APS-directeur Alex van Ernst. Van Ernst is

de Nederlandse goeroe van het nieuwe leren. In zijn

boek ‘Koop een auto op de sloop’ beschrijft hij dat

kinderen een aangeboren behoefte hebben om te

leren, maar dat het huidige onderwijs die natuurlijke

drang onderdrukt. Onder andere proefwerken en

tentamens werken demotiverend, omdat kinderen

dan ‘moeten leren’. Zodra kinderen echt ergens in

geïnteresseerd zijn, willen ze ook leren. Van Ernst

onderstreept dat in zijn boek met het aansprekende

voorbeeld waarbij jongeren een auto op de sloop

kopen en deze vervolgens opknappen en via het

Internet verkopen. Gedurende het hele stadium

van aankopen tot opknappen en verkopen waren

de jongeren zeer gemotiveerd tot leren.

De gedachte dat je aan moet sluiten bij de motivatie

van kinderen is niet nieuw. Verschillende onder-

zoeksstromingen hebben laten zien dat het leerpro-

ces beter kan plaatsvinden als men direct aansluit bij

de interesses en behoeftes van het kind. Zo stelt psy-

chiater William Glasser dat kinderen gedreven wor-

den door vijf basisbehoeften (overleving, plezier,

macht, opname in de groep en vrijheid) en dat gebrek

aan motivatie niets anders is dan een mismatch tussen

het onderwijsaanbod en de actuele basisbehoeften

van het kind. Ook de moderne benadering van het

Brain-based learning, die zich baseert op onze kennis

van het functioneren van de hersenen, gaat er vanuit

dat kinderen altijd willen leren, tenzij ze daarin

belemmerd worden door bijvoorbeeld angst. Kinde-

ren zullen dus altijd gemotiveerd zijn om te leren als

de omstandigheden goed zijn.

Kinderen willen leren
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Spelen stelt kinderen in staat om regels te ontdekken

die bij sociale rollen horen, aldus de Russische psy-

choloog Lev Vygotski (1896-1934). Alles wat een kind

leert, gebeurt binnen het kader van zijn omgeving en

cultuur, stelde Vygostki, die daarom ook wel als de

geestelijk vader van het sociaal constructivisme

wordt gezien. Volgens Maria Janssen (‘De geur van

koekjes, sociaal constructivisme in de praktijk’) zit er

een opmerkelijk patroon in het ‘spelen’ van kinde-

ren. Alle kinderen nemen graag de telefoon op, vin-

den het leuk om te helpen stofzuigen, met een com-

puter te werken, met sleutelbossen te spelen, met

dingen te rijden en koekjes te bakken. Kortom activi-

teiten die direct te maken met de wereld van volwas-

senen. Kinderen imiteren in hun spel dan ook vaak

de ‘grotemensenwereld’. Een idee dat gesteund wordt

door de theorie van het observationeel leren. De

Canadese onderzoeker Bandura, grondlegger van

deze theorie, deed onderzoek waaruit blijkt dat we

heel veel kunnen leren door anderen te imiteren en

te observeren.

Omdat je in het echte leven ook niet gegroepeerd

wordt op leeftijd, zijn gemengde klassen (leeftijd,

sekse, achtergrond) volgens de Amerikaanse psycho-

loog Peter Gray erg wenselijk. Heterogene groepen

bieden meer mogelijkheden om elkaars ‘gelijken’ te

vinden. Een kind dat op een bepaald vakgebied zijn

leeftijd ‘vooruit’ is, kan daardoor makkelijker een

gelijkgestemde vinden. En zwakkere leerlingen

raken, door de interactie met jongere kinderen, min-

der snel geïsoleerd. Tot slot geven heterogene groe-

pen niet alleen de mogelijkheid om te leren van

anderen, maar ook om kennis door te geven aan

anderen. Uit recent promotieonderzoek van docente

en onderwijskundige Henny van de Meijden blijkt dat

leerlingen die veel uitleg geven aan klasgenoten de

beste studieresultaten halen: “Aan anderen verwoor-

den wat je weet, leidt tot een hogere mate van ken-

nisconstructie dan voor jezelf weten wat je zou kun-

nen verwoorden.”

Het nieuwe leren

Het nieuwe leren is een verwarrende term. Nieuw is

eigenlijk niet het leren, maar vooral onze opvattin-

gen over leren. Ontwikkelingen in de neurobiologie

en psychologie hebben ons meer inzicht gegeven in

de manier waarop onze hersenen informatie verwer-

ken. Zo blijkt onder andere dat onze hersenen meer

dingen tegelijk kunnen en dat we het beste zaken

onthouden als ze aansluiten bij wat we willen leren.

In onze huidige informatiemaatschappij zijn dat

andere vaardigheden dan voorheen. De nieuwe

wereldburger heeft behoefte aan nieuwe vormen van

kennis vergaren en het nieuwe leren probeert daar

op in te spelen.

De theoretische basis voor het nieuwe leren is het

sociaal constructivisme. Het belangrijkste inzicht is

dat leren een sociaal en actief proces is. We leren

vooral wanneer we zelf actief bezig zijn met de les-

stof en als we nieuwe kennis in verband kunnen

brengen met reeds aanwezige voorkennis. Er is dus

niet zoiets als objectieve kennis, want iedereen

maakt op basis van zijn unieke achtergrond eigen

keuzes en construeert daarmee de context waarin

geleerd wordt. Kinderen moeten daar uiteraard wel

bij geholpen, ondersteund of gecoacht worden door

volwassenen, maar ook door medeleerlingen. Leren

doe je namelijk met en van elkaar. Door de kunst af

te kijken van volwassenen of te spelen met andere

leerlingen verwerf je nieuwe kennis. Heterogene groepen

Spelend op weg 

naar volwassenheid
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Het nieuwe leren impliceert automatisch een nieuwe

rol voor leerkrachten. Niet langer is hij of zij degene

die voor de klas kennis tentoonspreidt; de nieuwe rol

is die van een coach. De leerkracht stimuleert en

motiveert de individuele leerprocessen en probeert

steeds weer aansluiting te zoeken bij de belevingswe-

reld van het kind. In dit verband is het onderzoek van

Vygotski interessant. Hij ontwikkelde de begrippen

‘zone van actuele ontwikkeling’ (datgene wat een

kind zelfstandig, zonder begeleiding kan) en ‘zone

van proximale ontwikkeling’ (de functies en activitei-

ten die een kind alleen maar met hulp van een com-

petente ander kan uitvoeren). Leerkrachten moeten

volgens Vygotski hun hulp voortdurend aanpassen

aan het ontwikkelingsniveau van het kind, en het

ondersteunen (coachen) bij dingen die binnen zijn

of haar zone van proximale ontwikkeling liggen.

Samenwerkend leren dus, zoals we ook bij ‘hetero-

gene groepen’ zagen.

Als je weet dat je volgend jaar in een Spaanstalig land

gaat studeren, ga je hard aan de slag met het leren

van de Spaanse taal. Er is een directe behoefte om die

vaardigheid te leren. Soms is die directe behoefte er

niet, maar wordt onze interesse gewekt doordat het

onderwerp aanhaakt bij eerdere ervaringen, herken-

baar is of een emotie oproept (Maria Janssen in ‘De

geur van koekjes’). Kinderen willen dingen leren die

voor hen betekenisvol zijn (zie bouwsteen ‘Kinderen

willen leren’). Aan het leren van de Spaanse taal zul-

len ze misschien nu nog niet veel hebben, maar

Engels kan handig zijn voor het begrijpen van com-

puterspelletjes. Leerkrachten moeten proberen te

achterhalen, door goed te observeren en te commu-

niceren, wat kinderen willen leren. We hebben al

gezien dat activiteiten van volwassenen, bijvoorbeeld

koken, een grote aantrekkingskracht hebben op kin-

deren. Een kookles op school is in het nieuwe leren

dan ook geen uitzondering. Uit onderzoek van Robert

Jan Simons blijkt bovendien dat kennis die uit de

praktijk geleerd wordt veel beter beklijft (80 procent)

dan kennis die je leert in een andere context dan de

situatie waarin je deze nodig hebt (20 procent).

Een van de belangrijkste veranderingen van het nieu-

we leren ten opzichte van het ‘oude’ leren is dat de

uniformiteit van de lesstof overboord is gegooid. Dit

is gebaseerd op het inzicht dat ieder kind uniek is en

dus ook op een unieke wijze leert. Kinderen moeten

daarom zelf kunnen kiezen wat ze willen leren. Maar

ook op welk moment ze wat willen leren. Ieder mens

heeft een eigen ritme. Waarom zouden kinderen

gedwongen moeten worden om ’s ochtends met

rekensommen te starten, terwijl ze juist verdiept zijn

in het lezen van een boek? En als een kind op het

gebied van rekenen zijn leeftijd ver vooruit is, waar-

om zou hij of zij dan niet een aantal taken vooruit

werken? Dat heeft uiteraard gevolgen voor de inrich-

ting van de school. 

Er moet immers wat te kiezen zijn en de geijkte klas-

lokalen hebben geen ruimte voor én een speelhoek

én een computerhoek én een fornuis. 

Leerwerkplaatsen, waarbij klaslokalen worden

samengevoegd tot één grote ruimte met diverse werk-

plekken, zijn dan ook geschikt voor het nieuwe leren.

Het overboord gooien van de uniforme lesstof haakt

aan bij resultaten uit het neurobiologisch onderzoek,

die aantonen dat de hersenen van elk mens uniek

zijn. Onderwijstheorieën die zich baseren op de

neurobiologie, zoals het Brain-based learning, adviseren

dan ook maatwerk te leveren in het onderwijs. Ook

pleiten deze theorieën ervoor dat kinderen helemaal

moeten kunnen opgaan in een leerervaring (gearran-

geerde onderdompeling). Daarvoor is een klaslokaal

met verschillende hoeken natuurlijk uitermate

geschikt.

Leren in een context

Docent als coach

Maatwerk
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Nieuwe medewerkers
Competenties

Het huidige onderwijs is veel te eenzijdig gericht op

pure cognitie vindt de Amerikaan Howard Gardner.

Volgens hem zijn er minstens zeven soorten intelli-

gentie, namelijk verbaal, logisch/mathematisch, visu-

eel/ruimtelijk, fysiek, muzisch, sociaal en reflexief.

Deze vormen van intelligentie zijn redelijk zelfstan-

dig en kinderen kunnen in iedere soort meer of min-

der competent zijn. Het onderwijs moet volgens

Gardner kinderen zoveel mogelijk op hun sterke pun-

ten aanspreken. Het nieuwe leren is sterk gericht op

het aanleren van competenties: “een combinatie van

kennis, vaardigheden en attitudes, gericht op het

leveren van een prestatie in een specifieke context.” 

Met ingang van 1 november werkt Jordie

Wessel als advocaat voor Stichting

Support. Daarvoor was zij ruim drie jaar

werkzaam bij KBS Advocaten in Utrecht.

Daar heeft zij een praktijk gevoerd,

toegespitst op het arbeidsrecht en het

sociaal zekerheidsrecht.

Philip Vos is in november de webredactie

van de AVS komen versterken. Hij is van

huis uit historicus, maar werkt al een aantal

jaren als bureau- en webredacteur voor ver-

schillende onderwijsinstellingen en educa-

tieve uitgeverijen. Afgelopen zomer heeft

hij als freelancer meegewerkt aan het AVS

Scholenportaal.

Per 1 januari 2006 wordt Marc Mathies

hoofd van de afdeling Communicatie en

tevens hoofdredacteur van Kader Primair.

Hij begon zijn loopbaan bij het RTL Nieuws,

eerst als producer en later als journalist.

Daarna werd hij TV-medewerker/pers-

voorlichter bij Novib. De laatste jaren was

hij (pers)voorlichter/ communicatie-

adviseur bij de Algemene Onderwijsbond.

Astrid van de Kerkhof, hoofd Communicatie en hoofdredacteur

van Kader Primair, neemt afscheid van de AVS. Wij wensen haar

veel succes met haar nieuwe werkzaamheden.

Uw advertentie in Kader Primair

en Kadernieuws wordt gelezen door

ruim 5000 schoolleiders

Neemt u voor meer informatie contact op met:

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

E-mail: info@recent.nl



> TOM-scholen hebben behoefte aan nieuw toetsingskader

Teamonderwijs Op Maat (TOM) wil samen met de Inspectie en scholen zoeken naar

een nieuw toetsingskader dat de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. TOM- en andere

vernieuwingsscholen ervaren dat het bestaande kader niet meer past. Waarom niet

en hoe zou het dan wél moeten?

Belangrijk uitgangspunt voor een nieuw toetsings-

kader is volgens TOM dat de school zélf verantwoor-

ding aflegt aan de samenleving, aan zowel ouders als

Inspectie. De school kiest daarvoor zelf instrumenten

die ter goedkeuring en eventueel aanvulling voorge-

legd worden aan de Inspectie. Kader Primair vroeg

drie schoolleiders wat er mis is met het huidige toet-

singskader, naar hun visie op kwaliteitszorg en hoe

het in hun ogen beter kan.

Huidige toetsingskader
”Het hangt af van de onderwijsinspecteur of hij of

zij bereid is zich in te leven in wat wij op onze school

aan onderwijsontwikkeling doormaken,” meent Lam-

bert van der Ven, directeur van basisschool de Uilen-

spiegel: “Hierin hebben wij uitersten ontmoet. Het

meest stuitend was de opmerking van één van de

inspecteurs op onze school: ‘Uw kinderen en leer-

krachten maken samen een prachtig pedagogische

klimaat, maar daar kom ik vandaag niet voor.’ Vervol-

gens vulde deze inspecteur zijn lijstje in waarmee hij

onze school wilde beoordelen, zonder rekening te

houden met waar wij mee bezig zijn!” 

Hanneke Lokhoff, directeur van de Romeroschool in

Heusden, vindt het positief dat de Inspectie mee-

denkt en rekening houdt met de kinderen en de

buurt waarin de school gesitueerd is, maar veroor-

deelt het eveneens dat er nog steeds gewerkt wordt

met landelijke normeringen en aftekenlijsten. Ed

Booms, directeur van obs de Torenuil in IJsselstein,

vult aan: “Het is altijd prettig om gratis advies te krij-

gen van mensen die er verstand van hebben. Men

kijkt echter niet altijd of het toetsingkader strookt

met de schoolontwikkeling. Te vaak overheerst het

gevoel dat de schoolontwikkeling in het toetsingska-

der moet passen. Uniforme toezichtregels verhouden

zich niet altijd tot een diversiteit aan schoolontwik-

kelingen.”

Bij het lezen van het Toezichtkader Primair Onder-

wijs 2005 (TPO) viel Booms en zijn collega’s – recent

bezocht door de Inspectie – een aantal zaken op die

belangrijk zijn voor TOM-scholen. In het toezichtka-

der wordt gesproken over ‘meer ruimte voor variëteit en
maatwerk, waarbij elke school de ruimte krijgt voor eigen

> Tekst Vanja de Groot

Toezicht op maat
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teit is niet altijd mogelijk bij diversiteit”, vindt

Booms. De Inspectie stelt ook dat, naarmate de kwali-

teit van de school beter is, bij de verbreding en ver-

dieping meer ruimte is voor wensen van de school.

“Eerst moet schijnbaar vastgesteld zijn dat je een goe-

de school bent, voordat er ruimte is voor wensen van

de school zelf. Is een aangepast en op maat gesneden

toezichtkader nu uitgangspunt of moet je het verdie-

nen”, vraagt Booms zich af.

Alternatief
De drie schoolleiders hebben zo hun eigen ideeën

over hoe het toezichtkader er in de toekomst uit zou

moeten zien. Lokhoff is geen voorstander van een lan-
delijk toetsingskader, maar maakt zich sterk voor een

geschreven inspectierapport over de bevindingen van

de individuele school. “De Inspectie zou andere scho-

len in dezelfde regio kunnen stimuleren om netwer-

ken te vormen. Zo leren de scholen van elkaar door

bij elkaar in de keuken te kijken. De inspecteur ziet

immers veel scholen.” Booms: “Als de overheid uit-

gaat van meer autonomie voor scholen, moet een

school ook meer zelf mogen beslissen.” De verant-

woording kan volgens hem op verschillende manie-

ren plaatsvinden. “Door goed afstemmen met ouders,

leerlingen, en leerkrachten creëer je al een groot zelf-

controlerend vermogen. Daarnaast ben ik een voor-

stander van intervisie op diverse niveaus. Binnen het

eigen bestuur, binnen TOM-netwerken, enzovoorts.

Er moet in ieder geval een betere balans komen tus-

sen proces en product. De resultaten moeten een

logisch gevolg zijn van de schoolontwikkeling en niet

andersom.” Tot nu toe was er geen gelegenheid om

het rapport dat op internet gezet werd te nuanceren;

nu mogen 300 scholen aan een proef meedoen om

hier een toelichting op te schrijven. “Beter is om van

tevoren in onderling overleg te komen tot een door

beide partijen gedragen stuk dat naar buiten

gebracht wordt”, aldus Booms.

doelen en ambities en om af te wijken van het waarderings-
kader mits beschreven in het schoolplan en de schoolgids. Het
waarderingskader is dus geen keurslijf. Het kan op maat
worden aangepast afhankelijk van de kwaliteit en het karak-
ter van de school; wel verplicht het de school om zich te ver-
antwoorden voor eigen keuzes.’ Booms: “Als TOM-school

doet dit je goed, de praktijk is echter weerbarstiger.

Ervaringen van bezochte scholen komen te vaak niet

overeen met de bedoelingen van de Inspectie. Niet

altijd wordt wat gezien en besproken wordt gerela-

teerd aan het schoolplan. Waarvoor schrijven we dat

dan? Toch ook om er op aangesproken en beoordeeld

te worden?” Booms verklaart: “Wellicht komt dit

door een aantal andere uitgangspunten in het toe-

zichtkader, zoals het feit dat scholen steeds meer

aangesproken worden op resultaten en minder op

verrichtte inspanningen: resultaten lijken opeens

belangrijker dan processen. Sommige processen en

vernieuwingen laten zich niet altijd even goed en

even snel vangen in rekenrijtjes en profielen. De

Inspectie baseert haar rapportage op enkele klassen-

bezoeken en de cijfers die zijn aangeleverd. Dit komt

niet altijd overeen met de werkelijkheid. Het is wel-

licht zinvoller om langer of vaker in de praktijk mee

te draaien en te zien hoe de interactie is tussen

ouders, leerkracht en leerling en hoe ouders en kin-

deren de school ervaren. De oude versie van het IST

(waarbij de Inspectie drie dagen op school kwam) was

zo gek misschien nog niet.” 

Een ander uitgangspunt van de Inspectie is dat het

toezichtkader bedoeld is om de eenheid van handelen

door inspecteurs te bevorderen en alle scholen op

gelijke wijze en zorgvuldig te beoordelen. “Uniformi-

“Resultaten lijken belangrijker
dan processen.”
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Studiedag TOM voor TOM
> Toezicht op Maat voor Onderwijs op Maat

Op 9 december aanstaande houdt Teamonderwijs op Maat een studiedag bij de KPC Groep in Den Bosch om ideeën te

verzamelen voor het nieuwe toetsingskader. Het is een besloten bijeenkomst voor alle (bovenschoolse) directies van

TOM scholen, OTA scholen, OCW, Inspectie en andere relaties. Deze dag staan de volgende doeleinden centraal:

• Kennis en inzicht over het nieuwe toetsingskader;

• Uitwisseling van ideeën, ieder vanuit het eigen referentiekader;

• Ingrediënten verzamelen voor de invulling van het nieuwe toetsingskader;

• Aan de hand van bestaande kwaliteitsmeters en zelfevaluatie-instrumenten 

criteria vaststellen voor de instrumenten die de scholen kunnen gebruiken.

Meer informatie vindt u op www.teamonderwijsopmaat.nl

>



< December 2005 < Kader Primair 30

a
d

v
e

rt
e

n
ti

e



Kader Primair > December 2005 > 31

De Uilenspiegel is vanuit het Ervaringsgericht Onder-

wijs (EGO), uitgangspunt voor de kwaliteitszorg op de

school, in gesprek met de Inspectie over een nieuw

toetsingskader voor het EGO. “Aan dit toetsingskader

wordt al druk gewerkt. Kernpunten zijn het meeden-

ken vanuit de ervaringsgerichte gedachte en beoorde-

len of de school haar eigen kwaliteitscontrole goed

uitvoert. Dit kader komt binnenkort beschikbaar,”

vertelt Van der Ven.

Afrekenen
“Laat de Inspectie afstappen van het 'oude' toetsings-

kader dat nu niet meer past,” vindt Lokhoff. “Kijk

naar voorbeelden van andere landen hoe het daar

werkt. Het is heel goed dat er in Nederland een

orgaan is dat onderzoekt en toetst of er goed onder-

wijs wordt gegeven, daar is niet mis mee. Als ik kijk

naar mijn eigen rol dan ben ik zo trots op de Romero-

school dat ik graag verantwoording afleg aan de

Inspectie. Ook wil ik als voorbeeld dienen voor andere

scholen. Ik wil er echter nadrukkelijk niet op worden

afgerekend als er eens een jaar laag gescoord wordt op

de Citotoets, terwijl alles uit de kast is gehaald om het

beste uit de leerlingen naar boven te halen. De school

zal dan uit moeten leggen wat er allemaal gedaan is,

maar moet geen onvoldoende krijgen.”

Van der Ven valt bij: “Wij willen de flow in onze ont-

wikkeling niet laten ‘verstoren’ door een inspecteur

die alleen vanuit zijn kader denkt. Hierover ga ik

vooraf met de inspecteur in gesprek.”

Tot slot stelt Booms: ”Ondanks alle inspanningen van

de Inspectie blijkt het moeillijk om de eigen term

‘Stimulerend toezicht’ tot uitvoer te brengen. Stimu-

leren voelt helaas nog teveel als ‘afrekenen’. Het prin-

cipe moet juist zijn: There is no failure, only feedback.” <

Vervolg van pagina 29
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> “School moet goede afspiegeling zijn van de buurt”

Veel scholen die, gezien hun leerlingenpopulatie, geen goede afspiegeling vormen van de

wijk waarin zij gevestigd zijn, ondernemen initiatieven om daar verandering in te brengen.

Basisschool Corantijn in het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes vierde onlangs de eerste

successen. Dankzij een intensieve ouderlobby keert het tij.

Als de Amsterdamse wethouder Aboutaleb de taart

aansnijdt, moet hij lachen om het grapje dat hij vol-

gens eigen zeggen alleen zelf kan maken. “Ik kan niet

goed met een mes omgaan, daarvoor moet je een

Turkse wethouder hebben”, grinnikt hij. Ondanks de

spreekwoordelijke mannen met de oortjes die stoer

voor de ingang van de Corantijn hebben postgevat, is

de sfeer in het lokaal waar de feestelijke bijeenkomst

plaatsvindt ontspannen. Moeders met jonge kinderen

(dat laatste was eigenlijk niet de bedoeling, vertrouwt

directeur Minke Westveer ons later toe) en de uitge-

rukte plaatselijke media zorgen voor een levendig

decor. De taart was het gevolg van een afspraak die de

lobbygroep met zichzelf had gemaakt. De aanmelding

van de eerste vijftien kinderen uit autochtone gezin-

nen zou gevierd gaan worden. Gezeten in een grote

kring vertelt iedere aanwezige wat zijn of haar rol

was in de ouderlobby of waarom voor basisschool Cor-

antijn gekozen is. De wethouder is scheutig met lof-

tuitingen en met het aanbieden van subsidies uit aller-

lei potjes. Vooral het idee van Margreth Hoek,

lobbyouder van het eerste uur, om een lobbydraai-

boek te vervaardigen valt in goede aarde. Good

practice doet goed volgen, is de gedachte.

Culturele match
Voordat de toestroom van kinderen op gang kwam,

werd de Corantijn door het dalende leerlingenaantal

in haar voortbestaan bedreigd. Toen Minke Westveer

in 1997 directeur werd had de Onderwijsinspectie net

een slecht rapport over de school afgegeven. Zij zag

in het bevorderen van de kwaliteit dan ook een eerste

prioriteit. Een voorschool werd in het leven geroepen

> Tekst Bert Nijveld

Ouderlobby 
tegen ‘witte vlucht’

Onder toeziend oog van directeur Minke Westveld

snijdt wethouder Aboutaleb de taart aan.

Foto: Bert Nijveld



Gezeten in een grote kring vertelt iedere aanwezige wat

zijn of haar rol was in de ouderlobby.

Foto: Bert Nijveld
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kreeg een lobbygroep van kansrijke gezinnen op

bezoek die zich ofwel gezamenlijk op een school wil-

de inschrijven, ofwel zelf een school wilde stichten. 

“Ik heb zeker tweewekelijks overleg met ze gehad”,

vertelt hij. “Ze waren goed georganiseerd. Er was een

onderwijscommissie, een gebouwcommissie, een per-

soneelscommissie en zo meer. Wat desondanks

opviel, was dat mensen eigenlijk weinig weten over

het onderwijs. Ze kennen de school uit hun eigen

jeugd en gaan ervan uit dat er sindsdien weinig ver-

anderd is. Ze waren aangenaam verrast door onze

professionaliteit.” Al snel bleken vragen minder over

onderwijsconcepten en dergelijke te gaan, maar meer

over de sfeer. “Veel heeft te maken met emotie”,

weet Adriaansen uit de opgedane ervaring. “Het moet

tastbaar en zichtbaar worden dat hun kinderen op

een ‘ons-soort-mensen’ school zitten.” Uiteindelijk

weet hij de groep tot aanmelding te bewegen. Aan-

vankelijk organiseerde hij inschrijfavonden waarbij

ouders hun kinderen collectief konden inschrijven,

inmiddels is dat niet meer nodig. “Onze zorg is nu

dat we gemengd willen blijven, een afspiegeling van

de wijk”, aldus de directeur.

Terug naar de feestelijke bijeenkomt in de Corantijn

waar de discussie een levendig karakter krijgt. Abou-

taleb maakt nogmaals duidelijk dat hij niet tegen een

‘witte’ of tegen een ‘zwarte’ school is, maar dat de

school een goede afspiegeling moet zijn van de wijk.

Kinderen gedijen het best in hun eigen omgeving,

waar ze leren omgaan met elkaar. Maar juist dat

omgaan met elkaar valt in de praktijk nogal tegen.

Buiten schooltijd zien de kinderen uit de verschillen-

de culturen elkaar weinig. Bij elkaar thuis spelen is er

vaak niet bij. Meer dan om geldstromen en subsidies

gaat het om de bereidheid van ouders elkaar te ont-

moeten. Ouders moeten dat zelf organiseren. Maar

de eerste stap is gezet, daar is iedereen het wel over

eens. Lobbyouder Margreth Hoek: “Als we de vijftig

procent bereiken, gaan we weer taart eten.” <

en met het onderwijsprogramma Kaleidoscoop werd

een betere doorgaande lijn gerealiseerd. Dit leidde al

snel tot goede resultaten. Maar niet tot groei. West-

veer: “Eigenlijk waren we ons achterstandsimago aan

het versterken, terwijl groei vooral van de autochto-

ne gezinnen moest komen. Dit deel van de Baarsjes

heeft een gemengde populatie, maar de mensen kwa-

men niet. Toen ging ik me realiseren dat ik een pro-

bleem had. Het werd mij duidelijk dat ik alleen groei

zou kunnen bewerkstelligen als ik een andere doel-

groep zou aanspreken. Met kwaliteit alleen ben je er

nog niet. Het is wel een argument, maar komt niet in

de eerste plaats. Ouders zoeken vooral een culturele

match. De sfeer moet passen bij wat ze gewend zijn

en prettig vinden.”

Westveer organiseerde informatieavonden en ver-

spreidde folders in de wijk. Alles met weinig effect.

Uit gesprekken die zij voerde kwam wel naar voren

dat ouders zich meer verantwoordelijk zijn gaan voe-

len voor de tweedeling in de maatschappij. Het ‘opof-

feren’ van de kinderen aan het verbeteren van de

situatie wordt echter als een brug te ver gezien.

De kentering kwam toen enkele ouders elkaar von-

den in het opzetten van een lobbygroep. Elke och-

tend met de kinderen op de fiets de wijk uit, terwijl

er een kwalitatief goede en gezellige buurtschool op

loopafstand is, vonden zij uiteindelijk toch geen goe-

de zaak. Westveer: “Je moet welwillend zijn en zo’n

oudergroep zeer serieus nemen, anders beginnen ze

er niet aan. Als ze merken dat je enthousiast bent, ze

serieus neemt, ondersteunt en bereid bent er tijd en

geld in te stoppen, dan gaat het lopen. Intensief con-

tact is heel belangrijk.”

Collectief inschrijven
Minke Westveer werd zich bewust van het feit dat

het weinig zin heeft te proberen individuele autocht-

one ouders te bewegen hun kind op een overwegend

‘zwarte’ school in te schrijven. Die stap wordt pas

genomen als ook andere ‘witte’ ouders over de streep

getrokken worden. Elders was daar al de nodige erva-

ring mee opgedaan. Zoals in het Rotterdamse Kralin-

gen waar de Nieuwe Park Rozenburgschool van kleur

is verschoten. De dertig procent autochtone kinderen

groeide in korte tijd uit naar een populatie van zeven-

tig procent op het totaal. Directeur Kees Adriaansen

“Met kwaliteit alleen ben je
er nog niet.”
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> BOS-impuls: subsidie voor activiteiten onder en na schooltijd

BOS staat voor Buurt, Onderwijs en Sport en is de naam van een stimuleringsmaatregel

die het ministerie van VWS in samenwerking met OCW eind 2004 heeft ingesteld.

Gemeenten kunnen samen met scholen, buurt- en sportorganisaties aanvragen indienen

voor projecten die bedoeld zijn om ontwikkelingsachterstanden onder jeugd tussen de

4 en 19 jaar op te lossen of te voorkomen.

Diverse scholen verspreid over het land zijn, samen

met andere betrokken partijen binnen de gemeenten,

inmiddels al actief bezig met de uitvoering van uit-

eenlopende BOS-projecten. Iedere school geeft op zijn

eigen manier invulling aan de stimuleringsmaatregel

van het ministerie. Dit gebeurt aan de hand van een

vooraf geformuleerde probleemstelling. Hoe kan men

door het integraal aanbieden van sport-, culturele,

educatieve, zorg- en voorlichtingsactiviteiten bijdra-

gen aan het voorkomen of wegwerken van ontwikke-

lingsachterstanden? Tegelijkertijd zou hierdoor de

leefbaarheid en sociale cohesie binnen de wijk moe-

ten verbeteren. Kader Primair vroeg scholen in Ede,

Venlo en Haarlem, met een goedgekeurde aanvraag,

naar hun ervaringen met de BOS-impuls tot nu toe.

Doelgerichte aanpak
In Ede werd in 2004 al het startsein gegeven voor het

pilotproject School en Partners. Twee scholen in de

wijk Veldhuizen stelden samen met organisaties op het

gebied van welzijn, sport, cultuur en zorg een geza-

menlijk activiteitenprogramma op. Dit schooljaar krijgt

het project, dat tevens onderdeel is van het Stedelijk

Ontwikkelingsprogramma Ede (SOE), een vervolg. 

Belangrijkste uitgangspunt is het bieden van ontwik-

kelingskansen aan alle kinderen in de wijk. Kinderen

die (dreigen) achter te blijven in hun ontwikkeling

krijgen daarbij extra aandacht. Directeur Bert Harde-

man zit namens basisschool De Dillenburg in de pro-

jectgroep School en Partners. “In vergelijking met het

eerste pilotjaar, dat vrij breed georiënteerd was, is er

dit jaar meer specifieke aandacht voor kinderen met

een dreigende of bestaande ontwikkelingsachters-

tand. Door die doelgerichtere aanpak verwacht ik dat

we de kinderen die er echt belang bij hebben, beter

kunnen bereiken.”

Vanaf dit schooljaar zijn in Ede-Veldhuizen verschil-

lende School en Partner-activiteiten gestart. Zo is er

huiswerkbegeleiding voor groep 8 en de brugklas,

een leesstimuleringsproject in samenwerking met de

bibliotheek, voor- en vroegschoolse educatie in het

logeerkofferproject, diverse sportclinics en Club

Extra: motorische remedial teaching specifiek voor

kinderen met een bewegingsachterstand.

Directeur Hardeman wijt het gebrek aan

(bewegings)activiteiten door kinderen in de wijk

Veldhuizen aan te weinig knowhow en financiële

middelen onder de bevolking in de wijk. Ook de lig-

ging aan de rand van de stad speelt een rol. “Door de

afstand moet men (nog) meer moeite doen om bij-

voorbeeld bij een sportvereniging te komen.” Harde-

man vindt dat het stimuleren van kinderen tot deze

activiteiten niet alleen een taak is van de ouders.

“Het moet een wisselwerking zijn tussen school en

Sport in de buurt 

> Tekst Vanja de Groot
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zijn vier basisscholen betrokken, waaronder Obs De

Regenboog en sbo school De Schans. Peter van Soest

is als vakleerkracht bewegingsonderwijs verbonden

aan de beide scholen. Daarnaast maakt hij deel uit

van een breed beweegmanagementteam, dat verant-

woordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten

binnen dit BOS-project. Van Soest verwacht dat Xieje

zeker haar vruchten af zal werpen: “De kracht van

het project is het brede draagvlak. Er werken zoveel

partijen samen, dat het wel aan moet slaan. Het bre-

de draagvlak maakt het mogelijk om naast sport- en

beweegdoelen ook gezondheids- en welzijnsdoelen na

te streven. In het beweegmanagementteam zitten bij-

voorbeeld ook een sociaal-cultureel werker, een GGD-

consulent en een wijkagent.” 

Het Xieje-project bestaat onder andere uit het lespak-

ket Kies voor Hart en Sport. Daarnaast organiseert

het beweegmanagementteam schoolsport, sportad-

viestesten, extra bewegingslessen voor kinderen met

een motorische achterstand en naschoolse activitei-

ten die de leefbaarheid in de wijk kunnen bevorde-

ren. Het Xieje-kompas is een evaluatieonderzoek om

inzicht te krijgen in de achterstanden bij kinderen

van groep 5 tot en met 8. Het kompas geldt tegelij-

kertijd als nulmeting voor het Xieje-project. Jaarlijks

worden de verschillende deelprojecten beoordeeld

op hun doel- en jeugdgerichtheid en lokale samen-

ouders. Kinderen brengen per slot van rekening heel

wat uren per dag door in de klas.” Het betrekken van

de ouders of verzorgers bij School en Partner-activi-

teiten is dan ook een belangrijk uitgangspunt in het

project. Er zijn inloopochtenden, themaochtenden en

ouders zijn vaak medebegeleiders bij de activiteiten. 

Hardeman bakent de grenzen van de school binnen

het project duidelijk af. “De betrokken partijen bin-

nen School en Partners moeten doen waar ze goed in

zijn. Voor de school is dat op de eerste plaats onder-

wijs geven. Voor een kookcursus hebben we bijvoor-

beeld geen faciliteiten. Die taak ligt meer bij de

buurt- of welzijnsorganisatie.”

Hardeman vindt het project School en Partners een

uitstekende methode om kinderen met (dreigende)

ontwikkelingsachterstanden te helpen. Hij staat ook

positief tegenover het principe van de Brede School:

“Het heeft een meerwaarde voor de kinderen en daar

gaat het uiteindelijk toch om!”

Sociaal-economisch probleem
In maart 2005 begon men in Venlo in het kader van

de BOS-impuls met de uitvoering van het Xieje-pro-

ject. De activiteiten spelen zich af op en rond de

school, op speelplekken in de wijken en bij sportver-

enigingen. In de wijk Blerick is vanaf begin dit

schooljaar een begin gemaakt met dit project. Daarbij >
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eert de directeur van het Franciscus Xaverius: “Spelen

op straat is minder goed mogelijk. De ruimte is te

beperkt door toenemend verkeer. Ook zijn de voe-

dingspatronen in gezinnen nogal veranderd.”

Op de vraag tot hoever de verantwoordelijkheid van de

school reikt antwoordt Barnhoorn: “Ouders van onze

school zijn heel divers qua achtergrond en visie op

onderwijs en samenleving. Vanuit ónze visie op onder-

wijs en samenleving vinden wij het onze taak om kin-

deren in ieder geval in aanraking te laten komen met

het sportaanbod. Daarnaast is het altijd de taak van

het onderwijs geweest om kinderen kennis bij te bren-

gen als het gaat om voeding.”

Barnhoorn verwacht over twee jaar nog geen zichtbaar

resultaat te zien van de BOS inspanningen als het gaat

om deelname aan georganiseerde sport, vermindering

van het aantal kinderen met overgewicht en sociale

verbetering in de wijk. “Hiervoor is een langere perio-

de van aanbod en volgen noodzakelijk. Daarbij heb ik

de overtuiging dat op deze terreinen op termijn resul-

taten geboekt kunnen worden. Belangrijk is daarbij

wel dat goede voorwaarden blijvend beschikbaar zijn.”

Vanuit een bepaalde visie op onderwijs en samenle-

ving is de Franciscus Xaveriusschool al vier jaar bezig

om zich te ontwikkelen vanuit een Brede School

gedachte. Daarbij zijn gezien de situering van de

school het achterstands-, zorg-, opvang- en buurtpro-

fiel van belang. Het BOS-project sluit goed aan bij deze

gedachte.

Aanvragen kleinere gemeenten
Tot 1 april 2006 kunnen aanvragen voor de derde ron-

de van de BOS-impuls worden ingediend. De projecten

duren twee tot vier jaar, waarbij per jaar maximaal

50.000 euro ter beschikking staat. Op dit moment

bekijkt VWS of er na 1 april 2006 ook nog ruimte is

voor het indienen van nieuwe aanvragen. Vooral

omdat kleinere gemeenten wat achterblijven met het

aanvragen van BOS-projecten. Schoolleiders die geïnte-

resseerd zijn kunnen hierover contact opnemen met

hun gemeente. 

Meer informatie

Voor gratis informatie en advies over de BOS-impuls

stimuleringsregeling van VWS kunt u contact opnemen met

het Expertisecentrum Brede School van NIZW Jeugd, tel. 030-

2306453. Kijk ook eens op www.bosimpuls.nl en

www.bredeschoolnizw.nl

werking. Aan de hand van de resultaten kunnen spe-

cifiek voor de doelgroep sportstimuleringsarrange-

menten ontwikkeld worden. 

Van Soest vindt het terecht dat er vanuit het onder-

wijs initiatieven worden genomen om sport dichter

bij de kinderen te brengen. “De wijk heeft in verhou-

ding veel allochtone achterstandsleerlingen. Vaak

ontbreekt binnen deze gezinnen de kennis en het

geld om de weg naar een sportvereniging te vinden

en te financieren. Het is eigenlijk een sociaal-econo-

misch probleem. Door het goede voorbeeld te geven,

zal dit initiatief op den duur door de ouders of kinde-

ren zelf worden overgenomen”, hoopt de vakleer-

kracht bewegingsonderwijs.

Vanaf 1 november heeft de wijk Blerick een Brede

School, onder andere voorzien van een grote sport-

hal. Veel BOS-activiteiten kunnen zo onder één dak

plaatsvinden. 

Blijvend beschikbaar
In Haarlem bevindt het BOS-project zich nog in de

planfase; het kreeg pas in april 2005 subsidie toegewe-

zen. Deelprojecten die op stapel staan zijn onder meer

Sport in de wijk en naschools sporten, Sport en

gezondheid, Sport en leefbaarheid/respect, Sport en

kinderopvang en Jeugdparticipatie. Ruud Barnhoorn is

directeur van basisschool Franciscus Xaverius in de

Europawijk-Molenwijk en zit in de stedelijke coördi-

natiegroep BOS. Over de rol van de school in het BOS-

project vertelt hij: “Bij projecten voor onze doelgroep,

zijn we altijd betrokken bij het bekendmaken van de

activiteiten. Naast bekendmaken proberen we de kin-

deren ook te motiveren om aan activiteiten mee te

doen. Zo mogelijk maken wij in onze organisatie uren

vrij om de coördinatie tot stand te brengen en stellen

wij accommodatie beschikbaar, zoals de gymzaal of

speelzaal. Ook vindt er binnen het Brede School over-

leg en het directeurenoverleg afstemming plaats.” 

Barnhoorn probeert de kinderen te bereiken die wei-

nig bewegen. Het is op dit moment echter niet zo dat

kinderen geselecteerd worden voor bepaalde activitei-

ten. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. ”Uit onder-

zoek in Haarlem blijkt dat er niet minder gesport

wordt, maar wel anders. Met name teamsporten heb-

ben te maken met een terugloop van leden. Maar het

sportaanbod voor kinderen is de afgelopen decennia

feitelijk alleen maar toegenomen. De bereikbaarheid

van de sporten is wel verminderd.” Barnhoorn noemt

hiervoor als oorzaken de financiële situatie binnen

gezinnen, het maken van andere keuzes (bijvoorbeeld

de computer), minder ondersteuning door ouders als

gevolg van hun eigen drukke agenda, de terugloop

van vrijwilligers bij sportclubs, hogere eisen die

ouders stellen aan de voorzieningen en de nieuwe

positionering van sport binnen Haarlem (fusies en

het herinrichten van complexen). Daarnaast signal-

“Vaak ontbreekt de kennis
en het geld om een sport-
vereniging te vinden en te
financieren.”

Vervolg van pagina 35
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende directeuren is nog steeds van kracht!

Februari 2006

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

Omgaan met verschillen in je team 14 februari Jan Tolhuijs 250/350 euro

Transparant en doelgericht inspelen op de diversiteit binnen de organisatie.

Het behalen van je organisatie- en persoonlijke doelen 9 en 10 februari Tom Roetert 850/950 euro

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

ICT: leer het me zelf te doen 10 februari Ad van der Staak/Jos Kooij 250/350 euro

Vanuit de kracht en energie van de eigen organisatie werken aan ICT-onderwerpen.

Persoonlijke effectiviteit en inspirerend leiderschap 9 en 10 februari Trieneke van Manen 850/950 euro

Gericht op het verbeteren van de kwaliteit van je persoonlijk leven en van de organisatie.

Vrouwen in de schoolleiding 1, 2 en 3 februari Magda Snijders 1050/1150 euro

Inzicht in de voor- en nadelen van vrouwzijn in een leidinggevende functie in het onderwijs.

Inschrijven kan bij de AVS, Corrie de Beer, c.debeer@avs.nl of via het AVS Scholenportaal: www.avs.nl.

School for
Leadership

Wegens succes

geprolongeerd Minileergang Startende directeuren

Net begonnen als directeur of leidinggevende in het pri-

mair onderwijs voor minimaal drie dagen per week? Of

gaat u binnenkort beginnen in deze functie? De AVS start

in februari 2006 een nieuwe minileergang speciaal voor

startende directeuren. Centraal staat de kennismaking met

persoonlijk leiderschap, personeelsbeleid (zowel de wet-

en regelgeving als het integraal personeelsbeleid), finan-

cieel beleid en onderwijskundig leiderschap. De cursus

bestaat uit vijf dagen en heeft al eerder bewezen een

prima begin te zijn voor startende directeuren. 

Een aanrader is om deze cursus te combineren met

coaching, zo kunt u uw praktijkvragen delen met een van de

deskundige coaches van de AVS. Tip: maak gebruik van de

subsidiemogelijkheid! Iedere startende directeur kan 6000

euro ontwikkelsubsidie aanvragen voor een gedegen start.

Trainer/adviseur: Aagje Voordouw

Data: 9/2, 16/3, 13/4, 11/5 en 8/6

Locatie: AVS, Utrecht

Prijs leden/niet-leden: 1100/1500 euro

Aanmelden: AVS, Corrie de Beer, c.debeer@avs.nl

Minileergang Financieel  
Management in het lumpsumtijdperk

Begin 2005 is door de AVS het boekje ‘Sturen met geld’

uitgebracht. De auteur van het boekje, Marcel Verbart,

heeft daarin de basisbeginselen voor financieel manage-

ment in het primair onderwijs beschreven. De inhoud van

deze publicatie vormt de leidraad voor de minileergang

Financieel Management in het lumpsumtijdperk. Tijdens

drie studiedagen zullen aspecten als balans, exploitatie-

rekening, financiële kaders, begroten, budgetteren en

financiële verantwoording aan de orde komen. Daarnaast

zullen deelnemers kennis maken en actief gaan werken

met de bij het boekje gevoegde begrotingstool.

De minileergang wordt in twee trajecten aangeboden.

Trainer/adviseur: Piet de Vries, Bertus Bos en Jurrie van de Beek

Data: Traject 1 > 18 januari, 15 februari en 15 maart 2006

Traject 2 > 8 februari, 8 maart en 5 april 2006

Locatie: in Utrecht of directe omgeving

Prijs leden/niet-leden: 650/750 euro

Aanmelden: AVS, Corrie de Beer, c.debeer@avs.nl

Piet de Vries Bertus Bos

Aagje Voordouw
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De AVS School for Leadership en Interstudie presenteren vanaf

januari 2006 de opleiding:

Leidinggeven 
aan bovenschoolse 
en complexe
organisaties

Ook voor brede scholen en speciaal onderwijs

Schrijf u nu in; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

(modules zijn ook los te volgen)

Kijk voor meer informatie en de data op www.avs.nl >

Professionalisering > School for Leadership 

> Aanbod 2005-2006 <

IB’ers gezocht voor

pilot-training

Onder de titel Reflecteren over reflectie heeft

de AVS een training ontwikkeld voor IB’ers in

het basis- en speciaal onderwijs. De training is

bedoeld om IB’ers te professionaliseren in het

begeleiden van leerkrachten, die met behulp

van de Reflectiesite gaan reflecteren op het

eigen professionele handelen.

De training neemt twee dagen (met een tussenperiode) in

beslag en is erg praktisch van aard. We gaan in op eigen

vaardigheden in zelfreflectie en op vaardigheden die nodig

zijn om anderen te begeleiden bij zelfreflectie. Ook maakt

het initiëren van de invoering van zelfreflectie op een school

deel uit van de training.

Voor een eerste pilot-training zijn we op zoek naar een aan-

tal IB’ers die momenteel een rol als begeleider hebben of

ambiëren. Aan de deelnemers wordt gevraagd kritisch te

reageren op de inhoud en vormgeving van de training. Deze

pilot zal eenmalig worden uitgevoerd te Utrecht in de perio-

de januari/februari 2006.

Belangstellenden voor de pilot-training kunnen voor meer

informatie en aanmelden terecht bij de AVS, Magda Snij-

ders, m.snijders@avs.nl of Jos Hagens, j.hagens@avs.nl <
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Na drie weken - Daan had ondertussen al bijna 15

euro bij elkaar gespaard en het raam was allang

gemaakt - had ik nog geen rekening gezien. Ook de

diverse telefoontjes naar de gemeente hadden niets

opgeleverd. Na twee maanden gaf Daan het op om

mij naar het bedrag te vragen. Hij hoefde niet meer

af te wassen. Zijn vader en moeder dachten dat hij nu

wel genoeg gespaard had, vertelde hij. 

Na drie maanden belde ik nog maar een keer naar de

gemeente. Daar kreeg ik te horen dat degene waaraan

ik de schade en de dader gemeld had inmiddels van

baan veranderd was en zijn opvolger wist nergens

van. Trouwens, die rekening was door de gemeente

allang betaald. Einde verhaal. Stom verbaasd was ik

en boos. Van mij hoefde Daan niet meer te betalen,

wat dacht die man wel! Maar… hoe leg ik dit aan

Daan uit, dacht ik.

Ik belde de moeder van Daan en vertelde hoe de

gemeenteambtenaar had gereageerd.

“Zeg maar tegen Daan dat de gemeente heeft gezegd

dat hij niet hoeft te betalen omdat hij zo eerlijk is

geweest”, maakte ik er maar van. Was mijn pedagogi-

sche aanpak en die van zijn ouders tenminste niet

helemaal voor niets geweest. 

Dat het zijn vruchten toch wel afgeworpen heeft,

bleek een paar weken later. Door een aantal jongens

uit groep 6 was kattenkwaad uitgehaald en toen ik

vroeg wie de schuldigen waren, stak Daan als eerste

resoluut zijn vinger op. De andere schuldigen volg-

den schoorvoetend zijn voorbeeld. <

Samen met zijn moeder kwam hij die maandag vóór

schooltijd binnen. Hij keek wat schichtig en probeer-

de zich achter zijn moeder te verschuilen. Moeder

trok hem echter resoluut naar voren en zei: ”Juf,

Daan moet u iets vertellen.” Eerst wat aarzelend,

maar na wat aanmoedigende duwtjes van zijn moe-

der, vertelde Daan mij dat hij gisteren een steentje

tegen een raam van de school had gegooid en dat er

nu een gat in dat raam zat. “We deden met een paar

jongens wie het verst kon gooien”, vertelde hij ver-

der. “Nou en toen gooide ik het verst, maar het steen-

tje kwam tegen het raam en toen was er een gat.”

Een diepe zucht, een blik naar moeder. Moeder knikt

tevreden terug en kijkt mij daarna verwachtingsvol

aan. Zoals van mij verwacht werd, prees ik Daan voor

zijn eerlijkheid. Maar de pedagoog in mij zei ook dat

ik het wel dom vond van een jongen van negen jaar.

“Je hoort toch te weten dat je niet in de buurt van

ramen met stenen moet gooien. En je moet de nieu-

we ruit natuurlijk wel betalen.” Daan keek weer naar

zijn moeder. Die deed gauw een stapje naar voren.

“Dat hebben zijn vader en ik ook gezegd, juf”, zei ze.

“We zijn er voor verzekerd hoor, maar hij moet er

zelf ook iets voor doen, daar leert hij van.” Ik prees

moeder en zoon en voor mij was de volgende stap om

de schade te melden bij de gemeente. Ik vertelde er

ook bij dat ik wist wie de dader was en dacht dat

daarmee de zaak was afgedaan.

Nou, dat was het niet. Om de paar dagen kwam Daan

mij vragen of ik al wist hoeveel hij moest betalen. Hij

moest namelijk thuis bijna elke dag afwassen en

kreeg daar dan één euro voor. Hij moest met afwassen

doorgaan tot hij de helft van het bedrag had verdiend.

Nogal logisch dat hij het graag snel wilde weten.

Eerlijkheid duurt wel heel erg lang

Frederique

Frederique is directeur van een middelgrote basisschool in een klein dorp in Noord-Groningen.

Een school waar ze naast directeur af en toe nog een echte juf is. Iedere maand beschrijft

ze een belevenis uit de alledaagse praktijk.

Columns voor Kader Primair

Dit is de laatste column van Frederique. We willen ook andere collega-schoolleiders de gelegenheid geven

om hun dagelijkse belevingswereld te etaleren in de vorm van een column. Actueel, kritisch en

tegelijkertijd ook luchtig. De column mag uit maximaal 500 woorden bestaan. De Redactieraad zal een

keuze maken uit de ingezonden teksten. De auteurs van de geplaatste columns worden beloond met een

cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus klim in de pen en stuur uw column naar communicatie@avs.nl



> Groepstraining

Faalangst

In het basisonderwijs heeft één op de tien leerlingen last van

faalangst. ‘Ik ben een kei’ is een groepstraining voor kinderen

met faalangst in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. De training

is in de praktijk ontwikkeld en combineert oefeningen en tech-

nieken uit diverse theoretische en therapeutische stromingen.

De groepstraining bestaat uit een trainershandleiding (79 euro)

en een werkpakket (39,50 euro), die beide los te bestellen zijn

bij uitgever Bohn Stafleu van Loghum. Kijk voor meer informatie

op www.bsl.nl <

> Europese dag

Internetveiligheid 

Dinsdag 7 februari 2006 is de Europese Dag voor Internet-

veiligheid. Surf op Safe, de nationale campagne voor internet-

veiligheid, roept scholen op om die dag de traditionele rollen

om te draaien en leerlingen les te laten geven aan leerkrachten,

(groot)ouders en politici over hun activiteiten op Internet. 

Meer informatie, waaronder praktische handleidingen voor

leerlingen en leerkrachten, vindt u begin december op 

www.ikzaljeleren.surfopsafe.nl <

> Publicatie

KinderConsumentKrant

Sinds kort verschijnt de KinderConsumentenKrant elke maand op

Internet. Het initiatief komt van stichting De Kinderconsument,

die opkomt voor kinderen in de mediamaatschappij. De digitale

krant biedt kinderen een podium om mee te denken en lezen over

Internet, mobieltjes en commercie. Zo kunnen kinderen tips aan

ouders geven. Een moeder vraagt bijvoorbeeld ‘Kan mijn dochter

veilig haar foto op msn zetten?’ Ouders en leerkrachten kunnen

natuurlijk ook meelezen via www.kinderconsumentkrant.nl <

> Informatiewijzer

Digitale schoolborden

Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste

gereedschappen. De nieuwe generatie digitale schoolborden is

begonnen aan een intocht in ons onderwijs en de mogelijkheden

lijken onbeperkt. Alles over de techniek, maar ook over het

gebruik van digitale schoolborden leest u in de Informatiewijzer

Digitale Schoolborden van Stichting Ict op School. Aan de hand

van de informatiewijzer kunt u een goede afweging maken of een

interactief schoolbord van nut zou kunnen zijn voor uw school.

U kunt de publicatie downloaden op www.ictopschool.net <

> Carrièrebeurs 

Leraar en loopbaan

Het idee dat in het onderwijs geen carrière gemaakt kan worden,

kan de komende jaren tot grote problemen leiden. Op de carriè-

rebeurs Leraar en Loopbaan 2006 op 10 en 11 maart aanstaande

komen opleidingsvraag en opleidingsaanbod bij elkaar. 

De beurs voor onderwijzend personeel in het primair en voortge-

zet onderwijs is een initiatief van de Aob, bedoeld om leraren en

instellingen een mogelijkheid te bieden om de professionalise-

ring van het leraarschap vorm en inhoud te geven. 

Naast stands en demonstraties zullen op de beurs ook work-

shops en lezingen te volgen zijn. Kijk voor meer informatie

op www.leraarenloopbaan.nl <

> Nieuw 

Kwaliteitsmeter SO

Naast de standaard versie van de Kwaliteitsmeter PO (KMPO)

heeft onderwijsadviesbureau Van Beekveld & Tersptra nu ook

een Kwaliteitsmeter Speciaal Onderwijs (KMSO) ontwikkeld.

Deze versie is ontwikkeld in samenwerking met en op basis

van ervaringen van gebruikers. Scholen voor Speciaal Onderwijs

die reeds gebruiken maken van de KMPO kunnen kosteloos

beschikken over de KMSO. Nieuwe gebruikers betalen de

normale aanschafprijs. Voor aanvullende informatie kunt u

terecht op www.kwaliteitsmeter.nl <
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> Publicatie

Veiligheid volgens leerlingen

Zo’n 5000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs

hebben in open interviews verteld hoe belangrijk het voor hen

is om zich veilig te voelen op school. De verrassende bevindin-

gen leest u in de publicatie De tafel van tien van de veilige

school. Leerlingen wijzen op andere factoren dan volwassenen,

zoals op onderwijsinhoud, organisatie, leraren, medeleerlingen

en autonomie. Ze geven een andere betekenis aan veiligheid:

camera’s geven bijvoorbeeld geen veilig gevoel, maar rust, ruim-

te en gezelligheid wél. De publicatie kost 11,90 euro en is te

bestellen bij de Stichting Nationale Onderwijsweek, tel. 0345-

510161 of info@atconsult.nl <



> Quikscan

ICT-vaardigheden leerkrachten

Stichting Kennisnet, Cito en European Computer Driving

Licence Nederland (ECDL) hebben samen een tool ontwikkeld

waarmee leerkrachten hun ICT-vaardigheden kunnen toetsen. 

Op de website www.ictquickscan.kennisnet.nl vindt u het

resultaat van deze samenwerking. Met de Quickscan kunnen

leerkrachten snel een globaal inzicht verkrijgen in hun computer-

vaardigheden. Tevens is een handleiding beschikbaar met

informatie over de technische instellingen van de computer,

die nodig zijn voor het afnemen van de toetsen. <

> Test

Digitaal pesten

Met de komst van internet, mobieltjes en e-mail is een nieuwe

vorm van pesten ontstaan: digitaal pesten. Een zeer ingrijpende

vorm van pesten, omdat de pester anoniem te werk gaat en het

pesten niet aan tijd en plaats is gebonden. Met de nieuwe Pest-

Test® kunnen leerlingen zelf vertellen waar, wanneer en op wel-

ke manieren wordt gepest op school. Leerkrachten en schoollei-

ders kunnen aan de hand van de uitkomsten gericht beleid

voeren om pesten terug te dringen en zo mogelijk te voorkomen.

De PestTest® is een initiatief van de Vereniging voor Openbaar

Onderwijs (VOO) en is op cd-rom beschikbaar voor het primair en

voortgezet onderwijs, openbaar en bijzonder. De PestTest® kost

150 euro. Meer informatie vindt u op www.voo.nl/pesttest <

> Campagne

Online lesmateriaal

Ontdek de mogelijkheid van Internet in de klas. 

Op leerkracht.kennisnet.nl plaatsen virtuele webmeester Willem

en onlinejuf Joyce online lesmateriaal dat leerkrachten in de klas

kunnen gebruiken. Hiermee springt Kennisnet in op een groeien-

de behoefte onder leerkrachten aan kwalitatief goed online les-

materiaal, dat direct in de les te gebruiken is. De aanbevolen

website per vak zijn geselecteerd door collega-leerkrachten. <

> Website

Seksuele vorming

Lessen seksuele voorlichting geef je niet zomaar even. Praten

over seks is lastig en voorlichting over de 'technische' kant

alleen is niet genoeg. Het zou ook moeten gaan over zaken als

seksuele voorkeur, grenzen en wensen, normen en waarden en

respect. Issues in de media zoals de recente groepsverkrachtin-

gen door jonge adolescenten en diverse publicaties rondom

loverboys, tienerzwangerschappen en de seksuele gezondheid

van allochtonen maken de noodzaak van structurele seksuele

voorlichting en vorming op scholen duidelijk. 

De nieuwe website www.seksuelevorming.nl helpt leerkrachten

in het basis- en voortgezet onderwijs hun lessen seksuele vor-

ming samen te stellen en te geven. De site is in opdracht van de

ministeries OCW en VWS ontwikkeld en kent een complete en

geschikte leerlijn. <
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> Opleiding

Zorg versterken door
samenwerken

Als u, als coördinator van een samenwerkingsverband WSNS+ of

bovenschools manager met WSNS+ in uw portefeuille, plannen

heeft tot verdere professionalisering, hebben de AVS en WSNS+

voor u een interessant programma.

Ook in 2006 is er de zogeheten professionaliseringslijn. U kunt

een keuze maken uit interessante en op uw dagelijkse praktijk

toegespitste modules. De opleiding vindt plaats in hotel ’t Pavil-

joen in Rhenen. Kijk voor meer informatie en de volledige

brochure over de opleiding op www.avs.nl <
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goed onderwijs door goed management

> Netwerken

Ik geef mij op voor het netwerk: ____________________________________

(t 75 per jaar alléén leden)

Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 

(t 210 leden / t 420 niet-leden)

> Scholing, begeleiding en maatwerk

Neem contact met mij op over de mogelijkheid van een

cursus/training/advisering op maat over:

Stuurt u mij:

Informatie over de opleiding Bovenschools Management

Informatie over een andere cursus:

> Management*

Werken aan leiderschap (boek Anita Burlet, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 

Anneke van der Linde, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Sturen met geld (boek Marcel Verbart, (t 15 leden / t 20 niet-leden)

Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 

t 2 leden / t 4 niet-leden, of gratis downloaden van www.avs.nl )

> Personeelsbeleid*

Het Talentenspel (t 21) tijdelijk uitverkocht

Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )

Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 

t 15 leden / t 20 niet-leden)

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

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

Diskette Formatieberekening basisonderwijs 2004-2005**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Berekening personele budget bao sbo 2004-2005**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

AVS agenda 2005 – 2006 (t 15)*

> Lidmaatschap

Aspirant lidmaatschap

Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver

en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid

worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen

t 93 vanaf 1 augustus 2005 en t 54 vanaf 1 januari 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2005.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2006.

Lid worden per 1 augustus 2005

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 180 – t 265 (afhankelijk van

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

van t 111 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. 

Ik ontvang een acceptgiro van t 111 op mijn naam.

Lid worden per 1 januari 2006

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

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

van t 65 op mijn naam.

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

van t 65 op mijn naam.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

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

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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

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

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

Kloppen

uw gegevens 

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

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

en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische

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

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

goed onderwijs door goed management


