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thema � Ontbrekende trots
Het onderwijs is de sector met de laagste beroepstrots 

in Nederland, blijkt uit onderzoek. Wat is er mis met het 

eergevoel van onderwijsmensen? De werkinhoud en de 

manier van leidinggeven blijken een grote rol te spelen. 

Binnen de gehele onderwijssector zijn echter ook 

verschillen. Twee onderzoekers leggen uit.
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achtergrond � Keurmerk met behoud 
van eigen karakter
In Almere worden alle brede scholen gekeurd door een 

externe, onafhankelijke keurmeester. Elke brede school 

behoudt daarbij zijn eigen karakter en identiteit. Is het 

tijd voor een landelijk toetsingsinstrument voor brede 

scholen?  pagina 34

interview � ’Scholen moeten meedenken’
Het Netwerk Onderwijsinnovatie wil met haar rapport 

‘Onderwijs kan zoveel slimmer’ de dialoog zoeken met het 

onderwijs, met als doel kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld 

door teambeloning. “Scholen moeten meedenken over hoe 

je dat het beste kan aanpakken.” Interview met twee 

vooraanstaande netwerkleden.  pagina 38
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benoemen voelt soms nog wat gênant of zelfs arrogant. 
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poging.  pagina 16
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Onzekere tijden

Als deze Kader Primair verschijnt zijn alle scholen weer begonnen. Een heel 

nieuw schooljaar met allerlei uitdagingen ligt weer voor ons. En samen met u 

vraag ik mij ook af wat dit jaar ons allemaal gaat brengen. De vooruitzichten 

zijn erg onzeker. Partij-politiek lijkt weer te prevaleren boven het 

landsbelang. Terwijl ik dit schrijf (woensdag 1 september) zit de CDA-fractie 

verdeeld bijeen. Wel of niet met VVD en Wilders. Wat zal de uitkomst zijn? 

En: 18 miljard aan bezuinigingen, waar gaan die vallen? Verlaging van 

de zorgtoeslag, ingrepen in de studiefi nanciering, verhoging van de 

indirecte belastingen zoals accijnzen, vermindering of afschaffi ng van de 

hypotheekrenteaftrek, fors snijden in alle bureaucratische voorzieningen 

(lees ambtenaren en bestuursorganen), verhoging van het 52%-tarief van de 

inkomstenbelasting; het is nog maar een greep uit de ballonnetjes die zijn 

opgelaten. 

Sinds de laatste maanden wordt hier ook de discussie over de houdbaarheid 

van de pensioenen aan toegevoegd. Dat pensioenfondsen onder vuur liggen 

komt doordat de regels die wij hanteren – om de verplichtingen van de 

fondsen (die zich uitstrekken over vele tientallen jaren) vast te stellen – in 

tijden van lage rente paniek veroorzaken en in tijden van hoge rente ons 

onterecht een veilig gevoel geven. De (lage) rente staat nu ruim onder de 

2 procent. Dat is historisch laag. Een historisch lage rente betekent per 

defi nitie niet dat de rente altijd zo laag zal blijven. Voordat we moeten 

gaan nadenken over verhoging van de premies of het afstempelen van 

de pensioenen, zou het debat eerst moeten gaan over het gegeven of de 

huidige regels wel passen bij de werkelijkheid. Onnodig afstempelen van 

de pensioenen, gepaard aan draconische bezuinigingen, zal de koopkracht 

onverantwoord laten dalen. Met alle gevolgen van dien voor de economie. 

Niemand zit te wachten op een vrije val.

Ondanks al deze onzekerheden wens ik alle schoolleiders veel succes en 

plezier in het nieuwe schooljaar, dat mede door jullie inzet ongetwijfeld ook 

mooie dingen zal brengen. En dat we trots mogen zijn op ons vak, bewijst het 

thema van deze Kader Primair! �

Kaderspel � door ton duif
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pirls en timss 2011

Basisschoolleerlingen wereldwijd 

getoetst op lezen, rekenen en 

natuuronderwijs

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) en TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) zijn twee langlopende, internationale trendstudies naar ontwikkelingen van het onder-

wijs  niveau in leesvaardigheid, rekenen en natuuronderwijs. In het najaar van 2010 zullen een groot aantal 

basisscholen in Nederland worden benaderd met de vraag mee te doen aan óf TIMSS óf PIRLS in het 

voorjaar van 2011.

In het voorjaar van 2011 wor-

den basisschoolleerlingen uit 

ruim vijftig landen opnieuw 

getoetst. In elk land zullen 

zo’n 4.500 leerlingen de inter-

nationale leestoets en een 

even groot aantal de internati-

onale reken- en natuuronder-

wijstoets maken.

Op de scholen die 

geselecteerd zijn voor PIRLS, 

wordt de leestoets in 2011 

afgenomen door een toetslei-

der. Scholen die aan TIMSS 

meedoen, kunnen de toets 

eenvoudig zelf afnemen. De 

resultaten worden aan de 

scholen teruggekoppeld. Ook 

de leerlingen krijgen een aar-

digheidje voor hun deelname.

Naast het afnemen van de 

toets wordt in elk land ook 

informatie verzameld over de 

onderwijscontext aan de hand 

van een school-, leerkracht- en 

leerlingvragenlijst. Hiermee 

wordt inzicht verkregen in 

factoren die mogelijk van 

belang zijn voor het verbete-

ren van leerprestaties. Met 

deze kennis zou de ongelijk-

heid tussen en binnen landen 

in de onderwijskansen van 

leerlingen teruggedrongen 

kunnen worden.

Belang
Ook voor Nederland zijn deze 

onderzoeken belangrijk. Het 

niveau van het Nederlandse 

onderwijs kan vergeleken 

worden met die in bijvoor-

beeld Vlaanderen, Duitsland, 

Engeland of Finland. Daar-

naast zijn PIRLS en TIMSS 

trendstudies, zodat voor 

Nederland kan worden nage-

gaan hoe het onderwijsniveau 

zich in de afgelopen jaren 

heeft ontwikkeld. Uit TIMSS-

2007 bleek bijvoorbeeld dat 

Nederlandse groep 6 leerlin-

gen voor rekenen-wiskunde 

weliswaar tot de internatio-

nale top tien behoren, maar 

dat hun prestaties sinds 1995 

wel langzaam achteruit gaan. 

Ook PIRLS-2006 heeft laten 

zien dat het Nederlandse 

leesniveau in groep 6 in 2006 

lager was dan in 2001. Of deze 

dalende trend zich voortzet, 

zal uit PIRLS en TIMSS 2011 

moeten blijken.

Belangrijk voor het succes 

en de representativiteit van 

PIRLS en TIMSS, is voldoende 

deelname van scholen, leer-

krachten en leerlingen. De 

organisatie hoopt daarom 

dat alle scholen, leerkrachten 

en leerlingen die in de steek-

proef zitten, bereid zijn mee 

te doen aan PIRLS of TIMSS.

Beide projecten worden 

voor Nederland uitgevoerd 

in opdracht van het NWO 

(Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek). 

Het Expertisecentrum Neder-

lands is verantwoordelijk voor 

de Nederlandse uitvoering 

van PIRLS. Onderwijskunde 

van de Universiteit Twente 

voert het Nederlandse aan-

deel in TIMSS uit. �

Meer informatie: 

http://timss.bc.edu (inter-

nationale website)

goedkeuringsbesluit

Spaarloon 2006-2009 

vrijgegeven

De demissionair minister van Financiën heeft een 

goedkeuringsbesluit afgegeven om het spaarloon 

dat is opgebouwd in de jaren 2006 tot en met 2009 

vrij te geven. Het gaat om een tijdelijke regeling, 

die geldt tot 1 januari 2011.

Met ingang van 15 september 

2010 kan de werknemer het 

opgebouwde spaarloon over 

de jaren 2006 tot en met 2009 

opnemen zonder dat over 

deze vroegtijdige opname 

loonheffi ng betaald hoeft te 

worden. Bij de spaarloonin-

stellingen is na te vragen hoe 

deze opname geregeld kan 

worden. In de inkomstenbelas-

ting heeft de werknemer nu 

een vrijstelling over geblok-

keerd spaarloon. Indien hij of 

zij besluit de jaren 2006-2009 

op te nemen, dan worden de 

opgenomen bedragen tot box 

3 van de inkomstenbelasting 

gerekend. �
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oudervereniging balans wil af van vrijblijvende richtlijnen

Discussie over kwaliteit leerlingenvervoer

De kwaliteit van het leerlingenvervoer is ver onder de maat, vindt Oudervereniging Balans. Gemeenten, 

die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, laten de prijs bijna altijd zwaarder wegen dan de kwaliteit.

Balans wil daarom snel wet-

telijk vastgestelde minimum-

eisen, waaraan het leerlingen-

vervoer moet voldoen. “Zolang 

deze er niet zijn, moeten 

gemeenten en vervoerders 

hun verantwoordelijkheid 

nemen en zelf zorg dragen 

voor en investeren in het ver-

beteren van de kwaliteit van 

het vervoer,” schrijft Balans in 

een persbericht.

Balans komt op voor ouders 

van kinderen met ontwik-

kelingsstoornissen bij leren 

en/of gedrag. De organisatie 

krijgt meldingen van ouders 

over wisselingen van chauf-

feurs, extreem lange reistij-

den, agressie tussen kinderen 

onderling tijdens de rit, onvei-

lig rijgedrag van chauffeurs 

en technische mankementen 

aan de bus. Ook ervaren 

veel ouders een infl exibele 

houding en zeer gebrekkige 

communicatie van het ver-

voersbedrijf naar de ouders 

toe. Groepen van soms wel 

acht of tien leerlingen met 

ernstige adhd of autisme wor-

den naar school gebracht met 

tijdens de rit enkel de bege-

leiding van één chauffeur. 

Die is bovendien in de meeste 

gevallen niet geschoold in het 

begeleiden van deze kwets-

bare kinderen.

Voorbarig
De Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) noemt de 

conclusie van Balans voorba-

rig en wijst erop dat het in 

veel gemeenten ook goed gaat. 

Daarnaast is een traject inge-

zet om het leerlingenvervoer 

te verbeteren. VNG verwacht 

een kwaliteitsimpuls door 

het gebruik van de in 2009 

opgestelde handboeken ‘Pro-

fessioneel Aanbesteden’ met 

vrijwillige richtlijnen en kwa-

liteitsadviezen. Gemeenten 

moeten wel de gelegenheid 

krijgen aan de slag te gaan. 

Pas in een nieuwe aanbeste-

dingsronde kan een gemeente 

de kwaliteitsadviezen toepas-

sen in de contracten (in de 

meeste gemeenten moet dit 

soort vervoer worden aanbe-

steed). Advies van de VNG is 

ouders te stimuleren zelf met 

gemeenten te gaan onderhan-

delen over de kwaliteit van 

het leerlingenvervoer. Dit is 

nodig omdat elke gemeente 

zelf aanbesteedt en dus ook 

zelf criteria opstelt waaraan 

volgens haar het leerlingen-

vervoer moet voldoen.

Balans vindt dat de VNG 

onvoldoende verantwoor-

delijkheid neemt in haar 

coördinerende taak. “Centraal 

opgestelde (minimum)normen 

waaraan het leerlingenver-

voer verplicht moet voldoen, 

zijn er niet. Er zijn enkel vrij-

blijvende richtlijnen. Grote 

aanbieders van vervoer lijken 

steeds meer die richtlijnen 

te bepalen. Vooral omdat 

gemeenten in de praktijk 

kiezen voor de goedkoopste 

aanbieder.” Volgens Balans 

erkennen gemeenten zelf de 

problemen met het leerlin-

genvervoer en letten zij bij het 

kiezen van een vervoersbedrijf 

vooral op de prijs.

Inmiddels heeft GroenLinks 

Kamervragen gesteld over de 

kwaliteit van het leerlingen-

vervoer. �

Meer informatie: www.naar 

betercontractvervoer.nl, 

www.gripopvervoer.nl

signaalgestuurd toezicht

Inspectie onderzoekt kwaliteit voor- en

vroegscholen

Sinds 1 augustus 2010 houdt de Inspectie van het Onderwijs structureel toezicht op de kwaliteit van voor- en 

vroegscholen, als gevolg van de invoering van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE).

De komende jaren onderzoekt 

de inspectie bij alle Neder-

landse gemeenten de kwaliteit 

van de locaties die gesubsidi-

eerde Voor- en Vroegschoolse 

Educatie bieden (de VVE-be-

standsopname). De locatierap-

porten en het eindrapport van 

iedere gemeente wordt gepu-

bliceerd op de website van de 

inspectie.

Zodra de bestandsopname in 

een gemeente is afgerond, 

schakelt de inspectie over 

op signaalgestuurd toezicht. 

Hierbij spreekt ze in principe 

jaarlijks met een gemeente af 

over welke VVE-onderwerpen 

en op welke locaties specifi ek 

VVE-toezicht wordt gehouden.

Zodra peuters met het risico 

op een taalachterstand naar 

de basisschool gaan, loopt 

de voorschoolse educatie 

(educatieve programma’s en 

extra begeleiding omtrent het 

spelenderwijs leren van de 

Nederlandse taal) bij de peu-

terspeelzaal of kinderopvang 

over in de vroegschoolse edu-

catie. De vroegschoolse educa-

tie loopt tot groep 3. �
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advies evaluatiecommissie passend onderwijs:

Verevening als verdeelmodel voor bekostiging 

van speciale onderwijszorg

Voor de zomervakantie heeft de Evaluatiecommissie Passend onderwijs (ECPO) haar advies ‘Verevening 

als verdeelmodel voor bekostiging van speciale onderwijszorg’ gepresenteerd aan demissionair minister 

Rouvoet.

De belangrijkste bevinding is 

dat het strikte verevenings-

model van alle beschikbare 

verdeelmodellen de meeste 

voordelen biedt voor budget-

fi nanciering: objectief, trans-

parant en ongevoelig voor 

strategisch gedrag.

In januari 2010 vroeg toenma-

lig staatssecretaris Dijksma de 

ECPO om advies over vereve-

ning als uitgangspunt voor de 

verdeling van het voor speci-

ale onderwijszorg beschikbare 

macrobudget. Het gaat om de 

middelen voor LGF cluster 3 

en 4 en de verdeling van de 

leerling-plaatsen in het speci-

aal onderwijs over de samen-

werkingsverbanden (niet daar-

binnen). Het advies van EPCO 

is alleen van toepassing op de 

verdeling van de middelen, 

niet op de toereikendheid van 

het budget.

Positief
Volgens het advies zijn de 

ervaringen in het buitenland 

met strikte verevende budget-

ten positief. De ECPO beveelt 

aan zo min mogelijk uitzon-

deringen op het verevenings-

beginsel toe te staan door het 

ontbreken van objectieve risi-

cofactoren. Van slechts twee 

risicofactoren is aangetoond 

dat die de kans op leer- en 

gedragsproblemen vergroten: 

het opleidingsniveau en/of 

het inkomensniveau van de 

ouders. De ECPO vindt het 

voor de hand liggend om even-

tuele compensatie voor sociale 

achterstand te regelen via 

het onderwijsachterstanden-

beleid, zolang dit een ander 

beleidstraject is dan speciale 

onderwijszorg.

Bij een eventuele implemen-

tatie van de voorgenomen ver-

eveningsoperatie moet men 

volgens de ECPO weglekeffec-

ten zien te vermijden. Verwij-

zingen naar onderwijssoorten 

met een openeindfi nanciering 

brengen fl inke fi nanciële 

risico’s met zich mee. Ook 

moet men oog hebben voor 

de positie van kwetsbare, (te) 

kleine samenwerkingsverban-

den en moet transparant zijn 

of de middelen voor speciale 

onderwijszorg de leerlingen 

ook daadwerkelijk bereiken.

Voor de overgang van open-

eindfi nanciering naar vereven-

de budgetten denk de ECPO 

aan een periode van vier a vijf 

jaar. Korter is niet goed moge-

lijk door de doorlooptijd van 

eerder toegekende rugzakken.

Hoewel de ECPO in het advies 

uitdrukkelijk geen uitspraak 

doet over de toereikendheid 

van de budgetten, zal het afl o-

pen van de openeindfi nancie-

ring leiden tot een verlaging 

van het totale budget. De 

wetgeving omtrent Passend 

onderwijs is nu nog contro-

versieel verklaard, maar als er 

een nieuw kabinet aantreedt, 

zal men naar verwachting 

doorgaan met de invoering. 

Besturen van instellingen voor 

speciaal onderwijs doen er vol-

gens de AVS daarom goed aan 

te anticiperen op deze ontwik-

kelingen en scenario’s op te 

stellen, hoe met de gewijzigde 

fi nancieringsmethodiek kan 

worden omgegaan. �

Meer informatie: www.ecpo.nl

vergroten pensioenbewustzijn

Samenwerkingsovereenkomst Algemene Pensioen 

Groep en Centrales voor Overheid en Onderwijs

De Algemene Pensioen Groep (APG) en de Samenwerkende Centrales voor Overheid en Onderwijs (SCO) 

hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2011.

APG maakt zich sterk voor 

een collectief en solidair 

pensioenstelsel. Om dit zo 

goed en effi ciënt mogelijk te 

kunnen doen, acht de pensi-

oengroep het van essentieel 

belang om samen te werken 

met sociale partners. Een deel 

van het budget dat is bestemd 

voor het vergroten van het 

pensioenbewustzijn, zal via 

de sociale partners worden 

aangewend. Het bedrag dat 

beschikbaar is voor sociale 

partners wordt jaarlijks vast-

gesteld, waarbij de beschik-

baarheid en de hoogte van het 

bedrag afhankelijk is van de 

fi nanciële positie van de pen-

sioengroep. Voor het jaar 2011 

is er 910.000 euro beschikbaar 

ten behoeve van de werkne-

mersorganisaties die zijn aan-

gesloten bij SCO. Dit bedrag 

zal worden toegekend aan 

de werknemersorganisaties 

op basis van een door SCO te 

bepalen verdeelsleutel. �
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achterstandsleerlingen varen wel bij maatwerk en individuele begeleiding

Juiste mix ict en traditionele leermiddelen 

maakt onderwijs effi ciënter, effectiever 

en aantrekkelijker

Goede inzet van ict-toepassingen maakt het onderwijs effi ciënter, effectiever en aantrekkelijker, blijkt uit 

een onderwijsexperiment dat het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma uitvoerde in maart en april 2010. 

Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool De Schakel in Eibergen kregen drie weken lang les met behulp 

van de laatste ict-toepassingen als PDA’s, podcasts, online software, communities en touchtables. 

Het experiment werd begeleid en geëvalueerd door TNO.

Het was voor het eerst in 

Nederland dat een lange reeks 

van toepassingen in een geïnte-

greerde aanpak op een school 

werd getest. TNO concludeert 

dat leerkrachten effi ciënter 

met hun tijd omgaan, waar-

door zij individuele (zorg)leer-

lingen meer aandacht kunnen 

geven, omdat ze bijvoorbeeld 

geen tijd hoeven te besteden 

aan (veel) klassikale uitleg. De 

leerkracht heeft meer tijd om 

rond te lopen, want kinderen 

krijgen uitleg via een opgeno-

men instructie via hun eigen 

laptop of digibord. Het inspre-

ken van de instructie gebeurde 

centraal. Dat scheelde de leer-

krachten voorbereidingstijd.

Een hiermee samenhangend 

voordeel van ict in het onder-

wijs is de mogelijkheid tot 

maatwerk. Met name voor leer-

lingen met leerachterstanden 

heeft dat veel potentie.

In de nieuwe rol is de leer-

kracht naast primaire ken-

nisbron ook procesbegeleider. 

Ook leerkrachten die weinig 

op hadden met de digitale 

leermiddelen voorafgaand aan 

het experiment reageerden 

erg positief op de toegenomen 

mogelijkheden die de nieuwe 

digitale leermiddelen boden.

Met name achterstandsleerlin-

gen leren met behulp van digi-

tale leermiddelen effectiever. 

Het gebruikt van ict in de klas, 

met name het gebruik van de 

laptops, maakt de klas rustiger. 

Leerlingen vinden deze vorm 

van onderwijs aantrekkelijker 

en werken geconcentreerder aan 

hun taken. Uit het experiment 

blijkt dat leerlingen baat heb-

ben bij de juiste balans in het 

gebruik van digitale en traditi-

onele leermiddelen. Op dagen 

dat ze alleen met digitale leer-

middelen werkten, trad eerder 

verveling op dan op dagen waar 

wel sprake was van een mix van 

leermiddelen en leerstijlen.

TNO benadrukt dat de potentie 

van ict in het onderwijs niet 

zonder meer in elke onderwijs-

situatie gerealiseerd zal worden. 

Een succesvolle implementatie 

vereist grote zorgvuldigheid 

en heeft draagvlak onder het 

onderwijzend personeel nodig. 

Ook de onderwijskundige invul-

ling van de digitale leermidde-

len verdient aandacht.

Het recente, jaarlijks terugke-

rende onderzoek ‘Didactiek en 

Leiderschap in Balans 2010; ict 

in het basisonderwijs’ Van Ken-

nisnet en ITS (zomer 2010) wijst 

uit dat zowel leerkrachten als 

schoolleiders de computer en 

internet vaker in willen zetten, 

maar dat de zienswijzen van 

leerkrachten en schoolleiding 

op bijvoorbeeld didactisch 

handelen doorgaans niet over-

eenkomen. Schoolleiders willen 

bijvoorbeeld intensievere 

aandacht voor kennisconstruc-

tie met ict dan leerkrachten 

wenselijk achten. Daarmee is 

dit een discussiepunt voor het 

team. Het stimuleren en ruim-

te bieden om te experimente-

ren met ict kan een positieve 

uitwerking hebben, vooral op 

de mate van kennisoverdracht 

met ict, waar leerkrachten 

de voorkeur aan geven boven 

 kennisconstructie. �

Meer conclusies van het 

onderzoek op De Schakel in 

Eibergen zijn te vinden op 

www.avs.nl/dossiers/overi-

gedossiers/ict. Kijk voor het 

volledige ITS-onderzoek op 

www.its-nijmegen.nl.

internationale dag van de vrede

War Child roept op tot 

maken peacetekens

Op 21 september aanstaande is de Internationale 

Dag van de Vrede en vraagt War Child aandacht voor 

de miljoenen kinderen die in oorlog opgroeien. 

War Child roept scholen en 

anderen op om mee te hel-

pen om minimaal honderd 

menselijke peacetekens te 

bouwen in Nederland en 

het record van vorig jaar (61 

peacetekens) te verbreken. 

Iedereen kan hiervoor een 

groep van vanaf tien mensen 

verzamelen op een speci-

fi eke locatie en bijvoorbeeld 

vanaf balkon of dak een foto 

van het peaceteken maken. 

Stuur de foto vervolgens naar 

actie@warchild.nl met voor- 

en achternaam en het adres 

van locatie waar het peace-

teken gebouwd is. Voor een 

actiepakket met tips en trucs 

kan ook een mail gestuurd 

worden, onder vermelding 

van voor- en achternaam, 

adres, telefoonnummer, aan-

tal deelnemers en de locatie 

van het peaceteken. �

Meer informatie: 

www.day4peace.nl

5k ader prim air september  2010



ac tueel 

demissionair kabinet staat achter advies taskforce deeltijdplus

’Stimuleer fl exibel werken voor hogere 

arbeidsparticipatie vrouwen’

Als vrouwen meer uren gaan werken, heeft dat een positieve invloed op de verwachte tekorten op de 

arbeidsmarkt. Ook is het van belang voor de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen 

en kinderen en biedt het vrouwen meer mogelijkheden om eigen talenten te benutten. Daarvoor moet 

de ingezette cultuurverandering worden doorgezet, is de reactie van het demissionair kabinet op het 

eindrapport van de Taskforce DeeltijdPlus (maart 2010).

Met het aantal gewerkte 

uren door vrouwen, gemid-

deld 24 uur per week, staat 

Nederland binnen Europa op 

een grote achterstand. Het 

kabinet roept, net als de Task-

force DeeltijdPlus, de sociale 

partners op veel aandacht te 

besteden aan de invoering van 

fl exibel werken, bijvoorbeeld 

in cao-onderhandelingen. Het 

kabinet wijst daarbij wel op 

het belang van keuzevrijheid 

voor gezinnen. Vergeleken 

met andere Europese landen 

willen Nederlandse ouders 

relatief veel tijd zelf aan hun 

kinderen besteden. Om dat 

mogelijk te maken moeten 

organisaties fl exibel werken 

stimuleren, zowel als het gaat 

om arbeidstijden als om het 

thuis kunnen werken. Dit 

is niet alleen gunstig voor 

vrouwen, maar ook in het 

voordeel van mannen, die 

steeds vaker betrokken wil-

len zijn bij de opvoeding van 

kinderen.

Het kabinet heeft de afge-

lopen periode al een aantal 

belangrijke stappen gezet 

om het mogelijk te maken 

voor vrouwen meer uren te 

werken: door uitbreiding van 

het ouderschapsverlof naar 

26 weken, de introductie van 

de inkomensafhankelijke 

combinatiekorting, het agen-

deren van de relatie tussen 

werktijden en schooltijden 

en door verbeteringen voor 

te stellen ten aanzien van 

verlof en arbeidstijden. Welke 

vervolgstappen in dit dossier 

moeten worden gezet, is aan 

het nieuwe kabinet. �

gelegenheid voor functiedifferentiatie

Subsidie voor gepromoveerde leerkrachten

De subsidie ‘Promoveren voor leraren’ van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO), gefi nancierd door het ministerie van OCW, beoogt het aantal gepromoveerde leerkrachten te 

vergroten. Het gaat om leerkrachten uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en 

speciaal onderwijs die willen promoveren, inclusief promotieonderzoek.

Een groter aantal gepromo-

veerde leerkrachten voor de 

klas verhoogt de kwaliteit van 

het onderwijs en versterkt 

de aansluiting tussen uni-

versiteiten en scholen. Voor 

basisscholen biedt de subsidie 

een extra gelegenheid om, 

bijvoorbeeld aanvullend op de 

functiemix, aan functiediffe-

rentiatie te doen.

De werkgevers van de gese-

lecteerde leerkrachten 

ontvangen subsidie om hun 

promoverende leerkrachten 

vier jaar lang voor 0,4 fte vrij 

te kunnen stellen. Hierbij 

gelden standaardbedragen, 

gebaseerd op een gemiddeld 

salaris voor 0,4 fte. Daarnaast 

ontvangen de geselecteerde 

leerkrachten een beperkt 

budget voor reiskosten en 

opleiding. Voor 2011 is 1,5 

miljoen euro beschikbaar. 

Dat betekent dat NWO circa 

tien subsidies kan toeken-

nen. Aanvragers kunnen zijn: 

bevoegde leerkrachten die een 

aanstelling voor onbepaalde 

tijd hebben van minimaal 

0,8 fte. De leerkracht dient op 

het moment dat de aanvraag 

wordt ingediend minimaal 

een jaar in dienst te zijn bij 

een bevoegd gezag van een of 

meer onderwijsinstellingen.

De sluitingsdatum 

voor het indienen van 

vooraanmeldingen (korte aan-

vragen) is 31 maart 2011. De 

meest kansrijke kandidaten 

ontvangen een uitnodiging 

om uiterlijk 6 september 2011 

een uitgewerkte aanvraag in 

te dienen. �

Meer informatie: 

www.avs.nl/dossiers/perso-

neelsbeleid/functiemix of 

www.nwo.nl/nwohome.nsf/

pages/NWOP_85DJX4
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samenwerkingsovereenkomst servicecentrum scholenbouw (scs) 

en european federation for living (efl)

Partijen in scholenbouw en duurzaam vastgoed 

binden krachten voor duurzame scholen

De ‘frontrunners’ in scholenbouw en duurzaam vastgoed werken samen. Servicecentrum Scholenbouw (SCS) 

en de European Federation for Living (EFL) hebben afgelopen augustus een samenwerkingsovereenkomst 

ondertekend.

Ze gaan de nieuwste ervarin-

gen op het gebied van duur-

zaamheid en scholenbouw 

uitwisselen. Zo kunnen ze 

opdrachtgevers gezamenlijk 

helpen bij het bouwen van 

een duurzame school. Met 

name in Duitstalige landen is 

de laatste jaren veel ervaring 

opgedaan met energiezui-

nige scholen, die ondanks de 

zeer hoge isolatie, toch over 

een gezond binnenklimaat 

beschikken. In Duitsland en 

Oostenrijk zijn al vele scholen 

gerealiseerd in de zogenaam-

de ‘Passief Huisstandaard’.

SCS ontwikkelt en verspreidt 

kennis over geïntegreerde con-

tractvorming bij scholenbouw. 

Het is een onafhankelijke, 

landelijke stichting, opgericht 

vanuit de ministeries van 

Financiën en OCW, de onder-

wijsorganisaties voor bestuur 

en management (waaronder 

de AVS) en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten 

(VNG). EFL is een Europees 

samenwerkingsverband van 

organisaties uit de vastgoed-

sector. De organisatie werkt 

aan kennis- en ervaringsuit-

wisseling op het gebied van 

duurzame vastgoedontwikke-

ling en ondersteunt partijen 

bij de ontwikkeling van ener-

giezuinige gebouwen. EFL 

maakt hierbij gebruik van 

internationaal opgedane erva-

ringen in andere landen.

Door het intensieve gebruik 

en de specifi eke eisen die 

gesteld worden aan schoolge-

bouwen, is het ontwikkelen 

van scholenbouw een specia-

lisme waarbij de expertise van 

SCS van bijzonder belang is. 

EFL is in staat de benodigde 

ervaringen van buitenlandse 

referentieprojecten te betrek-

ken bij het ontwerp en de rea-

lisatie van nieuwe scholen in 

Nederland. SCS en EFL hebben 

afgesproken om de komende 

periode met name bij nieuwe 

bouwprojecten voor scholen 

samen op te trekken. Zowel 

nieuwe scholen als de reno-

vatie van bestaande scholen 

komen hiervoor in aanmer-

king. SCS en EFL streven 

ernaar al in 2010 te starten 

met gezamenlijke advisering 

bij de voorbereiding van een 

nieuw scholenbouwproject. �

Meer informatie: AVS, Jan 

Schraven, j.schraven@avs.nl

slachtoffers durven niet snel hulp te zoeken

’Cyberpesten vormt probleem op basisschool’

Cyberpesten, oftewel online pesten, komt al aanzienlijk veel voor op de basisschool. Dit komt blijkt uit 

onderzoek van communicatiewetenschapper Niels Baas van de Universiteit Twente. Nagenoeg alle kinderen 

zijn al eens getuige geweest van een cyberpestincident, wat aangeeft dat cyberpesten al op de basisschool 

een probleem vormt.

In het onderzoek van Baas 

werden drie aandachtspun-

ten gevonden voor de aanpak 

van het probleem. Allereerst 

zijn de cyberpesters zich vaak 

niet bewust van de impact. 

Kinderen spreken alleen van 

cyberpesten als de dader ook 

werkelijk kwade bedoelingen 

heeft. In alle andere gevallen 

spreken kinderen eerder van 

onschuldige plagerijen. Hoe-

wel de kinderen zich er wel 

van bewust zijn dat de plagerij 

vaak anders op een slachtoffer 

overkomt, wordt dit vaak ver-

geten wanneer ze zelf dader of 

slachtoffer zijn.

Ook blijkt dat  slachtoffers 

niet snel hulp durven te 

zoeken, vanwege angst 

voor de gevolgen (verliezen 

internettoegang, klassikale 

bespreking, veroordeling door 

leeftijdsgenoten).

Als laatste blijkt dat de term 

‘cyberpesten’ erg abstract en 

vaag is voor kinderen, waar-

door huidige voorlichting 

mogelijke minder effectief 

is. Sommige kinderen wisten 

zelfs niet precies de betekenis 

ervan. Dit betekende echter 

niet dat zij er nooit mee in 

aanraking waren geweest. 

Kinderen spreken eerder van 

online pesten, maar delen de 

term in de praktijk nog vaker 

op in specifi eke acties als hac-

ken, schelden en dreigen. De 

term wordt zowel in voorlich-

ting als in onderzoek echter 

nog regelmatig gebruikt. �
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een jaar erbij

Verlenging subsidie-

regeling overblijven
Sinds 2007 worden via de Subsidieregeling scholing over-

blijfmedewerkers vanuit het ministerie van OCW gelden 

beschikbaar gesteld. De subsidieregeling liep formeel tot 

1 augustus 2010. Omdat door de Tweede Kamer het belang 

van goede tussenschoolse opvang wordt onderkend, is 

besloten ook na 2010 subsidie voor scholing van overblijf-

medewerkers beschikbaar te stellen.

verzoek voortaan aan inspectie

Beleidsmaatregel 

ontheffi ngen speciaal 

onderwijs

Op 1 juli 2010 zijn wijzigingen doorgevoerd om de admi-

nistratieve belasting voor zowel scholen als inspectie effec-

tiever te maken. De beleidsmaatregel stelt de manier vast, 

waarop scholen voor speciaal onderwijs verzoeken kunnen 

doen om toestemming, instemming dan wel ontheffi ng te 

krijgen om van bepaalde wet- en regelgeving af te wijken.

Vooralsnog is besloten de sub-

sidieregeling nog met een jaar 

te verlengen. Hoe het in de 

toekomst geregeld gaat wor-

den moet nog met de onder-

wijsorganisaties besproken 

worden. 

In de Wet Primair Onderwijs 

(WPO) is vastgelegd dat op 

1 augustus 2011 ten minste de 

helft van degenen die met het 

toezicht tijdens het overblij-

ven zijn belast, een scholing 

hebben moeten volgen. �

Scholen kunnen het aanvraag-

formulier (69012-03) voor de 

nieuwe subsidieaanvraag 

downloaden verkrijgbaar via 

www.cfi.nl.

Deze verzoeken zijn veelal nodig 

om aan de speciale behoefte te 

kunnen voldoen van leerlingen. 

Het gaat met name om af te 

wijken van de minimum aan-

tal uren onderwijstijd, toe te 

staan dat een kind eerder wordt 

toegelaten dan de toegestane 

toelatingsleeftijd, ontheffi ng te 

verlenen van het voorschrift dat 

leerlingen het voortgezet speci-

aal onderwijs moeten verlaten 

bij het bereiken van de leeftijd 

van twintig jaar en ontheffi ng 

te verlenen van de duur van de 

stages in het (voortgezet) speci-

aal onderwijs. �

Verzoeken voor ontheffi ng 

moeten voortaan ingediend 

te worden bij de Inspectie van 

het Onderwijs (Sector EC – 

ontheffi ngsverzoeken, Postbus 

2730, 3500 GS Utrecht).

ad
ve
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ti
e

8



ac tueel 

j/m onderzoek: opvoeden anno 2010 een stressklus

’Ouders maken zich steeds meer zorgen over 

gedrag en ontwikkeling kind’

Bijna alle ouders (88 procent) vinden het ouderschap vermoeiend en ervaren het als stressvol. Een derde 

denkt zelfs ronduit tekort te schieten. De angst voor mislukking maakt ouders faalangstig en overbezorgd. 

“We moeten uitkijken dat we niet verworden tot hyperouders,” concludeert J/M-onderzoeksredacteur 

Anne Elzinga. “Er is een gigantische toename van het aantal ouders dat zich zorgen maakt over het gedrag 

of de ontwikkeling van hun kind: van 58 procent in 2007 naar 72 procent nu.”

aanvragen vóór 1 oktober aanstaande

Tweede ronde subsidieregeling Onderwijs 

Netwerk Ondernemen geopend

Op 1 augustus 2010 is de tweede ronde van de subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen geopend. 

Voor deze ronde is zes miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 1 oktober 2010 kunnen aanvragen worden 

ingediend. Uiterlijk 15 december zal bekend worden gemaakt welke projecten subsidie toegekend krijgen.

Ouders dichten zichzelf grote 

invloed toe op het zelfver-

trouwen van hun kinderen 

(94 procent), hun psychische 

(87 procent) en lichame-

lijke (84 procent) gezondheid, 

schoolcarrière (69 procent) en 

maatschappelijk succes (60 

procent). Deze verantwoorde-

lijkheid weegt zwaar, want 

de overtuiging dat een kind 

maakbaar is, betekent ook 

dat je het faliekant fout kunt 

doen. Je kunt je daarom echt 

niet met een zesje van het 

ouderschap afmaken, aldus 

vier op de vijf ouders.

Het onderzoek, onder bijna 

600 ouders met tenminste één 

schoolgaand kind in het pri-

mair of voortgezet onderwijs, 

werd uitgevoerd door bureau 

Team Vier in opdracht van het 

maandblad J/M voor Ouders. 

Meer resultaten staan in het 

septembernummer, dat op 

25 augustus verscheen. �

Met deze regeling is het 

mogelijk voor (basis)scholen 

een samenwerkingsverband 

(netwerk) te organiseren voor 

onderwijs en ondernemen. 

Een samenwerkingsverband 

met de juiste experts op dit 

gebied biedt de mogelijkheid 

initiatieven in de regio te 

verbinden en te versterken, 

verder te trainen en vooral 

van elkaar te leren. Ook 

verlaagt een samenwerkings-

verband de drempel om aan 

onderwijs en ondernemen te 

beginnen. Van de netwerken 

wordt verwacht, dat daar waar 

mogelijk en zinvol verbindin-

gen worden aangegaan met al 

bestaande inspanningen, zoals 

bèta techniek, taal en reke-

nen, en loopbaanoriëntatie.

De subsidie voor een project 

bedraagt maximaal 75 procent 

van de projectkosten met een 

maximum van 150.000 euro. �

Meer informatie: www. 

onderwijsonderneemt.nl/

primaironderwijs/subsidiere-

geling_onderwijs_netwerk_

ondernemen

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

Uit lezersonderzoek blijkt dat personeelsadvertenties in Kader Primair en 
Kader nieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door bijna 6.000 abonnees. 

Plaats ook een vacature in Kader Primair en/of Kadernieuws! Neem contact op met Recent, 
tel. 020-3308998, info@recent.nl of kijk op www.recent.nl. NB: gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetprimaironderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
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illustratie � jos collignon
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Over het thema 

Gastredacteur Eugène Hansen, AVS-adviseur: 

“Na vijftien jaar bedrijfsleven en één jaar 

kijken in de keuken van het onderwijs durf ik 

een vergelijking te maken. Schoolleiders zijn 

lang niet trots genoeg! Ze zouden veel trotser 

moeten zijn, dat is hard nodig en ze hebben 

daar recht op. U ook? Jazeker.

Trots is in de Nederlandse cultuur een lastig 

woord en in onderwijsland al helemaal. 

Misschien zijn de resultaten moeilijk 

aantoonbaar of lastig meetbaar? Misschien 

is het nooit goed genoeg als de ontwikkeling 

van het kind, het rijkste bezit van een ander, 

het ‘eindproduct’ is? Of misschien is trots 

minder wenselijk om je in onderwijsland te 

doen gelden?

Gevolg is wel dat ‘daarbuiten’ het vak niet de 

erkenning krijgt die het verdient. Maar nu niet 

klagen. Dat heeft u namelijk zelf in de hand. 

Door trotser te zijn zouden schoolleiders (nog) 

meer bevlogen kunnen raken, dat uitstralen en 

daarmee het aanzien en de aantrekkelijkheid 

van het vak aanzienlijk vergroten. Laat zien 

waar je voor staat, wat je daarvoor moet 

kunnen en wat je allemaal realiseert.”

Ook andere AVS-adviseurs geven onderaan de 

artikelen in hun eigen woorden aan waarom 

u trots zou mogen, of misschien zelfs móeten 

zijn op uw vak. Een inspirerend begin voor het 

nieuwe schooljaar!

thema � beroepstrots

‘Laat het 

“Een schoolleider mag trots zijn, omdat hij of zij duizend ballen in de lucht houdt. Behalve de dagelijkse zorg voor onderwijs  “Een schoolleider mag trots zijn, omdat hij of zij duizend ballen in de lucht houdt. Behalve de dagelijkse zorg voor onderwijs  

“Schoolleiders mogen trots zijn op hun vak, omdat zij bijdragen aan onze toekomst. Zij maken het leerkrachten mogelijk“Schoolleiders mogen trots zijn op hun vak, omdat zij bijdragen aan onze toekomst. Zij maken het leerkrachten mogelijk  
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Het onderwijs is de sector met de laagste 

beroepstrots in Nederland, blijkt uit 

onderzoek van Integron. De inhoud van het 

werk en de manier van leidinggeven spelen 

daarbij een grote rol. Stephan van Gelder, 

directeur van onderzoeksbureau Integron 

en Thijs Jansen, onderzoeker aan de School 

voor Politiek en Bestuur van de Universiteit 

Tilburg (UvT), leggen uit waarom het juist 

onderwijsmensen – let wel: sectorbreed, dus 

van enorme beroepsonderwijsorganisaties tot 

aan een dorpsbasisschool in de provincie – 

ontbreekt aan trots. tekst jaan van aken

Wat is beroepstrots/beroepseer?

Beroepstrots geeft de mate aan waarin een werknemer 

trots is op zijn organisatie, defi nieert Integron-directeur 

Van Gelder. Trotse medewerkers worden aangesproken op 

hun intrinsieke motivatie om ergens te werken. Hij ziet 

twee verbanden: het hoofd en het hart. “In hun hoofd 

vragen mensen zich af: werk ik hier over twee jaar nog of 

solliciteer ik naar een andere baan? Het hart gaat over het 

gevoel dat mensen hebben voor een organisatie, hun werk 

en hun leidinggevende.”

Onderzoeker Thijs Jansen van de UvT stelt dat de beroeps-

trots van onderwijspersoneel in het primair onderwijs is 

gebaseerd op het helpen ontwikkelen van kinderen. “Het 

is echter van belang dat leerkrachten zichzelf ook blijven 

ontwikkelen”, vindt hij.

Het belang daarvan beschrijft Jansen aan de hand van het 

ontstaan van beroepstrots. Het is een ‘drietrapsraket’, die 

basaal begint bij je willen ontwikkelen en goed worden/

zijn in je vak. De tweede trap is dat iemand wil laten zien 

waar hij of zij goed in is. “Dat is een delicate fase, omdat 

je met je kwaliteiten naar buiten treedt.” Bij de laatste 

trap ontstaat beroepseer. “Een werknemer ontdekt meer 

mensen met een zekere mate van trots op wat ze doen. Zij 

gaan zich groeperen door beroepsverenigingen te vormen 

en hun belangen te verdedigen via vakbonden.” 

Volgens het Integron-onderzoek zou slechts 30 procent 

van het onderwijspersoneel zijn huidige baan behouden 

als er een andere baan beschikbaar was. Dat aantal is in 

een jaar tijd sterk gedaald, in 2009 bedroeg het nog 50 

procent. “Het betekent dat veel medewerkers hun tijd uit-

zitten met de gedachte dat ze vertrekken als er wat beters 

voorbij komt”, verklaart Van Gelder. >

 zien als je beter 
bent dan anderen’

b e r o e p s t r o t s  i n  o n d e r w i j s  l a a g s t e  va n  a l l e  s ec t o r e n

 en bedrijfsvoering, maken schoolleiders plannen en hebben ze aandacht voor kinderen, personeel en ouders.” Lex Albers en bedrijfsvoering, maken schoolleiders plannen en hebben ze aandacht voor kinderen, personeel en ouders.” Lex Albers

k   het beste uit leerlingen te halen door leerkrachten te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.” Thelma Sweijen het beste uit leerlingen te halen door leerkrachten te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.” Thelma Sweijen
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Speelt het mee dat men doorgaans trots wordt op resultaten, 

terwijl het onderwijs heel lang niet (zo) resultaatgericht heeft 

gewerkt? 

Trots heeft volgens Jansen zeker te maken met resultaten. 

“Het zou goed zijn als onder leerkrachten openlijk gespro-

ken kan worden over wat een goede en slechte leerkracht 

is, dat helpt ook om trots te zijn op je werk. De onderwijs-

professional was lange tijd uitvoerder van wat anderen 

bedenken. Iemand richt zich dan puur op het doel dat ie 

opgelegd krijgt. Dan wordt het eigenaarschap om te willen 

excelleren buiten jezelf gelegd. Daarmee ligt de drietraps-

raket van beroepstrots in gruzelementen.”

Van Gelder is het niet met hem eens. Het gaat er niet om 

dat je trots bent op de output, die heb je alleen nodig om 

aan de eisen van het ministerie te voldoen, zegt hij. “Het 

is weliswaar goed om als schoolleider opbrengstgericht te 

werken, maar val daar leerkrachten niet mee lastig. Leer-

krachten werken vanuit een passie voor kinderen.”

Het statusverlies van beroepen lijkt een maatschappelijke 

trend. Hoe komt dat?

Het is een landelijke trend sinds de jaren tachtig van de 

vorige eeuw in de meeste sectoren die afhankelijk zijn 

van overheidsfi nanciering, volgens Jansen. “Herhaaldelijk 

bezuinigen en reorganiseren zorgt ervoor dat het zelfres-

pect een zware knauw heeft gekregen. Het risico dat we de 

komende jaren weer meemaken is groot”, verwijst hij naar 

de kabinetsformatie.

Van Gelder signaleert de landelijke trend dat de binding 

met de werkgever afneemt. “Werk is tegenwoordig een 

bijzaak, waar mensen in tegenstelling tot vroeger geen 

zingeving meer in zoeken. Mensen verbinden met een 

organisatie is daarom een enorme uitdaging.” Dat heeft 

met structuur te maken. “In het onderwijs zijn veel grote 

besturen top-down georganiseerd, en dat staat ver af van 

leerkrachten die het liefst zelf hun werk willen bepalen.”

Het vertrouwen in leidinggevenden is volgens het onderzoek 

van Integron een belangrijk verbeterpunt in het onderwijs. 

Waar komt die aanbeveling vandaan?

Leiderschap is de belangrijkste oorzaak voor de lage 

beroeps trots in het onderwijs, blijkt uit onderzoek van Inte-

gron. Ruim de helft van het onderwijspersoneel heeft geen 

vertrouwen in de kwaliteiten van de leidinggevende. Deze is 

bovendien niet toegankelijk en komt afspraken niet na.

Van Gelder vindt de onderwijssector vaak te taakgericht 

en hiërarchisch georganiseerd, terwijl mensen vrijheid en 

afwisselende taken willen. “Leerkrachten willen aan het 

Hoe komt het dat mensen die in het onderwijs werken door-

gaans wel heel betrokken zijn, maar zo weinig trots?

Werkinhoud, de mogelijkheid om samen te werken en 

leiderschap zijn de drie zaken die het belangrijkst zijn bij 

een baan, weet Van Gelder. Onderwijspersoneel geeft werk-

inhoud een 6 en dat is het laagste cijfer van alle sectoren. 

“Er gebeuren dus zaken die men niet fi jn vindt, maar het 

onderwijspersoneel wordt daarin niet gehoord”, zegt de 

Integron-directeur. Hij noemt toenemende aansturing van 

bovenaf, die als gevolg heeft dat leerkrachten steeds verder 

van het lesgeven af komen te staan. De organisatiegrootte 

is met name in het mbo en hbo toegenomen en leerkrach-

ten hebben andere taken gekregen, signaleert Van Gelder. 

“Het is daardoor niet verwonderlijk dat de trots heel 

laag is.”

Volgens Jansen is er een algemene oorzaak voor het gebrek 

aan trots, namelijk dat er steeds minder oog is voor wer-

kers in de publieke frontlinie zoals leerkrachten, politie-

agenten en jeugdhulpverleners, die het gezicht zijn van 

plichten die burgers in het algemeen belang zijn opgelegd. 

“De Nederlandse burger laat zich steeds minder aanspre-

ken op zijn verplichtingen als bijvoorbeeld de leerplicht. 

Frontliniewerkers worden niet echt gerespecteerd en door 

overheid en management vaak onvoldoende gesteund in 

het moeilijke werk dat zij doen.”

De desondanks grote betrokkenheid komt volgens Van 

Gelder doordat mensen het onderwijs en de zorg in gaan 

omdat ze iets goeds willen doen voor de maatschappij. 

“Maar de rek is eruit. Leerkrachten komen op hun tand-

vlees het schooljaar door.”

Wat is de invloed van de positie op de maatschappelijke ladder 

op trotsbeleving? 

Leerkrachten hebben in vergelijking met vroeger minder 

aanzien, ziet Jansen. Destijds was de samenleving op alle 

fronten veel hiërarchischer georganiseerd. “Wil je nu res-

pect krijgen, dan moet je het verdienen en dat maakt het 

lastiger.”

Een generatieverschil speelt volgens Van Gelder ook een 

rol. “De ‘ik-wil-leuk-lichting’ is opgestaan bij personen 

onder de 25 jaar. Al snel blijkt dat het onderwijs niet alleen 

leuk is en dan vragen ze zich af: hoe lang moet ik dit eigen-

lijk doen?”

Daarbij is het niet des Nederlands om van de daken te 

schreeuwen hoe goed je ergens in bent. Jansen: “We erge-

ren ons juist enorm aan mensen die dat wel doen.” Lang-

zaam ziet hij die cultuur veranderen. “Het is een uiting van 

professionaliteit en beroepstrots om ervoor uit te komen 

dat je beter bent dan anderen op een bepaald terrein.”

“Een directeur kan direct en indirect met kinderen in contact staan en een belangrijk deel van hun ontwikkeling begeleiden 

“Schoolleiders mogen trots zijn op hun werk, omdat ze mede vormgeven aan de toe  “Schoolleiders mogen trots zijn op hun werk, omdat ze mede vormgeven aan de toe  
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thema � beroepstrots

v e r g e l i j k i n g  m e t  b e d r i j f s l e v e n  z o u  j u i s t  g u n s t i g  m o e t e n  u i t pa k k e n

Vergeleken met het bedrijfsleven staan 

schoolleiders voor veel en zeer diverse 

uitdagingen. In feite is de schoolleider in 

het primair onderwijs zowel CEO*, CFO** 

als CHR***. Eindverantwoordelijk voor 

nagenoeg alles: planning, fi nanciën, per-

soneelsbeleid, coaching, inkoop, acqui-

sitie, huisvesting, et cetera. Het verschil 

met het bedrijfsleven is echter dat de 

schoolleider alle managementtaken gro-

tendeels zelf uitvoert. In het bedrijfsleven 

zijn heel wat ‘personal assistants’, plus 

hele afdelingen aan administratief onder-

steuners nodig om dat allemaal goed te 

laten gaan. En is de verantwoordelijkheid 

daar echt groter? Omdat het om meer geld 

gaat? De ontwikkeling van toekomstige 

generaties overstijgt die waarde uiteraard 

ruimschoots. 

De toegevoegde waarde van de schoollei-

der zit bovendien ook in innovatie. Nieuwe 

concepten als brede scholen en Passend 

onderwijs moeten verder worden uitge-

werkt en uitgedacht. Elementaire dingen 

als ‘integratie’ en ‘samenleven’ komen in 

de smeltkroes van de school bijeen. Hoe 

de schoolleider daarmee omgaat bepaalt 

mede de toekomst van Nederland. 

Een kritische noot is er ook. Een belang-

rijke oorzaak voor een tekort aan trots is 

de manier waarop men meet, beoordeelt 

en elkaar (niet) aanspreekt in het onder-

wijs. Jaarlijkse beoordeling van resultaten 

en directe feedback is in het bedrijfsleven 

zeer gebruikelijk. Wanneer het bespreek-

baar maken van resultaten vaker en 

structureel plaatsvindt, kunnen missers 

zonder al te veel pijn worden bijgestuurd 

en successen veel sneller en intensiever 

worden gevierd. 

 Dus: structureer het kwaliteitsproces, 

vier successen, bespreek verbeteringen, 

draag verworvenheden uit en ken je kwa-

liteiten. Dit onder het motto: ‘Ik ben een 

CES**** en ik ben trots’.

* Chief Executive Offi cer: algemeen 

directeur of voorzitter van de raad van 

bestuur

** Chief Financial Offi cer: directeur 

fi nanciën

*** Chief of Human Resources:

directeur personeelszaken

**** Chief Executive Schoolleader (CES)

tekst eugène hansen, avs

t h i j s  j a n s e n  e n 

s t e p h a n  v a n  g e l d e r

Thijs Jansen is oprichter en bestuurslid van de Stichting 

Beroepseer en is betrokken bij de publicatie van twee 

boeken over dit onderwerp: ‘Beroepszeer. Waarom Neder-

land niet goed werkt’ en ‘Beroepstrots. Een ongekende 

kracht’.

Stephan van Gelder heeft als directeur van onderzoeks-

bureau Integron vijftien jaar ervaring met onderzoek naar 

werkbeleving in onder andere het onderwijs. Voor het 

grootschalige medewerkerstevredenheidsonderzoek 

waar in dit artikel naar wordt verwezen, zijn bijna 4.400 

werkenden in elf sectoren van de Nederlandse economie 

ondervraagd. 

werk met leerlingen, hou het vele vergaderen en de opge-

legde taken van de overheid bij hen weg.”

Jansen vindt juist dat het management in het primair 

onderwijs teveel taken overneemt van leerkrachten. Hij zou 

graag zien dat leerkrachten vrijheid en autonomie krijgen 

en die creatief zouden willen gebruiken. “Leidinggeven-

den zouden hun ondergeschikten meer de ruimte moeten 

geven om zich te ontwikkelen en hun eigen werk vorm te 

geven.”

Een mogelijkheid is een school tot een coöperatie om te 

vormen, zoals op de Vrije School in Utrecht is gebeurd 

(basisonderwijs). “Als leerkrachten een probleem tegen-

komen, gaan ze zelf rond de tafel om een oplossing te 

verzinnen. De directie is op afroep beschikbaar om het aan-

gedragen idee te faciliteren. Dit dienstbaar leiderschap past 

goed in het onderwijs, vindt Jansen.” Hij besluit: “Naast 

beroepstrots gaat het ook om organisatietrots, dat bereik je 

door leerkrachten een collectief te laten vormen.” �

  /mee vormgeven. Als directeur lever je daardoor een belangrijke bijdrage aan de toekomstige generatie.” Heike Sieber

komst en in het groot en in het klein het verschil kunnen betekenen voor een enkel kind.” Bob Ravellikomst en in het groot en in het klein het verschil kunnen betekenen voor een enkel kind.” Bob Ravelli

“‘It takes a village to raise a child’: Een directeur stimuleert dat denken en geeft er vorm aan.” Ruud de Sain

‘Een CES is goed’
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Wim Pak en het schoolgebouw van obs Bloemhof in Rotterdam

thema � beroepstrots

Schoolleiders zijn met name trots op hun school; op wat ze samen met hun team bereiken. Denk aan 

Letterlijk hun eigen verdiensten benoemen voelt soms wat gênant of zelfs arrogant. Drie directeuren  

laten van je team en vooral ook stilstaan bij wat goed gaat. tekst daniëlla van ‘t erve

Wim Pak (52) begon 32 jaar geleden als leerkracht op obs Bloemhof in Rotterdam en kwam jaren later terug als 
directeur. In tien jaar tijd wist hij van een achterstandsschool een succesvolle brede school te maken. Kinderen 
krijgen er een warme maaltijd uit eigen keuken, volgen gemiddeld zes uur per week langer les in kleinere 
klassen en breiden hun belevingswereld uit tijdens lessen als judo, fi losofi e of tuinieren. Kwam eerder koningin 
Beatrix de school al bewonderen, afgelopen juni werden Paks inspanningen bekroond met de VOO-onderwijsprijs 
(Vereniging Openbaar Onderwijs): redenen te over om trots te zijn.

‘Plezier leidt vanzelf tot trots’

“Waar ik het meest trots op ben, is dat deze school kin-

deren opleidt om het leven in te gaan. Het gaat er niet 

om of je een negen scoort op taal, veel belangrijker is te 

ontdekken waar je goed in bent en die talenten leert te 

ontwikkelen. Daardoor krijgen kinderen vanzelf plezier 

in leren: dé voorwaarde voor een succesvolle schoolloop-

baan en om uiteindelijk trots op jezelf te kunnen zijn. 

Het heeft bovendien geen zin om kinderen extra taalles 

te geven als ze niets begrijpen van het onderwerp dat 

wordt behandeld. Deze leerlingen komen de wijk niet uit, 

ze zijn nog nooit in een dierentuin of museum geweest. 

Door hun belevingswereld te vergroten, werk je aan hun 

woordenschat. Ik heb daarom de ‘Pak-norm’ ingevoerd. 

Deze leerlingen krijgen net zoveel mogelijkheden om zich 

te ontwikkelen op cultureel of sportgebied als mijn eigen 

kinderen.

Geluk dwing je af door goed te kijken waar kansen liggen 

en die te benutten. Toen ik op deze school begon, stond 

ik voor grote problemen: het leerlingaantal daalde en het 

ziekteverzuim bedroeg zeker 35 procent. Dan ga ik niet 

nachten wakker liggen, maar dan begin ik met het aan-

pakken van de cultuur: het leren om elkaar de waarheid 

te zeggen, en vooral ook om het plezier in je werk terug te 

krijgen. Voor het geld hoef je namelijk niet het onderwijs 

in. Je zult dus ergens anders je voldoening uit moeten 

halen, zoals plezier in het werk of trots mogen zijn op wat 

je bereikt. Trots heeft een duidelijk positief effect op de 

werkbeleving. Laatst leidde een les tuinieren spontaan tot 

het determineren van insecten. De leerkracht had echt lol 

gehad in het overdragen van haar kennis. Dat is pas echt 

lesgeven. Plezier leidt als vanzelf tot trots. Op je vak, maar 

ook op bijvoorbeeld leerlingen die zelf enthousiast bezoe-

kers rondleiden op school, of op die leerling die onlangs 

met judo kampioen werd.

Sommige scholen vinden onze werkwijze overdreven: een 

school hoort kinderen niet van eten te voorzien of bezig te 

zijn met sponsoractiviteiten. De positieve resultaten spre-

ken echter voor zich. Ik werk ook niet meer uren, maar 

leg de prioriteiten anders. Zo bestaat mijn team uit goede 

leerkrachten die de ruimte en het vertrouwen krijgen 

‘m i j n  d o e l  h e b  i k  i n m i d d e l s 

g e h a a l d :  d e z e  k i n d e r e n  k r i j g e n 

b e t e r e  k a n s e n  d a n  h u n  o u d e r s ’

“Als je verantwoordelijk bent voor het leggen van een fundament in het leven van honderden kinderen, voor hun ouders een essentiële partner mag zijn  
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beter onderwijs voor zml-leerlingen, of het omvormen van een zwakke naar een sterke school.

doen op verzoek van Kader Primair een poging en vertellen over plezier, motivatie, regelzucht, het vrij 

Directeur Henk Polman Tuin (65) nam vlak voor de zomer afscheid van ‘zijn’ zmlk-scholen De Eenhoorn en de 
Stormvogel in Hoorn. Saai werd het nooit in de veertig jaar dat hij er heeft gewerkt. Sterker nog, hij had best 
langer door willen werken. Tuin kan bovendien echt trots zijn op wat de scholen samen voor zml-leerlingen 
hebben bereikt. 

‘Trots klinkt zo verheven’

voor hun eigen aanpak. Zonder dit team, de ouders en 

alle vrijwilligers zou ik niet kunnen doen wat ik wil doen. 

Natuurlijk is het hard werken, maar dat is het meer dan 

waard. Mijn doel heb ik inmiddels gehaald: deze kinde-

ren krijgen betere kansen dan hun ouders. Dat wil niet 

zeggen dat ik hier klaar ben. Ik kan mijn plezier en trots 

overal wel uithalen en er zijn nog genoeg uitdagingen. 

Waar ik werkelijk trots op zal zijn is dat de school na 

mijn vertrek overeind blijft, dat ik dus iets blijvends en 

werkbaars heb neergezet.” �

thuisnabij onderwijs nu als vanzelfsprekend wordt gezien 

en dus geen rare hersenkronkel van mij is geweest, daar kan 

ik echt trots op zijn.

Trots klinkt alleen zo verheven. Het is een woord waarvoor 

we, zeker in het onderwijs, huiverig zijn om het te gebrui-

ken; bang als we zijn om de deksel op de neus te krijgen. 

Om afgestraft te worden door bijvoorbeeld de inspectie, die 

benadrukt wat er allemaal nog veel beter kan. Het ‘trots 

zijn’ staat enorm onder druk door alle regels en protocol-

len waar we aan moeten voldoen. Het is echt niet nodig om 

vast te leggen dat je elkaar niet mag slaan en hoe je daar als 

school mee om moet gaan. De strikte controle van de over-

heid is funest, er spreekt geen vertrouwen uit dat het goed 

zal gaan. Bovendien is niet alles in indicatoren te vangen. 

Een goede sfeer op school is bijvoorbeeld essentieel voor 

kinderen om zich maximaal te ontwikkelen, om uiteindelijk 

trots te kunnen zijn.

Het is niet lastiger om trots te zijn in het speciaal onder-

wijs dan in het reguliere. Trots is een gevoel, en daarmee 

subjectief. Wat de een trots maakt, zal de ander koud laten. 

Henk Polman Tuin, inmiddels met pensioen, voor het gebouw van de 
Stormvogel in Hoorn.

‘ h e t  ‘ t r ot s  z i j n ’  s ta at  e n o r m 

o n d e r  d r u k  d o o r  a l l e  r e g e l s 

e n  p r oto c o l l e n  w a a r  w e  a a n 

m o e t e n  vo l d o e n ’

>

 en ‘en passant’ ook nog tientallen professionals mag leiden in hun persoonlijke ontwikkeling, dan mag je daar best trots op zijn.” Hans van den Berg

“Het lukte ons bijvoorbeeld in 1982 al een eigen gebouw 

en programma voor de oudere leerlingen te creëren. Nu is 

er een complete leerlijn ‘Werken’ en stroomt meer dan 50 

procent uit naar betaald werk. Dat dat voor deze kinderen 

haalbaar is, was toen echt ondenkbaar. Al begin jaren tach-

tig konden ook kinderen met een lichamelijke beperking 

bij ons terecht. Daarvoor moesten letterlijk drempels wor-

den geslecht, maar we kregen het wel voor elkaar. Dat het 
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Robert Everink puzzelt even mee. Foto: Erika de Lugt

Aan trots gaat betrokkenheid vooraf, gevolgd door waar-

dering voor wat iemand bereikt. Als directeur stimuleer ik 

dat door het team de vrijheid te geven hun eigen aanpak te 

kiezen, door vooral te sturen op dingen die goed gaan en 

waardering daarvoor uit te spreken. Dat is lang niet altijd 

makkelijk, omdat het zoeken is naar een evenwicht tussen 

die autonomie en de regels van de overheid. Al die regels 

nodigen niet uit om zelf na te denken of eigen initiatief te 

tonen: voorwaarden om trots te kunnen zijn. Pas als je het 

gevoel hebt dat jouw eigen steentje heeft bijgedragen aan de 

ontwikkeling van een kind, dan kun je trots zijn. Dat bereik 

je dus niet door alleen strikt de regeltjes na te leven.” � 

thema � beroepstrots

“Twee leerlingen uit groep 6 kwamen bij me met een petitie 

met handtekeningen voor een voetbalveld met echte goals 

bij ons nieuwe gebouw. Het feit dat ze zonder schroom naar 

me toe komen, maakt me al trots. Het is een bewijs dat ons 

concept werkt: iedereen is gelijk, al zijn er andere rollen. 

Dat deze leerlingen hiertoe het initiatief nemen, terwijl ze 

weten dat de gemeente andere ideeën heeft, heeft ons wel 

doen stralen. Het is de meerwaarde van wat we willen berei-

ken hier op school: dat kinderen kunnen omgaan met de 

consequenties van bepaalde keuzes.

Zelfbewustzijn is in deze maatschappij heel belangrijk. 

De mogelijkheden zijn legio en jonge kinderen mogen 

al veel zelf bepalen: van welke kleding ze aan willen tot 

wat ze in hun vrije tijd willen doen. Onze school maakt 

kinderen bewust van wie ze zijn en waar hun kansen lig-

gen. Naast een verplicht aanbod, mogen de leerlingen elke 

dag zelf kiezen welke workshops ze willen doen. Voor de 

leerkrachten is het de kunst elke dag iets aan te bieden 

waarvoor leerlingen interesse hebben en wat hen verder 

helpt. Na schooltijd evalueren we alle kinderen per bouw. 

Dat afstemmen is noodzakelijk om de ontwikkeling van 

elk kind goed te kunnen volgen. Dit concept vraagt veel 

van iedereen. Maar doordat je samen verantwoordelijk 

bent voor ieder kind, deel je ook samen de lasten én vier je 

samen je successen. Trots is voor velen een vies woord, we 

zijn zo gefocust op wat er fout gaat. Natuurlijk is het goed 

om te kijken wat er beter kan, maar ik merk hoe motive-

rend het werkt om nadrukkelijk stil te staan bij wat goed 

gaat. Om trots te zijn op wat we bereiken.

Onze school wordt met kritische blik gevolgd. Er zijn nog 

geen uitstroomgegevens, dus het ‘harde’ bewijs is er niet. 

Dat het concept werkt, zie ik aan alles: leerlingen, ouders 

en leerkrachten fl oreren erbij. Trots kan alleen ontstaan 

door serieus te nemen wat mensen willen en kunnen. Dat 

kan in hele kleine dingen zitten. Zo heb ik de petitie met-

een ingescand en naar de gemeente gestuurd. Al krijgen ze 

de echte goals misschien niet, ik laat zien dat de mening 

en inzet van leerlingen er wel toe doen.” �

Robert Everink (45) is een ‘baas van buiten’. Acht jaar geleden maakte hij de overstap van de zorg naar het 
onderwijs. Hij verbaasde zich vooral over hoe methodegericht het onderwijs is. In 2006 kreeg hij de kans om als 
directeur op de nieuwe basisschool Los Hoes in Haaksbergen onderwijs aan te laten sluiten op de behoeften van 
elk kind. Los Hoes werkt volgens het concept ‘Een Andere Basisschool’, waarin betekenisvol leren centraal staat. 
De vruchten die dat nu al oplevert, doen Everink en zijn team af en toe glunderen van trots.

‘Trots werkt motiverend’

‘d at  h e t  c o n c e p t  w e r k t ,  z i e  i k 

a a n  a l l e s :  l e e r l i n g e n ,  o u d e r s 

e n  l e e r k r a c h t e n  f lo r e r e n  e r b i j ’

“Wees trots op je veelzijdigheid en op je verantwoordelijkheid voor de volgende generatie.” Eugène Hansen
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thema � beroepstrots

n s a  z ie t  l in k  t u s s en  pro f e s si o n a l i s er en  en  b ero ep s eer

Wie schoolleider wil worden, is niet verplicht een speciale opleiding te volgen. Wie dat wel doet, 

krijgt daarvoor geen extra beloning. Als het aan de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) ligt, 

komt daarin verandering en worden er duidelijke eisen gesteld aan de startbekwaamheid. 

tekst susan de boer

‘Schoolleiders 
bescheiden m

“Schooldirecteuren mogen trots zijn, want ze stimuleren de huidige generatie, zodat deze later “Schooldirecteuren mogen trots zijn, want ze stimuleren de huidige generatie, zodat deze later  
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zijn 
ensen’

“Een schoolleider is een bescheiden mens”, zegt Mark 

Jager, directeur van de NSA. “Als het goed gaat op school 

zal hij of zij de leerkrachten daarvoor alle credits geven, 

en de eigen rol onderbelichten. Maar dat het Nederlandse 

onderwijs nog op een zeer behoorlijk peil staat, is mede te 

danken aan de schoolleider. Die werkt zich met beperkte 

middelen, vaak in een oud gebouw, een slag in de rond-

te.” Wetenschappelijk medewerker Inge Andersen voegt 

toe: “Om goed onderwijs te krijgen moeten we goede leer-

krachten hebben, leerkrachten die doelgericht werken. 

Het is de schoolleider die daarvoor de voorwaarden cre-

ëert. Daarom kan de schoolleider best wat meer trots zijn 

op wat hij of zij met het team bereikt.” 

Professionaliseren
Een knelpunt bij het professionaliseren van schoolleiders 

is het gebrek aan waardering en beloning van goede 

schoolleiders en het ontbreken van externe prikkels. 

Iedereen met een hbo-opleiding kan schoolleider worden, 

een speciale opleiding is niet nodig. Dat staat de profes-

sionele ontwikkeling, en ook de beroepstrots, van school-

leiders in de weg. Omdat deskundigheidsbevordering 

van de schoolleider in het belang is van het onderwijs en 

voor het aanzien van de functie, is in 2000/2001 de Neder-

landse Schoolleiders Academie opgericht met als doel de 

professionalisering van schoolleiders te bevorderen. De 

NSA heeft samen met schoolleiders een beroepsstandaard 

geformuleerd. Deze standaard bestaat uit een competen-

tieprofi el, een gedragscode en criteria voor opname in het 

schoolleidersregister RDO, Register Directeur Onderwijs. 

Jager: "Directeuren hebben zich altijd wel geschoold. 

Maar vaak op basis van de waan van de dag, terwijl het 

belangrijk is een lange termijnvisie te hebben. Besturen 

en schoolleiders moeten zich de vraag stellen: waar wil-

len we naartoe met deze school en wat voor competenties 

zijn daarvoor nodig? Bovendien is het belangrijk om 

theoretische kennis te kunnen verbinden met de eigen 

context - gaat het om een beginnende of ervaren school-

leider, over welke competenties beschikt hij of zij al - en 

met de context van de school, zoals de wijk waarin de 

school staat en de fase waarin de school verkeert." Naast 

onderzoek naar leiderschap en onderhoud van het 

beroepsregister biedt de NSA leden een overzicht van 

het scholingsaanbod in de 'Professionaliseringswijzer', 

worden er workshops georganiseerd en zijn er netwerken 

waarin directeuren elkaar kunnen ontmoeten en van 

elkaar kunnen leren. >

De NSA wil dat scholing een lange 
termijnvisie dient en theoretische kennis 
verbindt met de context van de schoolleider 
(bijvoorbeeld hoe ervaren de schoolleider 
al is) en de context van de school 
(bijvoorbeeld de wijk waarin de school 
staat). Foto: Hans Roggen

‘d at  h e t  n e d e r l a n d s e  o n d e r w i j s 

n o g  o p  e e n  z e e r  b e h o o r l i j k  p e i l 

s ta at ,  i s  m e d e  t e  d a n k e n  a a n  d e 

s c h o o l l e i d e r ’

  op een constructieve en actieve manier deel kan nemen aan de samenleving.” Pieter Kuit op een constructieve en actieve manier deel kan nemen aan de samenleving.” Pieter Kuit
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Register
Schoolleiders die in het register zijn opgenomen moeten 

voldoen aan een aantal criteria, zoals het professionali-

seringscriterium. Jager: “Registerdirecteuren overhandi-

gen jaarlijks een verklaring waarin wordt vermeld welke 

activiteiten zijn ondernomen om de professionaliteit op 

peil te houden. Die verklaring is mede ondertekend door 

het bestuur of het bovenschools management. De verkla-

ringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een 

commissie.”

Belangrijke, maar op dit moment nog niet verplichte criteria 

voor het RDO, zijn het opleidingscriterium en het visitatie-

criterium. Met het opleidingscriterium wordt bedoeld dat 

de schoolleider moet beschikken over een diploma van een 

erkende schoolleidersopleiding of een equivalent daarvan. 

Ook het deelnemen aan een visitatietraject wordt binnen-

kort mogelijk verplicht. Binnen de NSA-werkwijze leggen 

drie of vier schoolleiders bij elkaar een collegiale visitatie 

af. Zij maken samen een schets van de stand van zaken van 

een school en formuleren actiepunten voor de schoolleider 

en voor de schoolontwikkeling. “Het gaat om inhoudelijke 

zaken. De visitatie sluit aan bij een traject waarmee die school 

al bezig is, zoals de taal/lees- of rekenverbetertrajecten van de 

PO-Raad of de trajecten Opbrengstgericht werken”, legt Ander-

sen uit. “De directeuren geven elkaar feedback. Wat je ziet is 

een versnelling van het traject, omdat er sneller een vinger 

op de zere plek ligt. Soms zijn er bijvoorbeeld essentiële stap-

pen overgeslagen bij het aanvragen van de subsidie.” De NSA 

evalueert en analyseert de visitaties op een overkoepelend 

niveau. “Op de eerste terugkomdagen waren de deelnemers 

erg enthousiast”, vertelt Andersen. “De opbrengsten van de 

visitaties zijn op de eigen praktijk gericht. Zelf willen we, als 

we wat langer bezig zijn, nagaan welke knelpunten er vaak 

terugkomen. Dan kunnen we daar gericht ondersteuning op 

organiseren.” In totaal zijn er nu zo’n 500 directeuren bij visi-

taties betrokken.

Plafond
In het NSA-register zijn ongeveer 2.500 directeuren en 

adjunct-directeuren opgenomen, dat is bijna een derde van 

het totaal aantal schoolleiders in het po. “Vrijwillige regis-

ters blijken op een gegeven moment een plafond te berei-

ken”, zegt Andersen. “Dat zie je ook in andere landen.” Jager 

vult aan: “Gezien het belang van verdere professionalisering 

van schoolleiders zou het helpen als de overheid of de bestu-

ren een opleiding verplicht zouden stellen en een beloning 

zouden verbinden aan registratie. Dat kan worden geregeld 

in de cao.” Nu al zijn er besturen die uitsluitend RDO-direc-

teuren aanstellen en daarvoor ook extra belonen. 

Beroepstrots 
“Dat het onderwijs steeds weer wordt gevraagd oplossingen 

te bieden voor maatschappelijke problemen betekent dat de 

samenleving het onderwijs een belangrijke rol toedicht”, 

zegt Jager. “Maar schoolleiders ervaren knelpunten en pro-

fessionalisering blijft nodig. De omgeving van een school 

kan veranderen, bijvoorbeeld in krimpregio’s of als gevolg 

van fusies. Ook moeten er steeds meer gegevens aan het 

bovenschools management worden verstrekt. De druk op 

schoolleiders is groot en komt van verschillende kanten. 

Tegelijk lijkt de publieke opinie over schoolleiders niet zo 

positief, omdat in de media verontrustende voorbeelden van 

slecht onderwijs worden belicht. Dat alles draagt niet bij aan 

de beroepstrots van schoolleiders. Daarom is het nodig dat 

directeuren laten zien dat ze professioneel zijn. Ze moeten 

meer naar buiten treden met positieve verhalen. Er is een 

enorme drive bij de mensen die in het onderwijs werken om 

kinderen vooruit te helpen. Dat is iets om trots op te zijn.” �

Mark Jager is sinds 2006 directeur van de NSA.

‘ v r i j w i l l i g e  r e g i s t e r s  b l i j k e n 

o p  e e n  g e g e v e n  m o m e n t  e e n 

p l a fo n d  t e  b e r e i k e n ’

“Een schoolleider mag trots zijn vanwege de drive voor goed onderwijs voor leerlingen, vanwege de kennis 
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leerkrachten schikken vaak en anderen, 

bijvoorbeeld oudere leerkrachten, durven 

soms weerwoord te geven maar nemen 

zo wel het risico als eerste aangewezen 

te worden voor mobiliteit of ontslag. Er 

heerst soms een gelatenheid die in niets 

is te vergelijken met de beroepstrots van 

vroeger.”

Gérard Zeegers van de Bonckert in 

Boxmeer: “Oneens. De Bonckert is een 

EGO-school (etnisch gemengde onder-

wijsschool) waar een bevlogen team 

mag werken met kinderen die we kunnen 

rubriceren in diverse groepen (naar leef-

tijd, ras, afkomst, DNA, bankrekening, 

talent). Volgens de laatste onderzoeken 

moeten wij ons zorgen maken, maar dat 

doen we niet; we zijn succesvol.”

Afra Vergeer: “Deels eens. Deze beroeps-

trots is er wel geweest, maar is afgebrok-

keld onder invloed van de steeds grotere 

macht van de besturen. Leerkrachten 

po zijn meer de uitvoerders van beleid 

van bovenaf geworden. Besturen stellen 

dergelijk beleid op voor al hun scholen, 

ongeacht de visie van de betreffende 

school. Lang niet altijd kunnen leer-

krachten, vanuit pedagogisch-didac-

tische overwegingen, achter dergelijk 

beleid staan. Dit geeft frictie: jongere 

Afgelopen zomer heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren 

op de stelling:

Het primair onderwijs kent 
geen beroepstrots

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

 ingezonden via de website.

uw mening telt � peiling

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt: 

De schoolleider heeft de 
professionaliteit van het 
team zelf in de hand.

Ga snel naar www.avs.nl en geef 

uw mening! �
31%

deels eens

39%
oneens

3o%
eens

Inge Andersen werkt sinds 2006 als wetenschappelijk 
beleidsmedewerker voor de NSA.

n s a - d a g  2 0 1 0

Op vrijdag 12 november aanstaande organiseert de NSA 

in conferentiecentrum Beukenrode in Doorn een NSA-dag 

voor beginnende en ervaren schoolleiders. Hierbij staan 

drie thema’s centraal: 

•  Een gastvrije schoolomgeving waarin iedereen zich 

welkom voelt en gezien en erkend wordt.

•  Energiemanagement: mensen die werken in het 

onderwijs leveren topprestaties, hoe zorg je dat je fi t 

blijft?

•  De balans bewaken tussen kennis en intuïtie. Is 

‘beleving’ te objectiveren?

Deelnamekosten: NSA-leden e 150/niet-leden e 225

Aanmelden en informatie: info@nsa.nl of bel 

030-2347360. Zie ook www.nsa.nl.

 over actuele ontwikkelingen en vanwege de liefdevolle kunst van het leidinggeven.” Elaine Toes
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Meester Van der Heijden heette hij. Ik weet het nog, een 

echte bovenmeester. Strak in het pak. Met sigaar. Een 

menéér. Nu zouden we hem misschien autoritair noemen. 

Of we zouden zeggen dat hij zich meer voelt dan de ande-

ren uit het lerarencorps. Vroeger noemden we dat anders. 

Toen gebruikten we woorden als respect, het gezicht van 

de school, een trotse man. Het was een man die je onthield 

en waar je achteraf nog met lof en ontzag over sprak. Kijk 

maar, veertig jaar later weet ik zijn naam nog en ik weet 

ook nog dat hij aardig was. Ik associeer hem met mijn 

school en mijn schooltijd.

Hawaï-shirt Nu zie ik groepsfoto’s van het voltallige 

personeel van een school en ik zie niet wie de directeur is. 

Laatst was ik op een ouderavond en zag daar ouders die 

strak in het pak waren gekleed. Ze gingen naar de school 

van hun kind en dat vonden ze belangrijk, dus daar hoorde 

passende kleding bij. Ineens zette me dat aan het denken. 

Hoe zouden die ouders het vinden als ze tegenover een 

leerkracht kwamen te zitten die eruit ziet als één van de 

leerlingen? 

Trots getuigt 
van zelfrespect

j j

Wie is hier nu de directeur?
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“Een schoolleider mag trots zijn omdat hij/zij een team van leiders/leerkrachten mag laten werken aan de “Een schoolleider mag trots zijn omdat hij/zij een team van leiders/leerkrachten mag laten werken aan de  
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Of die gekleed gaat in een zomers topje en op teenslippers, 

alsof ze naar de camping gaat? En nog verder denkend: als 

de ouders zich netjes kleden, omdat ze het onderwijs van 

hun kind belangrijk vinden, wat vinden leerkrachten dan 

van datzelfde onderwijs als ze zich niet meer representa-

tief kleden? Vinden ze het eigenlijk wel belangrijk? Zijn 

ze wel trots op wat ze doen? Trots wordt gekenmerkt door 

zelfrespect. Een tekort aan trots is een slechte eigenschap. 

Het kan leiden tot het verwaarlozen van iemands imago en 

status. 

Vaak zeg ik tijdens een training tegen aanstaande school-

directeuren dat het logisch is als ze zich anders gaan kleden 

en gedragen als ze directeur worden. Schooldirecteur is een 

echt vak geworden, waarbij een gedegen opleiding en een 

passende status op z’n plaats is. Ze worden het boegbeeld 

van hun school en krijgen te maken met externe contacten. 

En wees nu eerlijk: wie wil er nu een school waarvan het 

boegbeeld sandalen en een Hawaï-shirt draagt? 

Onverzorgd Kleding wordt vaak ten onrechte gezien 

als alleen uiterlijk vertoon. Maar hoeveel vertrouwen heb je 

in een chirurg die er onverzorgd bij loopt? Bovendien gaat 

het niet alleen om kleding. Het gaat om een heel scala aan 

‘uiterlijkheden’ en gedrag. Onderuit zittend op een stoel, 

of een houding vol zelfvertrouwen die uitstraalt dat je des-

kundig bent. Een keurige map met papieren, of zoekend 

naar het juiste printje uit het leerlingvolgsysteem in een 

slordige stapel. 

Verzorgd taalgebruik of een leerkracht die ‘tienertaal’ 

gebruikt. Uit recent onderzoek blijkt dat een ruime meer-

derheid van de ouders graag zou zien dat het weer ‘meester 

Jansen’ wordt in plaats van ‘meester Wim’ of zelfs gewoon 

‘Wim’. Maar het is vaak moeilijk om bestaande situaties te 

veranderen. Als je als nieuwbakken schooldirecteur ineens 

binnenkomt in een net pak in plaats van de gebruikelijke 

spijkerbroek, dan moet je stevig in je schoenen staan om 

het commentaar van je leerkrachten te weerstaan.

Nieuwe auto Naar mijn idee heeft ‘trots zijn op je 

vak’ hier sterk mee te maken. Waar je trots op bent, dat 

verzorg je goed. Misschien is het een vreemde vergelij-

king, maar een maand of twee geleden heb ik een nieuwe 

auto gekocht. Ik vind hem mooi, hij rijdt goed en hij heeft 

een prachtige kleur. Ik verzorg de auto goed en vind dat 

ik ermee gezien mag worden. Mensen zien ook dat ik een 

nieuwe auto heb en dat ik er blij mee ben. Mijn neefje 

heeft hem bewonderd, mijn schoonvader vond hem mooi 

en sommige vrienden hebben er een rondje mee gereden. 

Objectief gezien verschilt de auto niet eens zoveel van 

de vorige. Alleen daarover praatte niemand, niemand 

bewonderde die auto en ik ben er zeker niet mee gaan 

toeren met vrienden. Dat komt ook omdat ik er zelf niet 

meer zo mee bezig was. De auto had wat kleine beschadi-

gingen, de buitenkant waste ik niet meer zo vaak en de 

binnenkant was na intensief gebruik door mijzelf en twee 

kleine kinderen niet meer om over naar huis te schrijven. 

En precies dát is het verschil. Doordat ik er niet meer 

trots op was, verzorgde ik de auto niet meer zo goed en 

kreeg ik ook geen complimentjes van anderen. 

Mijn gedrag bepaalt dus of anderen iets status geven! 

Als leerkrachten en directeuren trots uitstralen over hun 

school en hun vak, dan krijgt het onderwijs de status die 

het verdient. Als de directeur zijn of haar werk zo belang-

rijk vindt, dat ie er elke ochtend een (mantel)pak voor 

aantrekt, dan moet het wel de moeite waard zijn. En hier 

ontstaat de opwaartse spiraal: de trotse school wordt door 

ouders belangrijk gevonden. De status die dit met zich 

meebrengt, zorgt ook weer voor trotse leerkrachten. En 

o ja, om nog even terug te komen op mijn nieuwe auto: 

dat ziet er toch nóg mooier uit als je daar goedgekleed 

en in stijl uitstapt? �

tekst tom roetert, avs-adviseur (t.roetert@avs.nl)

a l s  j e  a l s  n i e u w b a k k e n  s c h o o l d i r e c t e u r  i n e e n s  b i n n e n ko m t 

i n  e e n  n e t  pa k  i n  p l a at s  v a n  d e  g e b r u i k e l i j k e  s p i j k e r b r o e k ,  d a n 

m o e t  j e  s t e v i g  i n  j e  s c h o e n e n  s ta a n  o m  h e t  c o m m e n ta a r  v a n  j e 

l e e r k r a c h t e n  t e  w e e r s ta a n

  toekomst van onze wereld. En dat is, zoals Peter Senge zegt,  een profetische opdracht.” Jos Hagens  toekomst van onze wereld. En dat is, zoals Peter Senge zegt, een profetische opdracht.” Jos Hagens 
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen meer dezelfde uitdagingen 

aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Diverse 

basisscholen in Amsterdam bundelden hun krachten én fi nanciën en bieden 

met de Day a Week school extra onderwijs aan hun hoogbegaafde leerlingen. 

tekst noortje van dorp

Wat is het verschil tussen verstandig en slim, 

waarom zijn deurknoppen niet van chocola-

de en hoe werkt het getallensysteem van de 

Maya? Leerlingen van de Amsterdamse Day 

a Week School worden sinds afgelopen voor-

jaar wekelijks uitgedaagd om op een andere 

manier te denken én samen te werken. 

“Deze leerlingen zijn gewend om als eerste 

het antwoord te weten, wij dagen ze uit om 

langer na te denken over wat ze denken en 

zeggen”, vertelt leerkracht Fransca Hoetink. 

Het idee ontstond zo’n vijf jaar geleden in 

Engeland. “Elke school heeft kinderen die 

er bovenuit springen”, vertelt projectleider 

Rob Wolthuis van de Day a Week School. 

“Veel scholen willen deze kinderen wat 

extra’s bieden. Maar dit zijn projecten in 

de marge en lastig te continueren.” De Day 

a Week School moet daar verandering in 

brengen. “We willen 

allemaal hetzelfde, 

waarom zouden we 

onze krachten niet 

bundelen?”

Honderd leerlingen uit 

groep 5 tot en met 7 

van 22 deelnemende 

scholen van de pilot-

partners Openbaar 

Onderwijs aan de 

Amstel, Asko en 

Openbaar Onderwijs 

Amsterdam-Noord 

gaan nu één dag per 

week naar de Day a 

Week School. De les-

sen zijn tijdens reguliere schooltijd. Hoetink: 

“De leerlingen krijgen de reguliere lessen 

compact aangeboden en kunnen het extra 

onderwijsaanbod er goed bij doen zonder 

achterop te raken.” De leerkrachten van 

de Day a Week School zijn ook afkomstig 

van de deelnemende scholen en worden 

begeleid door een team van deskundigen. 

Beleidszaken staan maandelijks in de kern-

groep op de agenda, waar afgevaardigden 

van de pilotparters en projectleider Wolthuis 

in zitten.

Opbloeien
Leerkracht Hoetink ziet dat haar leerlingen, 

geselecteerd door een aantal opdrachten 

en niet op basis van IQ, al veel meer open 

zijn. “In de klas zijn zij altijd degenen die 

alles weten. Nu zitten ze tussen allemaal 

slimme kinderen. Wij proberen het creatieve 

denken, fi losoferen en samenwerken te 

stimuleren. We besteden iedere Day a Week 

school-dag aandacht aan een wiskundig 

onderwerp en een (natuur)wetenschappelijk 

onderwerp. Dit zijn vaste (kern)onderdelen.” 

Tegelijkertijd wordt de band met de thuis-

school in stand gehouden om te voorkomen 

dat het twee eilanden worden. De ouders en 

leerkrachten zijn door het leerling-verslag op 

de hoogte van wat er gebeurt. “Daarnaast 

zien we ook dat leerlingen leuke puzzels of 

opdrachten meenemen naar hun eigen klas, 

om die samen met hun reguliere klasgeno-

ten op te lossen”, aldus Hoetink.

Omdat het nog om een pilotproject gaat, 

is het lastig om nu al conclusies te trekken 

over de Day a Week School. Wolthuis: “De 

reacties zijn in ieder geval heel enthousiast. 

Ik heb al veel telefoontjes gehad van andere 

scholen en ouders die ook graag hun kin-

deren willen sturen.” De fi nanciën van het 

project komen tot nu toe nog uit eigen zak, 

nadat een subsidieaanvraag bij de overheid 

op niets uitliep. “Onterecht overigens”, 

reageert Wolthuis. “Het is volgens ons 

onderdeel van Passend onderwijs en zou 

vanuit die gelden gefi nancierd moeten kun-

nen worden. Alle kinderen moeten binnen 

een school terecht kunnen en alle nodige 

aandacht krijgen, ook de slimmeriken.” �

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. 

‘Zo kan het ook’.

een klas vol 

slimmeriken

Iedere Day a Week school-dag is er aandacht voor een wiskundig en 
een (natuur)wetenschappelijk onderwerp.  Foto: Xander Remkes
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De WA van Liefl andschool voor zeer 
moeilijk lerende kinderen (zmlk) in 
Groningen heeft te maken met een 
teruglopend leerlingenaantal. Deze 
cluster 3-instelling voor 4- tot 20-
jarigen kent een verzorgingsgebied 
van Emmen tot Groningen. Toch ziet 
het er naar uit dat zich de komende 
jaren een verdere daling van het 
leerlingaantal gaat voordoen. Wat 
de daling opmerkelijk maakt, is 
dat deze deels is toe te schrijven 
aan de ontwikkelingen op één 
van de dependancelocaties van 
de school, waar in samenwerking 
met een reguliere basisschool een 
verregaande vorm van inclusief 
onderwijs zijn vruchten afwerpt.

tekst hans van den berg

Aan de Agricolastraat in Groningen wordt 

samengewerkt met een school voor regulier 

basisonderwijs, de Borgmanschool. In 2005 

werd duidelijk dat zmlk-school WA van 

Liefl and op zoek moest naar nieuwe lokalen 

voor de kinderen. Op de Borgmanschool, 

een school met vier locaties in de stad 

Groningen die onder hetzelfde bestuur valt 

als de WA van Liefl and, bleken nog enkele 

ruimtes beschikbaar. In maart 2006 is een 

zml-kleutergroep gevestigd in het gebouw 

van de Borgmanschool. Beide directeuren, 

Jan Jansema en Peter Prins, beslisten 

meteen om vanuit hun gedeelde overtuiging 

een intensieve samenwerking aan te gaan; 

ieder kind een kans. Prins, directeur van de 

Borgmanschool, werkte in de jaren daarvoor 

op een basisschool op Terschelling. “Die 

ervaring heeft mij geleerd dat het onderwijs 

en de zorg aan alle kinderen enorm ver en 

diep kan gaan. Immers, geen enkel kind kon 

van het eiland af om zomaar even naar een 

speciale school te gaan”, vertelt hij.

Deze ervaring leidde tot een scherpe visie 

op zorgbreedte en onderwijsaanbod. Prins: 

“Misschien is volledig inclusief niet voor 100 

procent mogelijk, maar we willen en kunnen 

een heel eind komen.” De intrek van de WA 

van Liefl andschool in zijn huidige school 

werd door Prins en zijn team aangegrepen 

als kans om die ‘inclusieve’ gedachte vorm 

en inhoud te geven.

Geleidelijk kennismaken
De Borgmanschool is een afspiegeling van 

de binnenstad van Groningen. Er wordt veel 

tijd en aandacht besteed aan meerbegaafde 

kinderen, er is een plusgroep, maar ook 

kinderen van gebroken gezinnen, getrauma-

tiseerde kinderen, kinderen met een zware 

taalachterstand en nu ook zml-kinderen 

bezoeken de school.

Met name de zml-groepen hebben beweging 

in het geheel gebracht. Doordat leerlingen, 

leerkrachten en ouders van beide scholen 

door hetzelfde gebouw lopen, kan men 

geleidelijk aan kennismaken met elkaar. Die 

kennismaking leidt tot het wederzijds bevra-

gen, consulteren en ondersteunen binnen 

de beide teams. Het begrip en de deskun-

digheid rondom specifi eke zml-problema-

tiek is gegroeid bij het team van de reguliere 

basisschool. Andersom zien de leerkrachten 

speciaal onderwijs hoe er gewerkt wordt in 

het reguliere basisonderwijs, wat voor velen 

van hen toch drempelverlagend werkt.

“Jaarlijks hebben wij een mobiliteitspool 

vanuit het bestuur. Leerkrachten staan in 

de rij om op onze school te mogen komen 

werken, zowel leerkrachten vanuit het 

reguliere onderwijs als vanuit het speciaal 

onderwijs”, vertelt Prins.

Beide teams kunnen gebruik maken 

van elkaars expertise: de logopedist, de 

motorisch remedial teacher, de vakleerkracht 

bewegingsonderwijs. Maar ook het gegeven 

dat kinderen veel met en van elkaar leren is 

van onschatbare waarde. “Sfeer en ritme op de 

reguliere basisschool doen een groter beroep 

op de cognitieve ontwikkeling dan sfeer en 

ritme op de school voor speciaal onderwijs”, 

meent Jansema, directeur van de WA van 

Liefl andschool. Hij geeft daarbij wel aan dat de 

kinderen die in aanmerking komen voor inte-

gratie op de locatie aan de Agricolastraat een 

bepaald profi el hebben. “We kijken naar het 

gedrag en de leeraspiraties van de kinderen. 

De ontwikkelingsvorderingen van deze leerlin-

gen zijn groter dan wanneer zij op de speciaal 

onderwijs- afdeling gebleven waren”.

En die integratie gaat een volgende stap 

maken. Vanaf komend schooljaar wil de 

Borgmanschool een zml- en een basisonder-

wijsgroep samenvoegen en splitsen in twee 

groepen van twintig leerlingen, met ieder 

een eigen leerkracht en een gezamenlijke 

onderwijsassistent. “Nog een stap verder in 

onze ontwikkeling, maar het moet mogelijk 

zijn. We hebben een enthousiast en overtuigd 

team, de ouders doen graag mee, kortom 

de randvoorwaarden zijn aanwezig”, menen 

beide directeuren. �

Hans van den Berg 

(h.vandenberg@avs.nl) werkt bij 

de AVS als adviseur. Hij houdt zich 

onder andere bezig met dienst-

verlening op het gebied van onderwijs en 

leerlingenzorg en is trainer van de 

praktijksimulatie ‘Kind op de Gang!®’.

passend onderwijs

in een notendop

‘m i s s c h i e n  i s  vo l l e d i g  i n c l u s i e f  n i e t 

vo o r  1 0 0  p r o c e n t  m o g e l i j k ,  m a a r  w e  w i l l e n 

e n  k u n n e n  e e n  h e e l  e i n d  ko m e n ’

specia al (ba sis)onderwijs
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k wa l i t ei t s o n t w i k k el in g  va n  b r ed e  s c h o l en

In Almere worden alle brede scholen gekeurd door een externe, onafhankelijke keurmeester. 

Het Almeerse keurmerk lijkt zich te onderscheiden van andere gemeenten waar gewerkt wordt 

met kwaliteitscriteria voor brede scholen. Elke brede school behoudt zijn eigen karakter en 

identiteit en evaluatie vindt niet plaats aan de hand van een beoordelingsplan. Acht van de tien 

brede scholen in Almere dragen sinds kort het offi ciële keurmerk Brede school. Is het tijd voor 

de invoering van een landelijk toetsingsinstrument? tekst irene hemels

‘Het keurmerk
 is niet bedoeld als
 afrekensysteem’

Het keurmerk is misschien nog net geen cadeautje, maar 

blij is directeur David Kranenburg van basisschool Calei-

doscoop in Almere-stad zeer zeker met het kwaliteitskeur-

merk dat zijn brede school sinds juni van dit jaar draagt. 

Kranenburg: “De kracht van dit meetinstrument is dat niet 

gekeken wordt naar Cito-scores en leerlingenaantallen, de 

harde resultaten zeg maar. Dat zou voor onze school veel 

te beperkt zijn. In deze kwaliteitsmeting komt de houding 

naar voren die we met z’n allen hebben, namelijk dat kin-

deren meer nodig hebben dan goed les krijgen om het in 

het leven te redden. Je zou kunnen zeggen dat deze manier 

van toetsing meer recht doet aan onze visie, onze droom, 

om een stimulerende omgeving voor kinderen te creëren. 

Wij scoren bijvoorbeeld goed op ouderbetrokkenheid en 

samenwerking met wijkvoorzieningen. Daarover vind je in 

een inspectierapport weinig terug.”

Criteria De gemeente Almere heeft het keurmerk voor 

brede scholen ingesteld om de kwaliteit van de brede 

scholen in Almere te bevorderen en zo objectief en verge-

lijkbaar mogelijk vast te stellen. Op basis van een aantal 

criteria stelt een externe, onafhankelijke keurmeester vast 

of een brede school voldoet aan de minimumeisen die de 

gemeente heeft vastgesteld. Het keurmerk wordt vastge-

steld voor drie jaar en is een voorwaarde om in aanmer-

king te komen voor bredeschoolsubsidie van de gemeente 

Almere. Acht van de tien brede scholen zijn getoetst en 

hebben het keurmerk Brede school gekregen. De twee 

ontbrekende scholen zijn nog te kort brede school om te 

voldoen aan alle eisen van het keurmerk.

De kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op de bestaande 

lijst met criteria voor brede scholen, die zijn opgesteld 

door Oberon en OOG onderwijsondersteuning, onder 

meer in opdracht van het ministerie van OCW. Naast een 

achtergrond
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documentenanalyse worden gesprekken gevoerd met het 

managementteam, partnerorganisaties, activiteitenbege-

leiders, ouders en kinderen en bezoekt de keurmeester 

bredeschoolactiviteiten.

Blokkendoos Het keurmerk is ontwikkeld door een 

werkgroep van betrokken Almeerse organisaties. Hoewel 

keurmeester en seniormedewerker Educatie & Opvang 

Pieter Paul Bakker van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 

werkt met eenduidige criteria (minimumnormen), is hij in 

zijn eindoordeel fl exibel. “Als blijkt dat een school eigen-

lijk te weinig activiteiten in de wijk ontplooit, geef ik ze 

geen onvoldoende als duidelijk is dat hun inspanningen 

zich vooral richten op kinder- en ouderbetrokkenheid. 

Het kan zijn dat je als school wel bezig bent met de ont-

wikkeling van activiteiten in de wijk, maar dat iets anders 

wijk, of andersom. Ook de fase waarin een brede school 

verkeert speelt een rol.”

Zo wordt bij een brede school ongemerkt al snel gedacht 

aan een multifunctioneel gebouw waarin kinderen van 

’s morgens acht tot ’s avonds zes uur kunnen vertoeven. 

Een misvatting, vinden zowel Bakker als Kranenburg. 

Kranenburg: “Natuurlijk is het veel overzichtelijker om 

alles op één plek te hebben. Maar met alle respect: mijn 

spookbeeld is juist een grote blokkendoos met school, 

kinderopvang en buurthuis in één gebouw, waarbij alle 

verantwoordelijkheid van ouders is overgenomen. Dat 

kan leiden tot een zekere schijnveiligheid. Onze brede-

schoolgedachte gaat uit van actief ouderschap: ouders 

zijn verantwoordelijk en maken iedere dag weer de keuze 

wat hun kind doet. Dat geven we op zoveel mogelijk 

manieren vorm.”

op dat moment meer prioriteit heeft. Zo is de ene school 

meer gericht op talentontwikkeling van kinderen en wijk-

gericht werken, terwijl een andere school meer gericht is 

op samenwerking met opvang- en vrijetijdsvoorzieningen 

en minder wijkgericht werkt. Voor beide keuzes kunnen 

redenen zijn, die voortvloeien uit de ambitie die een brede 

school heeft. Het kan zijn dat eerst gewerkt wordt aan de 

kwaliteit van de activiteiten en later aan het werken in de 

Kwaliteitsstandaard Hoewel het verkrijgen van het 

keurmerk in Almere gekoppeld is aan subsidieverstrek-

king wil het niet alleen een beoordelingsinstrument zijn. 

Bakker: “Het keurmerk is ook een instrument om doelge-

richt en gestructureerd aan de kwaliteitsverbetering van 

de brede school te werken. Bedoeld als afrekensysteem 

is het zeker niet. Bijzonder is dat tijdens de schoolbezoe-

ken een vertegenwoordiger van een van de andere brede 

scholen aanwezig was. Een kijkje in andermans keuken 

maakt vast onderdeel uit van het proces. Dit heeft zeker 

bijgedragen aan intensivering van de contacten. Het bleek 

dat men elkaar nauwelijks kende. Het proces om een 

keurmerk te verkrijgen, leidde vervolgens weer tot uitwis-

seling van activiteiten en vakkrachten.”

Ook de gemeente Almere benadrukt de verscheiden-

heid in visie en doelstellingen van een brede school. >

Directeur David 
Kranenburg heet ‘zijn’ 
leerlingen welkom 
op brede school de 
Caleidoscoop in 
Almere-stad.

‘d i t  m e e t i n s t r u m e n t  g a at  e r 

v a n u i t  d at  k i n d e r e n  m e e r  n o d i g 

h e b b e n  d a n  g o e d  l e s  k r i j g e n  o m 

h e t  i n  h e t  l e v e n  t e  r e d d e n ’
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We hebben als gemeente niet van tevoren aangegeven welk 

profi el een brede school zou moeten hebben. Elke brede 

school heeft zijn eigen karakter en eigen identiteit. Dat wil-

len we vooral zo houden.”

Bewustwording Daarin lijkt het Almeerse keurmerk 

zich te onderscheiden van andere gemeenten waar gewerkt 

wordt met kwaliteitscriteria. AVS-adviseur Elaine Toes: 

“Voor zover ik het Almeerse keurmerk kan beoordelen, is 

het een open manier van evalueren. De evaluatie vindt niet 

plaats aan de hand van een plan waarop je wordt beoor-

deeld. De uitvoering door een onafhankelijke keurmeester 

is ook een mooie waarborg.”

Sterk vindt Toes de onderlinge visitaties. “Als er zo’n vei-

lige context wordt geboden dat mensen bij elkaar komen 

kijken, dan is dat heel krachtig. En het is goed dat ook 

Doelgericht werken Hoewel brede scholen zo’n 

vijftien jaar geleden begonnen vanuit de gedachte om 

achterstanden weg te werken, blijkt doelgericht werken 

geen sterk punt. Van Pienbroek van de gemeente Almere: 

“De gewenste effecten zo concreet benoemen dat ze ook 

meetbaar zijn blijkt heel lastig. Een doelstelling als ‘de ont-

wikkelingskansen voor kinderen vergroten’ is heel breed 

en moeilijk meetbaar. Het is de kunst je doelstelling zo te 

Beleidsadviseur Bettina van Pienbroek: “Het keurmerk kijkt 

heel breed naar hoe de samenwerking tussen de verschil-

lende betrokken organisaties en de verantwoordelijkheden 

geregeld zijn. Alle betrokken partijen, dus niet alleen de 

school, worden gevraagd naar hun plannen, verslagen en 

begrotingen met betrekking tot brede schoolactiviteiten. 

Voor ons als gemeente ligt het belang van het keurmerk 

erin dat we een kwaliteitsstandaard willen neerzetten. 

naar de verantwoordelijkheden van de andere organisaties 

wordt gekeken. Wil je echt zorgen dat alle partijen hun 

bijdrage leveren dan moet je ook meten en nagaan wat de 

bijdrage is van kinderopvang, welzijn, GGD, enzovoorts. 

De bewustwording die hiermee in gang wordt gezet en het 

kritisch willen kijken naar het eigen proces is van onschat-

bare waarde.”

Over dat laatste kan de ‘sportieve brede basisschool’ Calei-

doscoop meepraten. Kranenburg: “Een onderdeel van het 

keurmerktraject is dat je zelf ook je activiteiten en doelstel-

lingen evalueert in een quickscan. Dat heb ik als heel waar-

devol ervaren. Je wordt je weer bewust van wat je werkelijk 

wilt. We hebben wel een gezamenlijke visie, maar waar 

staat het op papier? Het heeft ons weer op scherp gezet en 

trots gemaakt op de dingen die we hebben.”

‘ w e  h e b b e n  a l s  g e m e e n t e 

n i e t  v a n  t e vo r e n  a a n g e g e v e n 

w e l k  p r o f i e l  e e n  b r e d e  s c h o o l 

z o u  m o e t e n  h e b b e n ’

‘o n z e  b r e d e s c h o o lg e d a c h t e 

g a at  u i t  v a n  a c t i e f 

o u d e r s c h a p ’
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achtergrond

formuleren dat je kunt meten wat het oplevert.”

Keurmeester Bakker bevestigt dit. “Een terugkerend ele-

ment bij veel brede scholen is het ontbreken van doel-

stellingen en deze vertalen in een activiteit. Als je een 

doelstelling formuleert, mag je daarbij een activiteit 

verwachten die ervoor zorgt dat die doelstelling gehaald 

wordt. In de praktijk is dat vaak niet zo.” Effecten meten 

blijft daarom moeilijk. “We hebben vooral gekeken naar de 

relatie tussen doelen die worden gesteld en wat het ople-

vert. Het expliciet maken wat je wilt, beschrijven wat je 

doet, is een manier van evalueren. Op basis daarvan kun je 

zeggen of je bereikt wat je wilt.”

Ook AVS-adviseur Toes geeft aan dat kwaliteitsontwikke-

ling binnen het brede schoolverband lastig en complex is. 

“Er zijn meerdere partijen – elk met hun eigen systematiek 

en regelgeving – en doelgroepen bij betrokken. Dan is het 

belangrijk om af te stemmen met elkaar wat je wilt en hoe 

je dat gaat monitoren. De twee grootste problemen bij het 

opstellen van kwaliteitscriteria zijn het kiezen van de juiste 

focus – wat ga je doen en waar kies je voor – en de manier 

van meten. Bepaal eerst wat je wilt doen, dan (met) wie. 

 Vervolgens moet een evaluatiesysteem worden opgezet.”

Landelijk keurmerk De betrokkenen denken verschil-

lend over landelijke invoering van een kwaliteitskeurmerk 

voor brede scholen. Kranenburg: “Om spraakverwarring 

te voorkomen, is het een mooi middel. Over ons kan er 

nu geen twijfel meer bestaan! Aan de andere kant zullen 

er altijd basisscholen zijn die in feite brede school zijn, 

maar zich dat niet realiseren.” De gemeente Almere bena-

drukt dat de lokale variëteit voorop moet blijven staan. 

c u r s u s s e n  e n  t r a i n i n g e n 

b r e d e  s c h o o l

De AVS biedt één- en meerdaagse cursussen en trainingen 

op het gebied van de brede school. Onder meer over 

het ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch 

convenant; oriëntatie en visieontwikkeling; huisvesting/

gebouw; bestuur, beheer en exploitatie; personeelsbeleid 

en aansluiten bij de Lokaal Educatieve Agenda. Ook is 

maatwerk mogelijk. Zie www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/openaanbod (Thema brede school). 

Meer informatie: AVS, Elaine Toes, e.toes@avs.nl

Foto links:
Ouders regelen overblijven 
en ‘overbruggen’ op de 
Caleidoscoop.

Foto midden:
De sportcoördinator zet de 
activiteiten uit die vanaf 
16 uur plaatsvinden op de 
Caleidoscoop.

Foto rechts:
Uitreiking van het keurmerk 
Brede school aan de Almeerse 
basisschool Letterland. 
Links keurmeester Pieter 
Paul Bakker en rechts 
beleidsadviseur Bettina van 
Pienbroek van de gemeente 
Almere. 

Van Pienbroek: “De kracht moet liggen in dat je op lokaal 

niveau samen tot een richtlijn komt.”

Toes meent dat landelijke invoering aansluit bij de huidige 

trend van effi ciënt gericht werken. “Landelijke invoering 

is een mooie manier om helderheid te scheppen over het 

begrip brede school. Het keurmerk van Almere is een goede 

stap in die richting.” �

m e e r  w e t e n ?

www.almere.nl/bredeschool (met onder andere het instru-

mentarium voor het Keurmerk Brede school Almere), 

www.caleidoscoop.edu.almere.nl, www.nji.nl/brede-

school (met onder andere de landelijke kwaliteitscriteria), 

www.bredeschoolcongres.nl (3 november aanstaande)
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n e t w er k  o n d erw i j s inn ovat ie  w il  d i s c u s sie  l o s m a k en

Het onderwijs kan veel slimmer en beter, vindt het Netwerk Onderwijsinnovatie. Die prikkelende 

stelling, die het netwerk afgelopen voorjaar lanceerde in het rapport ‘Onderwijs kan zoveel 

slimmer’, riep veel reacties op. Dat was precies de bedoeling: door middel van dialoog hoopt het 

netwerk de geesten rijp te maken voor kwaliteitsverbetering. De leden bespreken momenteel 

met kleine groepen betrokkenen de aanbevelingen uit het rapport. Twee netwerkleden doen een 

boekje open.  tekst marijke nijboer

interview

Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar empirische arbeids-
economie aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de Universiteit 
Maastricht deelt ze met Wim Groot de leerstoel Evidence Based 
Onderwijs. Ze is oprichter en directeur van TIER, topinstituut op het 
terrein van evidence based onderwijs.

Misschien wel de meest omstreden aanbeveling is het plei-

dooi voor prestatiebeloning. Het Onderwijsblad (AOb) meld-

de in reactie hierop dat onderzoek in Chicago aantoont 

dat het extra belonen van goed presterende leerkrachten 

niet leidt tot betere prestaties van leerlingen. Maar volgens 

netwerklid en hoogleraar empirische arbeidseconomie 

Henriëtte Maassen van den Brink leidden onderzoeken 

in Noorwegen en Israël tot precies de tegenovergestelde 

conclusie.

Ook de netwerkleden zelf zijn het niet eens over presta-

tiebeloning en een aantal andere onderwerpen, vertelt 

Maassen van den Brink. Hun manifest moet dan ook vooral 

worden gezien als een discussiestuk. Over prestatiebelo-

ning: “Leerkrachten werken vaak in teams. Daarom is het 

raar om individueel te belonen. Teambeloning ligt meer 

voor de hand op scholen die het signifi cant beter doen. 

Maar scholen moeten meedenken over hoe je dat het beste 

kan aanpakken. Wij zijn daar zelf nog niet uit.”

‘Slim werkende 
wint tijd voor on 
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Onderzoek naar prestatiebeloning
Er worden momenteel in den lande experimenten opgezet 

met prestatiebeloning, maar die lopen vast op schoolbe-

stuurlijk niveau. “Men heeft geen tijd voor de uitvoering, 

vindt de organisatie te moeilijk of vindt het bij nader 

inzien toch onrechtvaardig.” Om nu echt duidelijk te krij-

gen of prestatiebeloning effectief is in de Nederlandse situ-

atie, start Maassen van den Brink binnenkort samen met 

de Erasmus Universiteit een onderzoek naar het effect van 

teambeloning binnen het mbo. Het onderzoek wordt gefi -

nancierd door het ministerie van OCW en heeft de instem-

ming van de bonden.

Het netwerk vindt permanente bijscholing belangrijk. De 

voortgang moet worden bijgehouden in een register. “Uit 

alle onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs 

afhangt van de kwaliteit van de leerkracht. Er staat al jaren 

in de cao dat 10 procent van de tijd moet worden besteed 

aan bij- en nascholing, maar dat gebeurt niet. De bonden 

en schoolleiding moeten besturen dwingen om het voor 

scholing bedoelde geld daar ook echt aan te besteden, en 

zorgen dat leerkrachten zich daadwerkelijk scholen.”

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs moet liggen 

bij de leerkrachten, vindt Maassen van den Brink. “Zij heb-

ben echter vaak het gevoel dat dat niet meer het geval is. 

Zij moeten zich maximaal kunnen wijden aan het lesgeven. 

Haal dus andere taken bij hen weg. Leerkrachten kunnen 

zelf goed vertellen welke taken dat zijn.”

Steviger opleiding schoolleiders
Er wordt binnen het onderwijs te weinig planmatig 

gewerkt, menen Maassen van den Brink en haar collega’s. 

“Er wordt veel gemeten, maar scholen weten niet wat ze 

moeten met die schat aan data en zijn ook niet goed in 

staat om daar met de inspectie over te praten. Dat is een 

groot probleem.” Een goede schoolleider kan hierin het 

verschil maken. Het netwerk pleit dan ook voor een ‘ver-

steviging’ van de opleidingen voor schoolleiders.  Daarbij 

moeten transparantie en verantwoording veel aandacht 

krijgen. “Schoolleiders moeten leren welke gegevens ze 

nodig hebben om goed beleid te kunnen voeren, en weten 

waar het geld aan besteed wordt. Ze moeten zicht hebben 

op alles wat de school in komt en wat eruit gaat.”

Maassen van den Brink: “Het nu zo populaire manager 

bashen is absoluut niet terecht. Het management doet 

alles fout en verdient teveel. Dat is bezijden de werkelijk-

heid, op misschien een paar excessen na. De schoolleider 

is heel belangrijk.”

Kort gehouden
Het Netwerk Onderwijsinnovatie vindt dat de mate waar-

in het onderwijs door de overheid wordt bemoederd, strij-

dig is met de tijdgeest. Dit is het tijdperk van individuele 

verantwoordelijkheid. Zo bloeide binnen de zorg het ‘zelf-

management’ op, waarbij mensen zelf keuzes maken met 

betrekking tot hun gezondheid. Maar scholen worden nog 

ouderwets kort gehouden. Ze kregen de lumpsum, maar 

daarbinnen zijn nog veel gelden geoormerkt. En de cao is 

onbuigzaam.

Toch is het netwerk ook op het punt van autonomie ver-

deeld. Het beveelt aan om het minimum aantal lesuren 

per jaar en aantal jaren voor een schoolloopbaan los te 

laten, maar zelf is Maassen van den Brink daar niet voor. 

“Er zitten behoorlijke kwaliteitsverschillen tussen scho-

len. Je moet duidelijke eisen stellen en de transparantie 

en verantwoordelijkheid goed regelen. Dan kun je goed 

presterende scholen belonen met extra vrijheid en geld.”

Goede onderwijswethouder
Nog zo’n strijdpunt binnen het netwerk is de samenwer-

king tussen gemeenten en scholen. Die moet beter, vindt 

iedereen. Maar: wie krijgt welke zeggenschap? Een deel 

van het netwerk vindt dat het rijksgeld voor onderwijs 

rechtstreeks naar de gemeente moet, die het vervolgens >

school

n e t w e r k  o n d e r w i j s i n n o v at i e

Het Netwerk Onderwijsinnovatie is op verzoek van 

het ministerie van OCW opgericht maar heeft een 

onafhankelijke rol. De leden (naast Henriette Maassen 

van den Brink en Joeri van den Steenhoven onder anderen 

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan en KNAW-president 

Robbert Dijkgraaf) willen via een dialoog met alle partijen 

in het onderwijs komen tot kwaliteitsverbetering. De 

voornaamste aanbevelingen uit hun nota ‘Onderwijs 

kan zoveel slimmer’: meer vrijheid voor scholen op het 

punt van budget, onderwijstijd en vakanties; meer na- en 

bijscholing voor leerkrachten en betere opleidingen; meer 

transparantie over doelen, investeringen en opbrengsten; 

en een prestatiebeloning voor goed presterende teams.

‘ h e t  n u  z o  p o p u l a i r e  m a n a g e r 

b a s h e n  i s  a b s o l u u t  n i e t  t e r e c h t ’

derwijs’
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interview

verdeelt. Maassen van den Brink: “Ikzelf en diverse ande-

ren vinden dat zoiets alleen goed gaat in gemeenten met 

een goede onderwijswethouder. Zaken als de aanpak van 

probleemleerlingen en voortijdig schoolverlaten moet je 

onderling goed regelen. Ook hier moeten we nog verder 

over praten.”

Dijsselbloem wilde meer ruimte voor de scholen. Legt het 

Netwerk Onderwijsinnovatie scholen niet weer extra taken 

op? Maassen van den Brink: “Als je het primaire proces effi -

ciënter regelt, win je juist tijd, die je kan inzetten voor het 

onderwijs.”

Op de vraag of het niet riskant is om in deze tijd van 

dreigende bezuinigingen te zeggen dat het onderwijs niet 

effi ciënt werkt, zegt de hoogleraar: “Wij houden met ons 

rapport geen pleidooi voor bezuinigingen. Maar scholen 

moeten beseffen dat het onderwijs grotendeels wordt 

bekostigd met publieke middelen. Als je elke euro goed 

verantwoordt, creëer je een groter draagvlak voor extra 

investeringen in het onderwijs.” �

t i p s  vo o r  ‘s l i m m e r e ’  s c h o o l

Netwerklid Joeri van den Steenhoven is 

voorzitter van Kennisland, dat overheden en 

organisaties adviseert over innovatiestrate-

gieën en de kennissamenleving. De ‘Kafka 

Brigade’ van Kennisland inventariseerde de 

grootste bronnen van onnodige bureaucra-

tie. Binnen het onderwijs zijn de grootste 

tijdslurpers het eigen schoolbestuur (Van 

den Steenhoven: “Het rijk schrapte allerlei 

verantwoordingsregels en vervolgens kwa-

men besturen met eigen nieuwe regels.”); 

de gemeente (“Er zijn allerlei regels voor 

zaken als huisvesting en brandweer, en de 

buitenschoolse opvang heeft weer andere 

regels.”); en zorgleerlingen (“Het regelen 

van extra zorg binnen de school kost veel 

tijd.”). Al dit soort zaken kan volgens hem 

eenvoudiger worden opgezet.

Voor het project Onderwijspioniers, even-

eens van Kennisland, kwamen leerkrachten 

tijdens brainstormsessies met ideeën voor 

verbetering. De vijf beste ideeën werden 

met hulp van Kennisland gerealiseerd. Het 

team van een basisschool in Hoorn was veel 

tijd kwijt aan het organiseren van feesten 

en schoolreisjes. Een evenementenbureau-

tje, gerund door een ouder, nam deze taken 

over. Het bureau bedient inmiddels ook 

andere scholen en de ouder haalt er een 

salarisje uit. Een andere Hoornse basis-

school stopte met vergaderingen voor het 

hele team. Aan de hand van de agenda 

wordt nu bepaald wie er echt bij moeten 

zijn. Op een Noordwijkse basisschool, ten 

slotte, signaleerde de gymlerares dat kin-

deren weinig bewogen in de pauze en dat 

er veel toezicht nodig was. Ze ontdekte een 

Engels concept waarbij het plein is verdeeld 

in kleurvlakken met elk een eigen activiteit. 

Tijdens de gymles leerden de kinderen de 

regels voor de verschillende vakken. Ze 

spelen nu actiever en inmiddels is voor de 

pleinwacht nog maar één leerkracht nodig.

Ook ict kan beter worden ingezet. Van den 

Steenhoven: “Maar dan wel vanuit een 

duidelijke visie. Ict is geen oplossing voor 

alles. Je kunt met behulp van ict je admi-

nistratieve taken verlichten en educatieve 

software inzetten, maar zorg wel dat zulke 

maatregelen passen bij de fi losofi e van je 

school.”

Joeri van den Steenhoven is voorzitter van 
Kennisland, een onafhankelijke denktank. 
Kennisland adviseert overheden en 
organisaties over innovatiestrategieën en 
de kennissamenleving.
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achtergrond

o n d erw i j sper s o n eel  d o el g er i c h t  inze t t en

Op school draait het in eerste instantie om het talent en de ontwikkeling van leerlingen. 

Maar zonder talent in het team kom je nergens. Hoe krijg je als schoolleider in beeld welke 

getalenteerde medewerkers in je school rondlopen? Hoe houd je daar zicht op, inclusief 

– de samenhang met – je eigen kwaliteiten? En wat doe je er vervolgens mee? 

tekst lisette blankestijn

onontvre 
“Een talent manifesteert zich altijd wel ergens, ook al 

probeer je het te onderdrukken”, zegt Meis Thewissen. 

Ze is adjunct-directeur en loopbaanadviseur bij Van Ede 

& Partners en werkt vanuit een biografi sche methode. 

“Talent is onontvreemdbaar kapitaal van mensen. Talenten 

willen altijd gebruikt worden en zijn dus onmiskenbaar 

in iemands biografi e terug te vinden. Met een oefening 

met een kinderfoto of jeugdherinnering maak ik mensen 

bewust van hun talent. Welke ingrijpende ervaringen 

heb je gehad? Hoe ben je daarmee om gegaan? Die tools, 

daaruit blijkt je talent. Hoe je een crisis hebt overwonnen 

bijvoorbeeld.”

Benen op tafel
Suzanne von der Dunk, manager Onderwijs bij Randstad 

Nederland, denkt dat gesprekken binnen het team kunnen 

helpen om zicht te krijgen op de talenten. “Eerst gaat het 

om het beeld dat je van jezelf hebt als schoolleider. Wat 

voor type ben je en wil je zijn? Inspirerend? Faciliterend? 

Open voor dialoog? Om te kijken of je daaraan voldoet, kun 

je je natuurlijk laten testen. Of feedback vragen aan leer-

krachten en ouders, bijvoorbeeld met een 360-gradenfeed-

back. Vervolgens is de vraag of jouw type leiderschap past 

bij de signatuur van de school.

Von der Dunk vervolgt: “Als het gaat om de talenten bin-

nen je team dan moet je de dialoog aangaan met je mede-

werkers. Geen functioneringsgesprekken, maar gewoon 

met de benen op tafel: waar ben je goed in? Wat vind je 

moeilijk? Waar wil je staan, waarom heb je voor deze 

‘Tale 

kap 

‘m i s t  e e n  l e e r k r a c h t  e e n 

b e pa a l d  ta l e n t ,  d a n  m o e t  j e 

z o r g e n  d at  a n d e r e n  d i t 

w e l  h e b b e n ’
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emdbaar

school gekozen? Tijdens die gesprekken vang je ook sig-

nalen op: wie zit er goed in zijn vel, wie wil er vervroegd 

met pensioen? En je ontdekt welke capaciteit je als school 

bezit voor bijvoorbeeld Passend onderwijs. Heb je genoeg 

talent in huis dat bij kinderen signalen kan opvangen, dat 

kan differentiëren zodat ieder kind goed op zijn plek is 

in jouw school? Hier kom je achter met de STAR-techniek 

(Situatie, Taak, Actie, Resultaat): er is een kind met een 

bepaalde begeleidingsvraag, wat doet die leerkracht 

dan en wat levert het op? Leerkrachten een portfolio 

laten opbouwen kan ook. Grotere scholen hebben vaak 

een HR- of P&O-functionaris die kan helpen. Maar het 

belangrijkst blijft: rondkijken en zelf de dialoog aan-

gaan. Zeker bij een kleine school moet een directeur 

weten wat de sterke en zwakke punten zijn van de leer-

krachten. Mist een leerkracht een bepaald talent, dan 

moet je zorgen dat anderen dit wel hebben.”

Maatjeskoppels
Ien de Kock, directeur van Saltoschool de Startbaan in 

Eindhoven hanteert daar een handig systeem voor: ze 

vormt maatjeskoppels. “Ik link leerkrachten om zo talen-

ten te matchen. Iemand wil bepaalde dingen leren; wie 

werkt er op school die hem of haar daarmee kan helpen? 

Of iemand heeft een sterk talent ergens voor: aan wie 

koppel ik die persoon zodat we dat talent gerichter kun-

nen inzetten?” Ook De Kock gebruikt gesprekken om het 

talent in kaart te brengen. “Als je een open relatie hebt, 

weet je hoe mensen zich voelen op school en ook wie er 

bijvoorbeeld naar een andere baan uitkijkt. Daarnaast 

hebben we de Kijkwijzers, een instrument dat is ontwik-

keld op bestuursniveau. Daarmee brengen we vooral com-

petenties in kaart. We gaan met zo’n Kijkwijzer de klas in 

en bespreken de uitkomst met de leerkracht. Die is mijn 

belangrijkste bron, het gaat mij om zijn of haar verhaal. 

Ik merk dat mensen zich vereerd voelen als hun talent 

benoemd wordt. Het werkt ook omgekeerd, kijkend naar 

de signatuur van onze school: we werken volgens de Dal-

tonprincipes en hebben een aparte visie op creativiteit. 

Ik werf dus mensen die daarbij passen, die een creatief 

talent hebben. Ook belangrijk is de intervisie tussen 

leerkrachten. Ik heb veel jonge leerkrachten, die hebben 

geleerd om te refl ecteren. Met intervisie laat ik hen op 

zoek gaan naar hun sterke kanten en tekortkomingen.”

Eigen signatuur
“Mijn eigen talenten? Ik heb een masteropleiding gedaan, 

daar leer je veel over je eigen kwaliteiten”, vervolgt Ien 

de Kock. “Verder gebruiken we 360-gradenfeedback: leer-

krachten, ouders, MR-leden, leerlingen; iedereen helpt me 

om zicht te houden op mijn verbeterpunten. Ik heb goede 

voelsprieten en voer open gesprekken met mijn adjunct, 

dat helpt ook. Die voelsprieten waren heel belangrijk op 

de vorige school waar ik werkte: die was klein, ik zat dicht 

op de mensen en kon zelf knopen doorhakken. Nu werk 

ik op een snelgroeiende school met een uitdijend team >

nt is 

itaal’ ‘ i k  m e r k  d at  m e n s e n  z i c h 

v e r e e r d  vo e l e n  a l s  h u n  ta l e n t 

b e n o e m d  w o r d t ’

Foto: Hans Roggen
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en meerdere gebouwen. Mijn valkuil is dat ik afdrijf van 

de mensen, omdat ik me zoveel bezighoud met alle lagen 

ertussen. Mijn opdracht aan mezelf is dus om die voelsprie-

ten goed te blijven gebruiken. Dat is mijn ontwikkelpunt.”

Functiemix
Zicht krijgen op het talent in de school is vanwege de func-

tiemix een actueel onderwerp voor schoolleiders. Scholen 

krijgen extra middelen om leerkrachten carrièrekansen 

te bieden. Leerkrachten die zich bijvoorbeeld verdiepen in 

een bepaald vakgebied, of die een kei zijn in het begelei-

den van (zorg)leerlingen, kunnen dankzij de functiemix 

doorstromen naar een hogere salarisschaal. “Dan moet 

je dus kunnen sturen op talent” vindt onderwijsmanager 

Von der Dunk van Randstad. “Als een schoolleider onvol-

doende kwalitatief inzicht heeft in de talenten in het team, 

wordt dat een lastige opgave. Wie kan er doorgroeien? Je 

moet van iedere leerkracht weten hoe die ervoor staat. Het 

gevaar is dat iedereen gaat praten vanuit die functiemix, 

met dat salarisstrookje in gedachten.” Loopbaanadviseur 

Thewissen: “Als het gaat om beloning krijg je vaak toch 

een vertaling naar competenties, maar dat heeft een 

bepaalde infl exibiliteit tot gevolg waarmee je andere 

aspecten tekort doet. Het zou mooi zijn als de functiemix 

ruimte laat voor het waarderen van intrinsieke talenten. 

Stel: je hebt een leerkracht in je team met een enorme 

toegankelijkheid. Iemand die mensen naar zich toe trekt 

om te praten en die daardoor heel veel rust in de school 

brengt. Zo’n persoon is waardevol voor een school, ook al 

heeft die zich misschien niet in een bepaald vakgebied 

gespecialiseerd of iets anders gedaan om in aanmer-

king te komen voor een hogere salarisschaal. We zijn zo 

gewend om competenties te belonen! Ik pleit ervoor dat 

schoolleiders aandacht hebben voor het mensaspect. Niet 

alleen competentielevels benoemen, maar ook dit soort 

talenten.”

De school van Ien de Kock werkt nog niet met de func-

tiemix. “Dit is weer zo’n fenomeen om wat beweging te 

krijgen in onderwijsland, maar voor mij is het gewoon 

voorwaardelijk om mensen aan te spreken op hun talen-

ten. Vooral jonge mensen zitten daar echt op te wachten. 

Zij willen hun talenten graag verder ontwikkelen en bij-

voorbeeld een coördinerende taak erbij nemen. Die ont-

plooiingskansen – plus het feit dat ze af en toe buiten de 

groep wat kunnen doen – vinden ze belangrijker dan de 

fi nanciële voordelen.” �

achtergrond

Suzanne van der Dunk (Randstad) en 

Meis Thewissen (Van Ede & Partners) 

verzorgen respectievelijk de inlei-

dende lezing en een workshop tijdens 

de jaarlijkse AVS-conferentie speciaal 

voor vrouwelijke schoolleiders.

De titel van de conferentie, georgani-

seerd door AVS-adviseur Elaine Toes 

en schoolleider Henriëtte van der 

Voort, is dit keer: ‘Weet wat je in huis 

hebt’. Hoe krijg je goed zicht op de 

waardevolle mogelijkheden die je als 

schoolleider in huis hebt en hoe zet je 

onderwijspersoneel doelgericht in? 

Ook Laura Jonker, promovenda Bewegingswetenschappen, 

laat zien hoe kennis uit de sport kan helpen om die vraag 

te beantwoorden. AVS-adviseurs plaatsen het belang van 

het sturen op talent in het bredere perspectief van school-

ontwikkeling en actuele maatschappelijke vraagstukken, 

zoals Passend onderwijs en de functiemix. Traditiegetrouw 

wordt gezorgd voor een spetterende afsluiting.

Datum: donderdag 4 november 2010

Locatie: Apeldoorn

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/

conferentievrouwelijkeschoolleiders

c o n f e r e n t i e  vo o r  v r o u w e l i j k e  s c h o o l l e i d e r s  4  n o v e m b e r  2 0 1 0

‘Weet wat je in huis hebt’

Suzanne van der Dunk

Meis Thewissen

‘ h e t  z o u  m o o i  z i j n  a l s  d e 

f u n c t i e m i x  r u i m t e  l a at  vo o r 

h e t  w a a r d e r e n  v a n  i n t r i n s i e k e 

ta l e n t e n ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Metin Çelik, 

woordvoerder (primair) onderwijs namens de PvdA in de Tweede 

Kamer.

politieke column

het nemen van 

verantwoordelijkheid

Voor mij is het primair onderwijs bij uitstek 

de plek waar kinderen de basis vormen voor 

hun loopbaan in de toekomst. Een belang-

rijke voorziening dus, waar het kind centraal 

hoort te staan en alles gedaan moet worden 

om het maximale uit elk kind te halen. Er 

moet ontzettend veel geïnvesteerd worden, 

ook in hen die moeite hebben om het tempo 

bij te houden of afwijkend gedrag vertonen. 

Ook met deze moeilijke leerlingen moet 

het primair onderwijs raad weten. Mijn 

waarneming is dat dit niet altijd het geval is. 

Het lijkt soms wel alsof scholen alleen maar 

makkelijke leerlingen willen hebben en 

maar een handjevol moeilijke leerlingen.

Het is waar dat moeilijke leerlingen soms 

veel meer geld kosten, het is waar dat er 

vaak aangepaste begeleiding nodig is en het 

is zeker waar dat er scholen zijn die moei-

lijke leerlingen veel beter kunnen opvangen. 

Maar de vraag is of er zo gemakkelijk naar 

een ander gewezen moet worden. Ik vind 

een gepaste verantwoordelijkheid meer op 

zijn plaats. 

Er zijn teveel leerlingen die naar het speci-

aal onderwijs worden doorverwezen, waar-

door de wachttijden een onverantwoorde 

omvang aannemen. Leerlingen met psychi-

sche en emotionele problemen worden als 

lastig ervaren. Kinderen met adhd lijken 

op voorhand objecten voor het speciaal 

onderwijs. Zijn er echt veel meer leerlingen 

die naar het speciaal onderwijs moeten of 

nemen de reguliere scholen onvoldoende 

verantwoordelijkheid om hen te begeleiden? 

Hier ligt volgens mij een uitdaging voor de 

schoolleider. 

Kinderen horen zoveel mogelijk in een 

gewone omgeving mee te draaien. Zij horen 

maximaal mogelijk begeleid te worden. 

Wij hebben met ons allen de ambitie om 

de kwaliteit van het onderwijs een nieuwe 

impuls te geven om het tot de mondiale top 

vijf te laten horen, maar kwaliteit gaat niet 

alleen over hoge Cito-scores en goede resul-

taten. Kwaliteit gaat ook over het leveren 

van maatwerk, goede begeleiding en dus 

in woord en daad het kind daadwerkelijk 

centraal stellen.

Vanaf 2005 wordt het geld voor de 

schoolbegeleiding volledig aan de scholen 

uitgekeerd. Doel hiervan was de scholen 

meer autonomie te geven in het voeren 

van hun kwaliteitsbeleid. Het maximaal 

benutten van het talent van ieder kind en 

het verder versterken van de wil van scholen 

om te verbeteren zijn destijds belangrijke 

uitgangspunten geweest. Soms vraag ik mij 

af of dit in voldoende mate gebeurt. Hoe 

vaak en in welke gevallen wordt externe 

deskundigheid ingekocht?

Ik ben mij ervan bewust dat de maatschap-

pelijke opdracht van scholen steeds breder 

en complexer wordt. Er is sprake van een 

omslag van een beheers- en uitvoeringscul-

tuur naar ondernemend bestuur en school-

leiderschap. Er wordt hard gewerkt om de 

administratieve lasten van schoolleiders 

te verminderen, waardoor ze meer tijd 

hebben voor het echte werk: het leiding-

geven aan een club professionals. Eerlijk 

is eerlijk: het zijn wel de schoolleiders die 

verantwoordelijk zijn voor hun school. Zij 

hebben grote invloed op de kwaliteit en de 

resultaten van het onderwijs op hun school. 

Een belangrijke sleutel voor het verbeteren 

van de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de 

schoolleiding. Ik roep schoolleiders op het 

maximale te doen om alle kinderen op hun 

school tot hun recht te laten komen. �

Reageren? Mail naar 

m.celik@tweedekamer.nl.

k w a l i t e i t  g a at  n i e t  a l l e e n  o v e r  h o g e  c i to -

s c o r e s  e n  g o e d e  r e s u ltat e n ,  m a a r  o o k  o v e r 

h e t  l e v e r e n  v a n  m a at w e r k ,  g o e d e  b e g e l e i d i n g 

e n  h e t  k i n d  c e n t r a a l  s t e l l e n
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Creatief omgaan met dilemma’s
Op vrijdag 26 november 2010 organiseert de AVS in 
Scheveningen van 10.00 tot 15.00 uur haar jaarlijkse 
alumnidag voor oud-cursisten, dit keer rond het thema: 
creatief omgaan met dilemma’s.

Zoals elke instelling waar mensenwerk de kern vormt, is het onder-

wijs rijk aan dilemma´s. Bijvoorbeeld de verschillende belangen 

in een brede school, marktwerking in de school (positionering) of 

niet, bezuinigen of innoveren, de uitgangspunten bij het invoeren 

van de functiemix, het maken van keuzes bij timemanagement en 

andere situaties waarin je ogenschijnlijk tussen twee schijnbaar 

tegengestelde belangen moet kiezen. Tijdens de alumnidag gaan 

deelnemers aan de slag met een beproefde methodiek van THT-

consulting. De aanpak van THT, dilemma reconcilliation, leert ogen-

schijnlijke dilemma’s adequaat om te zetten in verenigende kansen. 

Bijvoorbeeld: hoe kun je innovatief bezuinigen? Vooraf ontvangen 

de deelnemers een link om hun eigen bewustzijn ten aanzien van 

culturele verschillen in beeld te brengen. 

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Waaruit bestaat een leerling-dossier, welke 

bewaartermijnen gelden en welke rechten hebben 

de ouders met betrekking tot de inzage?

tekst harry van soest

Een leerling-dossier bestaat feitelijk uit twee delen: een puur admi-

nistratief en een onderwijskundig gedeelte. In het administratieve 

gedeelte is de relevante informatie over de leerling opgenomen, 

zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum en 

gegevens over de ouders, maar ook gegevens over verzuim, in- en 

uitschrijfgegevens en gegevens van de leerling en zijn ouders die 

nodig zijn voor het berekenen van het formatiebudget. Het tweede 

gedeelte bevat informatie over de onderwijskundige en algemene 

begeleiding van de leerling, zoals uitslagen van toetsresultaten en 

verslagen van gesprekken met ouders.

In het algemeen geldt voor leerling-gegevens een bewaartermijn 

van twee jaar nadat de leerling de school verlaten heeft. Er zijn 

echter bepalingen in de onderwijswet- en regelgeving die een 

langere termijn voorschrijven. Zo geldt bijvoorbeeld voor het primair 

onderwijs dat gegevens over absentie en in- en uitschrijving vijf 

jaar bewaard moeten blijven nadat de leerling is uitgeschreven 

(Besluit bekostiging WPO). Ook de adviezen en beslissingen van 

de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) zijn hiervan een 

voorbeeld. Deze gegevens, over een leerling die naar een school 

voor speciaal onderwijs is doorverwezen, moet een school drie jaar 

bewaren na het vertrek van de leerling. Adresgegevens van (oud-)

leerlingen mogen bewaard blijven.

Ouders hebben recht op inzage in het leerling-dossier. Op verzoek 

kunnen zij een kopie van de documenten krijgen. Persoonlijke aan-

tekeningen van bijvoorbeeld leerkrachten vallen hier niet onder.

De school mag niet zonder toestemming van de ouders gegevens 

aan derden verstrekken. Dat geldt niet voor het verstrekken van het 

onderwijskundig rapport. Een afschrift aan de ouders verstrekken is 

voldoende.

Kosten: leden alumnivereniging t 57,50 / niet-leden alumni-

vereniging t 225

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering/

alumnivereniging of via Sylvia Visser, s.visser@avs.nl (vóór 

31 oktober 2010)

Alumnivereniging
Vindt u het ook interessant om te weten waar uw medecursisten 

uit eerdere opleidingen op dit moment mee bezig zijn? Wilt u ook 

uitwisselen over actuele ontwikkelingen? Heeft u behoefte aan het 

hernieuwen van uw netwerk? Word dan lid van de alumnivereniging 

van de AVS! Als u één van de opleidingen bij de AVS heeft gevolgd, 

kunt u lid worden voor 45 euro per jaar. Meer informatie: AVS, 

Elaine Toes, e.toes@avs.nl, tel. 030-2361010.

Nieuwe medewerker
In het kader van de individuele belangenbehartiging 

van AVS-leden is met ingang van 1 juli 2010 advocaat 

Ritsert Haitsma in dienst getreden bij de AVS. 

Ritsert werkte eerder voor een advocatenkantoor in 

Amsterdam, met als specialisatie arbeidsrecht.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlo-

pende vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts-

positie. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader 

Primair. De AVS Helpdesk is alle werkdagen bereikbaar van 

9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl. 

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact 

opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen en antwoorden 

daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.
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v o o r  ( a d j u n c t- ) s c h o o l l e i d e r s  e n 

b e s t u u r d e r s

Scholing medezeggenschap
De (G)MR van uw school heeft zich laten scholen over 
de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Vindt u 
dat u als schoolleider/bestuurder zelf onvoldoende op 
de hoogte bent van de rechten en plichten van de (G)
MR en van de mogelijkheden die de wet biedt? Schrijf 
u dan snel in voor een middagbijeenkomst over de Wet 
medezeggenschap op scholen.

In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de positie en de taken 

van de (adjunct-)schoolleider en de bestuurder binnen de WMS en 

de communicatie met de (G)MR. Ervaren adviseurs van de AVS en 

van de Vereniging Openbaar Onderwijs passen met de deelnemers 

aan de hand van een aantal actuele praktijkvoorbeelden de theorie 

praktisch toe. De deelnemers krijgen na afl oop een map met 

achtergrondinformatie mee.

De bijeenkomsten vinden plaats in het najaar van 2010, verspreid 

over het land, steeds op een woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 

uur. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging, een 

acceptgiro en informatie over de locatie.

Data en plaatsen: 22 september (Breda), 29 september, 

(Roermond), 6 oktober (Alkmaar), 13 oktober (Groningen), 

3 november (Utrecht)

Kosten: leden AVS en VOO t 135 / niet-leden t 150

Inschrijven: tot uiterlijk 15 september via www.avs.nl/agenda

s t u d i e r e i s  e n  c o n g r e s

Cyprus & ESHA 2010
Van 1 tot en met 8 november 2010 organiseert de AVS 
een groepsstudiereis naar Cyprus. Op het programma 
staan schoolbezoeken, excursies en deelname aan het 
ESHA congres 2010.

De groep zal verblijven in een hotel in Limasol, waar ook het congres, 

met als thema ‘The succesful school, a human aproach of leadership’, 

plaatsvindt. De reis biedt zowel een unieke kans om kennis te nemen 

van de recente ontwikkelingen van het onderwijs op Cyprus, als 

collega-school-

leiders uit 27 

Europese landen 

te ontmoeten. 

Daarnaast krijgt 

u in ontspannen 

excursies een 

goed beeld van 

het landschap 

en de cultuur op 

Cyprus.

Prijs: leden t 1.450 / niet-leden t 1.590

Inbegrepen: vliegreis, transfers, hotelovernachtingen op basis van 

2pk met ontbijt, toegang tot en deelname aan het congres, inclusief 

excursie en schoolbezoeken

Meer informatie en inschrijven studiereis: www.avs.nl/

professionalisering/internationaal/educatievereizen

Meer informatie congres: www.esha2010.com

n i e u w  o p  d e  s i t e

Resultaten derde meting 
bso-scholenpanel 

Onderzoek over de stand van zaken rondom de verant woor-

delijkheid van scholen om aansluiting met de buitenschoolse 

opvang (bso) te regelen, die per augustus 2007 geldt. 

In september 2007 heeft een nulmeting plaatsgevonden onder 

leden van de AVS. In mei 2009 is een tweede meting verricht en in 

maart 2010 een derde meting. De resultaten van de derde meting 

liggen in het verlengde van de voorgaande metingen en zijn te 

 vinden op www.avs.nl/vereniging/meepraten/scholenpanels.

In maart 2011 zal er voor de laatste keer een monitor over bso 

worden uitgezet. De vragen zullen dan nog meer verfi jnd zijn en 

de diepte ingaan.

n e t w e r k e n

Kennis uitwisselen en ervaringen 
delen met collega-directeuren?

Heeft u als (aspirant) AVS-lid behoefte aan uitwisselingen 

met collega-directeuren? Als netwerklid wordt uw stem direct 

gehoord, leert u van collega-directeuren en bespreekt u de 

actuele ontwikkelingen met AVS-medewerkers. Binnen de AVS 

bestaan verschillende netwerken waarvoor u zich kunt aanmelden: 

personeelsbeleid, bovenschools management, diverse regionale 

en sbo-netwerken en besloten netwerken. Meer informatie: 

www.avs.nl/professionalisering/netwerken >
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postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

AVS Voordeel: Voor school en privé

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. Dat is het idee 
achter AVS Voordeel. Om u te helpen bij het kiezen uit het vaak versnipperde 
aanbod, hebben we afspraken met diverse aanbieders gemaakt; met het oog 
op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Schoolvoordeel:
• Administratie en informatie
• Advies en begeleiding
• Ict en multimedia
•  Facilitaire dienstverlening 

en verbruiksmateriaal
• Educatie
• Huisvesting

Privévoordeel:
Financiën & administratie, ict 
& multimedia, wet & recht en 
o.a. beauty & health, elektronica, 
ontspanning en mobiliteit.

Meer informatie: 
www.avsvoordeel.nl of mail 
voordeel@avs.nl
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l i d m a at s c h a p

Maak een collega AVS-lid en 
verdien uw contributie terug!

Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) basis-, 
voortgezet- en speciaal onderwijs die nog geen AVS-lid 
zijn? Laat deze (adjunct-)directeuren, locatieleiders, 
middenmanagers of bovenschools managers/bestuurder 
dan ook kennismaken met de voordelen van de AVS!

Als u als AVS-lid nieuwe leden aan-

brengt, ontvangt u een oplopende 

korting op het persoonlijk deel van 

uw eerstvolgende contributie. Bij 

één nieuw lid ontvangt u 10 procent 

korting, bij twee leden 25, bij drie 

leden 45 procent, bij vier leden 70 

procent en bij vijf nieuwe leden zelfs 

90 procent!

De AVS is de enige belangenvereniging voor schoolleiders in het 

(speciaal) basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Door maatwerk 

en kennis van het veld kan de AVS de (deel-)belangen van haar leden 

behartigen. Leden kunnen bij de AVS hun deskundigheid ontwikke-

len, een training of opleiding volgen, de helpdesk bellen met speci-

fi eke, vakgerelateerde vragen, Kader Primair en Kadernieuws lezen, 

nieuwe inspiratie opdoen en collega’s ontmoeten via een educatieve 

reis, netwerk, ledenbijeenkomst of het AVS-congres. Bovendien heb-

ben AVS-leden een stem in de Nederlandse onderwijspolitiek. Het 

vak van schoolleider is wezenlijk anders dan die van leerkracht of 

onderwijsondersteuner. Dat weet de AVS als geen ander.

Kijk op www.avs.nl/vereniging/lidworden.

Tien redenen om uw collega lid te maken:

•  Altijd toegang tot onderwijsnieuws en ontwikkelingen in uw 

vakgebied via Kader Primair, Kadernieuws en www.avs.nl

•  Direct deskundige hulp bij vragen of problemen via de AVS 

Helpdesk

•  Continu ondersteuning in uw professionele ontwikkeling

•  Invloed op politieke besluitvorming door collectieve 

belangenbehartiging

•  Recht op individuele rechtspositionele belangenbehartiging door 

gespecialiseerde juristen/advocaten

•  Directe inspraak via de AVS Ledenraad, beleidscommissies 

en scholenpanelenquêtes

•  Flinke korting op trainingen, opleidingen, educatieve reizen, 

congressen en het plaatsen van vacatures

•  Collectieve korting op diverse producten en diensten voor 

uw school en privé via AVS Voordeel

•  Profi jt van doelgroepspecifi ek aanbod voor:

  –  (adjunct-)directeuren, locatieleiders en bovenschools 

managers/bestuurder

 –  starters, middenmanagers, (bijna) fpu’ers, etc.

 –  managers/bestuurders in het basis-, speciaal basis- en 

speciaal onderwijs

•  Collegiale steun in een landelijk netwerk 

a v s  e n  b e r e n s c h o t

Onderzoek naar leiderschap in het onderwijs
De AVS gaat in samenwerking met Berenschot gaat 
onderzoek doen naar leiderschap in het onderwijs. 
Het wordt erg op prijs gesteld als AVS-leden hieraan 
mee willen werken.

Elke schoolleider heeft een eigen stijl van leidinggeven, maar ook 

iedere school is anders. Voor een zo goed mogelijk resultaat van 

een school, is het waarschijnlijk nodig dat er congruentie is tus-

sen de ontwikkelingsfase van een school en de manier waarop de 

schoolleider acteert. Als een school te maken heeft met dalende 

leerlingenaantallen, dan vraagt dat meer ondernemerschap van 

een schoolleider. Een school met teleurstellende leerresultaten 

vraagt om een schoolleider die vooral onderwijsspecialist is. 

De AVS en Berenschot willen onderzoeken welke match tussen 

de ontwikkelfase van een school en de competenties van een 

schoolleider leidt tot de beste onderwijssetting voor kinderen en 

leerkrachten.

De resultaten van het onderzoek worden tijdens het AVS-congres op 

18 maart 2011 in boekvorm gepresenteerd. Naast een beschrijving 

van de onderzoeksresultaten bevat het boek een praktische hand-

reikingen voor schoolleiders, centrale directies en bestuurders om 

zelf te komen tot een goede match tussen schoolontwikkeling en de 

kwaliteiten van schoolleiders. Op een gerelateerde website kunnen 

schoolleiders een korte zelftest doen om te bepalen waar ze zelf 

staan.

Eind september ontvangen AVS-leden een uitnodiging voor deel-

name aan het onderzoek.
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Heleen Broerse-Boterman

Directeur van de Johan Weststeijnschool 

en de Rehobothschool in Nieuw-Vennep

johanweststeijn@vpcodebasis.nl of 

rehoboth@vpcodebasis.nl

Hans Barth

Directeur christelijke basisschool 

de Cypressenhof in Middelburg

h.barth@vco-cypressenhof.nl

Jos de Bruijn

Algemeen Directeur Katholieke 

Scholenstichting Fectio in Houten

info@ksfectio.nl

Maarten Bauer

Directeur christelijke Daltonschool 

De Rank in Deventer

maartenbauer@zonnet.nl

Nick van Doeveren

Directeur openbare basisschool 

De Marskramer in Assen

directie@demarskramer.nl

Rien Bouw

Directeur Openbaar Onderwijs Zwolle

r.bouw@planet.nl

Peter van Eijk (voorzitter ledenraad)

Voorzitter College van Bestuur Stichting 

Fortior

info@fortior.nl

Jan-Pieter van Bruchem

Directeur openbare school voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs De Piloot 

in Rotterdam

jp.vanbruchem@depiloot.nl

De AVS Ledenraad fungeert als adviesorgaan voor het 
AVS-bestuur. In het onderstaande overzicht stellen de 
AVS-leden, die per 1 augustus 2010 actief zijn binnen de 
ledenraad, zich voor. 

foto’s: gerard helt

De AVS Ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigings-

orgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de 

ALV overgenomen. De ledenraad adviseert het bestuur van de AVS 

gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal 

belangrijke aspecten instemmingsrecht.

Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gekeken naar kwaliteit 

en ervaring. Het streven is zoveel mogelijk representatief te zijn. 

Landelijke spreiding, vertegenwoordiging van de reacties van direc-

teuren/bestuurders, regulier primair én speciaal (basis)onderwijs, 

en man/vrouw-verhouding spelen daarbij ook een rol. De ledenraad 

vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en 

de directie van de AVS.

Het is belangrijk dat de leden van de ledenraad goed geïnformeerd 

worden door collega’s uit het veld. Neem bij vragen of agendasug-

gesties dus gerust contact op met de ledenraadsleden, bijvoor-

beeld via voorzitter Peter van Eijk of secretaris Ger de Vos.

de avs ledenraad:

door en voor avs-leden

avs ledenr a ad
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Wim Goossens

Directeur Sint Willibrordus in Bakel

wim.goossens@willibrordusbakel.nl

Theo Martens

Directeur St. Jan de Doper in Merselo 

en de  Regina Pacis in Vredepeel

info@jandedoper.nl of 

info@regina-pacis.nl

Rick Matser

Directeur primair onderwijs

hmatser@home.nl

Rob Narold

Directeur sbo Het Tangram in Purmerend

r.narold@sbohettangram.nl

Pauline Hermsen

Regiodirecteur SG Effatha in Zoetermeer

p.hermsen16@upcmail.nl

Henk Overeem

Directeur CNS De Meander in Ede

directie@demeander.net

Elma Jense-Norendaal

Directeur van ’t Reigerbos in Zevenhuizen

eajense@yahoo.com

Sylvia Reinold

Directeur 4e Montessorischool 

De Pinksterbloem in Amsterdam

sylviareinold@hetnet.nl

Theo Kampschreur

Directeur roomskatholieke 

Bernadetteschool in Loo

info@basisschoolbernadette.nl

Jan Stuijver

Directeur Montessorischool Landsmeer

stuijver@planet.nl

Willem-Jan van Keulen

Directeur Kindcentrum De Ontdekking 

in ’s-Hertogenbosch

willemjan@kcdeontdekking.nl

Ger de Vos (secretaris ledenraad)

lid College van Bestuur Christelijke 

Onderwijsgroep Drenthe in Assen

g.devos@cogdrenthe.nl

Bram Krol

Directeur onderwijs (v)so 

De Berken schutse in Heeze

bram.krol@berkenschutse.nl

Stefan van Haaren

Directeur obs Het Groene Hart in 

Zoetermeer

scvanhaaren@ziggo.nl
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School for
Leadership

Trainingen & opleidingen
Oktober 2010

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Neurolinguïstisch programmeren 30 september en 1 oktober Maartje Alma

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties 30 september en 1 oktober Thelma Sweijen

• Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant 6 oktober Elaine Toes

• Human Dynamics deel 1 7 en 8 oktober AVS i.s.m. KPC Groep

• Persoonlijke presentatie en profi lering, met kleurenanalyse 7 oktober Maartje Alma

• Leren begroten en budgetteren 7 oktober Lex Albers

• Systematisch kijken naar onderwijsorganisaties 7 en 8 oktober Wiel Botterweck en Thelma Sweijen

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 7 en 8 oktober Ruud de Sain

• Theorie U 11 oktober Bob Ravelli

• Onderwijshuisvesting 13 oktober Jan Schraven

• Effectief en effi ciënt vergaderen 13 oktober Bob Ravelli en Tom Roetert

• Minileergang Startende directeuren 13 en 14 oktober Elaine Toes

• Generatiemanagement 14 oktober Maartje Alma

• Toekomstgericht leiderschap in een lerende school 14 oktober Wiel Botterweck en Bob Ravelli

• Het vermogen van een schoolbestuur 14 oktober Lex Albers

• Gesprekstechnieken 15 oktober Magda Snijders

November 2010

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Duurzaam projectmanagement 2 november Elaine Toes

• Beleidsrijke leerling-prognoses 2 november Lex Albers

• Invoeren van de functiemix. Hoe nu verder? 3 november Tom Roetert en Jannita Witten

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties (Sturen op geld) 4 en 5 november Thelma Sweijen

• Loopbaanbezinning, een gevoelige cursus 10 en 11 november Tom Roetert

• Authentiek leiderschap 10 en 11 november Ruud de Sain en Magda Snijders

• Verkorte kweekvijver Montessori-schoolleiders 10 november Elaine Toes

• Meesterlijk coachen 2010-2011 11 en 12 november Tom Roetert

• Neurolinguïstisch programmeren 11 en 12 november Maartje Alma

• Scenarioplanning als methode 11 en 12 november Thelma Sweijen

• Toekomstgericht leiderschap in een lerende school 11 november Wiel Botterweck

• De juiste interim-manager op de juiste plaats 12 november Tom Roetert en Hans van den Berg

• Human Dynamics teachertraining 15 en 16 november Elaine Toes

• Personeelsbeleid in de brede school 16 november Elaine Toes en Jannita Witten

• Aanbesteden 16 november Jan Schraven

• Policy Governance in de praktijk 17 november Carine Hulscher-Slot

• Succesvol onderhandelen 17 en 18 november Tom Roetert en Bob Ravelli

• Minileergang Middenmanagement 17 november Bob Ravelli

• Theorie U 18 november Bob Ravelli

• Gesprekstechnieken 18 november Magda Snijders

• Inzetten van didactische excellentie 18 november Elaine Toes

• Leidinggeven aan verandering 25 en 26 november Thelma Sweijen

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 25 en 26 november Ruud de Sain

• Minileergang Startende directeuren 25 november Elaine Toes

• Human Dynamics deel 2 25 en 26 november AVS i.s.m. KPC Groep

(onder voorbehoud)

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en 
trainingen, maatwerk en meer informatie de AVS Professionaliseringsgids 
2010/2011 of kijk op www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
openaanbod. Inschrijven via schoolforleadership@avs.nl 
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Het belang van de eerste elf seconden | Eendaagse met avondprogramma

Persoonlijke presentatie en profilering

Eendaagse

Leren begroten en budgetteren

Eendaagse 

Invoeren van de functiemix. Hoe nu verder?

U ervaart hoe u overkomt op anderen, wat daarvan de ‘oorzaak’ is 

en hoe u dat kunt veranderen. Door inzicht in omgangsvormen weet 

u op de juiste manier met mensen om te gaan. Dit maakt uw werk 

niet alleen gemakkelijker maar ook plezieriger. U krijgt ook inzicht 

in uw eigen houding en uitstraling. U leert uzelf presenteren op 

een manier die bij u past. Dat kan bij presentaties zijn, waarbij u 

voor een groep staat, in contacten met zakelijke partners, tijdens 

het vergaderen met medewerkers of het voeren van functione-

ringsgesprekken, et cetera. Er wordt gebruik gemaakt van diverse 

werkvormen, zoals presentaties, video, praktische oefeningen 

en een kleurenanalyse.

Doelgroep: leidinggevenden die hun persoonlijke effectiviteit 

 willen vergroten.

Data: 7 oktober 2010 of 21 januari 2011

Uitvoering: Maartje Alma

Kosten: leden t 449 / niet-leden t 549 

Hoe maakt u een integrale (meerjaren)begroting, inclusief formatie 

en investeringen, die aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en 

uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te begroten/ 

budgetteren en fi nancieel overzicht te hebben en te houden. Tijdens 

de eendaagse komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•  de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten en de 

handvatten voor de budgettering;

•  het opstellen van de begroting aan de hand van een casus;

•  het opstellen van de meerjarenbegroting personeel, inclusief de 

benodigde reserveringen;

•  het opstellen van de investeringsplannen op het gebied van ict, 

meubilair en onderwijsleerpakket;

•  het actualiseren van de begroting op basis van de meest recente 

vergoedingsbedragen.

U krijgt inzicht in de mogelijke keuzes die u zelf kunt maken en 

bent in staat een begroting om te zetten in budgetten. 

Doelgroep: (aankomend) schoolleiders, zowel van een bestuur 

met meer scholen als van een zelfstandige school (eenpitter)

Data: 7 oktober 2010 of 3 februari 2011

Uitvoering: Lex Albers

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uw eerste stap in de functiemix is gezet, de eerste groep leerkrach-

ten LB is werkzaam op uw school/scholen. Tijdens deze studiedag 

wordt u bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen rond de 

functiemix. Centraal staan de relatie tussen de functiemix en: uw 

gesprekkencyclus, uw scholingsbeleid, de door u gekozen criteria, 

uw totale functiebouwwerk en uw werving- en selectiebeleid (intern 

en extern). Doel is het (verder) ontwikkelen van het invoeringsbe-

leid van de functiemix en een verband leggen tussen IPB-beleid en 

beoordelingscyclus. 

Doelgroep: leidinggevenden als bovenschools managers, 

directeuren, locatieleiders en personeelsfunctionarissen 

Data: 3 november 2010 of 24 maart 2011 

Uitvoering: Jannita Witten en Tom Roetert 

Kosten: leden t 549 / niet-leden t 649 

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.avs.nl/

professionalisering/schoolforleadership/openaanbod of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat 

voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.
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Twee tweedaagsen en een terugkomdag

Neurolinguïstisch programmeren voor leidinggevenden
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor 

presentatie, coaching en communicatieverbetering. NLP beschrijft 

de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe 

hun interactie in ons lichaam emoties en gedrag beïnvloedt. In vijf 

dagen leert u uw communicatie te sturen door er bewust mee om 

te gaan. De technieken kenmerken zich door een directe praktische 

toepasbaarheid. De oefeningen geven uw communicatie een extra 

dimensie. NLP reduceert miscommunicatie en de kwaliteit van de 

interactie wordt verhoogd. De cursus is een inleiding in de basis-

beginselen en toepassingen van NLP, waarbij het persoonlijke doel 

van iedere deelnemer als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Doelgroep: leidinggevenden die op het gebied van communicatie 

en beïnvloeding gedrag effectiever te werk willen gaan.

Data: 30 september/1 oktober en 11/12 november 2010,

terugkomdag 14 januari 2011 (serie 1), 17/18 maart en 7/8 april,

terugkomdag 20 mei 2011 (serie 2)

Uitvoering: Maartje Alma (master trainer NLP)

Kosten: leden t 2.329 / niet-leden t 2.729 (inclusief twee

overnachtingen en diner)

meer informatie, inschrijven en maatwerk

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.avs.nl/professionalisering/schoolforleader-
ship/openaanbod of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw 
 organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.
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voor: bestuurders, algemeen directeuren, bovenschools 

managers en colleges van bestuur in het po

van: PO-Raad i.s.m. Projectbureau Kwaliteit

waar: Stadion Galgenwaard Utrecht

wanneer: 12 oktober

wat: conferentie

Bestuur aan zet – Sturen op 
onderwijskwaliteit

Besturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van 

hun scholen. Hoe geven besturen invulling aan deze rol? Er 

wordt ingegaan op werken met data, doelen stellen, effectieve 

interventies, het voorkomen van een afrekencultuur, onder-

wijskundig leiderschap in de keten, inhoud en frequentie van 

managementgesprekken en ‘waarmee morgen te beginnen?’ 

Inschrijven: www.deelnameregistratie.nl

voor: (G)MR-leden (personeel-, ouder- en leerlinggeleding), 

besturen en management (bevoegd gezag en directie) po en vo

van: Stichting Onderwijsgeschillen

waar: Congrescentrum De Reehorst, Ede

wanneer: 24 november

wat: 4e landelijke WMS congres

Naar een professionele 
medezeggenschap

Met dit jaar aandacht voor zowel de beginnende (G)MR-leden, 

als ook de meer ervaren leden. Specifi eke beleidsvraagstuk-

ken als de functiemix en Passend onderwijs komen aan bod. 

Ook worden fi nanciële thema’s behandeld, de kwaliteitszorg, 

veiligheidsbeleid, geschilbeslechting en de communicatie 

met en tussen de verschillende geledingen. Meer  informatie: 

www.infowms.nl, www.onderwijsgeschillen.nl en 

www.deelnameregistratie.nl/upload/brochure239.pdf 

(inschrijven). Het aanmelden van een (G)MR en/of leerling-

geleding voor de MR-prijs 2010 kan via lilian@infowms.nl

voor: schoolleiders, leerkrachten en ib’ers po en vo

van:  APS i.o.v. ministerie van Justitie

wat: elektronische keuzegids

Keuzegids Weerbaarheid
Met materiaal dat ten doel heeft de weerbaarheid van leerlin-

gen te vergroten. De gids geeft een geselecteerd overzicht van 

lesprogramma’s, methoden en lespakketten op het terrein van 

sociale en mentale weerbaarheid. Het is mogelijk met een paar 

klikken bij het kwalitatief beste aanbod voor een hulpvraag te 

komen. Zie www.keuzegidsweerbaarheid.nl.

voor: schoolleiders en leerkrachten van basisscholen, 

voortgezet onderwijs en ROC’s

van: School of Education van Windesheim

waar: Zwolle

wanneer: 1 oktober

wat: seminar

Twee- en meertalig onderwijs
Veel scholen zoeken naar manieren om hun leerlingen meer 

te bieden dan het verplichte deel Engels en/of Duits. Meer 

tijd besteden aan vreemdetalenonderwijs in een school 

heeft een positief effect op het eindniveau van de leerlingen. 

Wetenschappers en professionals uit het onderwijs informeren 

bezoekers in lezingen en workshops over vroeg vreemdetalen-

onderwijs (VVTO) en tweetalig onderwijs (TTO). Meer informa-

tie en aanmelden: www.windesheim.nl/agenda

tenslotte � Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g
s y m p o s i u m

i n f o r m at i e
va r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders, schoolbesturen, kinderopvang-

organisaties, bibliotheken, welzijn, sport, cultuur, zorg, 

gemeenten, provincies en rijk

van: Oberon en Sardes i.o.v. het Landelijk Steunpunt 

Brede Scholen, mede mogelijk gemaakt door het ministerie 

van OCW

waar: Jaarbeurs Utrecht

wanneer: 3 november

wat: congres

Het 7e Jaarcongres Brede School
De brede school maakt een groei door. De lappendeken van 

voorzieningen voor onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, 

sport en cultuur plaats maakt plaats voor een samenhangende 

multidisciplinair aanbod van hoge kwaliteit, in en rondom 

scholen. Congres met de nieuwste trends in theorie, beleid, 

(refl ectie op) de praktijk, zowel voor 0-12 jaar als voor het vo. 

Geconcentreerd rond de pijlers visie, programma, organisatie, 

fi nanciering, huisvesting, personeel en kwaliteit. Meer informa-

tie en aanmelden: www.bredeschoolcongres.nl
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voor: managers en professionals in onderwijs, opvang, 

cultuur, sport, ontspanning, welzijn en zorg

van: PO-Raad, Aedes, MOgroep en VNG

wat: online portal huisvesting

Bouwstenen voor sociaal
De portal heeft tot doel beslissers en professionals te 

helpen elkaar en hun weg te vinden in het kenniswoud 

dat afgelopen jaren rond maatschappelijk vastgoed is 

ontstaan. Maatschappelijk vastgoed is een verzamelnaam 

voor (brede) scholen, buurthuizen, opvangcentra, sport-

accommodaties, kerken, cultuurcentra, bibliotheken en 

andere voorzieningen met een maatschappelijke functie. 

Zie www.bouwstenenvoorsociaal.nl.

voor: basisscholen

van: NIGZ en de Johan Cruyff Foundation

wanneer: schooljaar 2010-2011

wat: sponsorloop

Oranjesponsorloop
Na het succes van de eerste Oranjesponsorloop (pilot) op 

1 juni 2010 kunnen scholen komend jaar weer meedoen. De 

school kiest nu zelf de meest geschikte datum. Doel is kinderen 

bewust te maken van het belang van bewegen. De school kan 

de helft van het sponsorgeld besteden naar eigen inzicht; het 

resterende bedrag besteedt de Johan Cruyff Foundation aan 

sport- en bewegingsprojecten voor kinderen met en zonder 

handicap in Nederland en daarbuiten. Meer informatie en aan-

melden: www.oranjesponsorloop.nl

voor: leidinggevenden, bestuurders en coördinatoren in 

samen werkingsverbanden po en vo, projectleiders en beleids-

medewerkers Passend onderwijs e.a.

van: APS in samenwerking met diverse sectororganisaties

waar: Utrecht

wanneer: 15 oktober

wat: conferentie

Effectiever samenwerken aan 
Passend onderwijs

Effectiever wil zeggen: met meer opbrengst voor kinderen en 

met minder energieverlies van de samenwerkende organisa-

ties. Er is speciale aandacht voor de thema’s: gezamenlijke 

ambitie, leiding en regie, de rol van vertrouwen en het leveren 

van vraaggericht maatwerk voor kind en gezin. Met bijdragen 

van onder meer Jos Hagens (AVS) en Saskia Mulder. Meer infor-

matie: www.aps.nl

boekbespreking

l eid er s c h a p:  w el k e  b ril 

heb  j i j  o p?

De Engelse hoogleraar Brent Davies heeft voor zijn boek 
‘The Essentials of School Leadership’ diverse specialisten 
om zich heen verzameld om door tien verschillende 
‘brillen’ naar leiderschap in het onderwijs te kijken. Dat 
garandeert dat de laatste stand van zaken over onderzoek 
naar en denken over leiderschap bijeen gebracht is. De 
second edition van het boek maakt duidelijk dat het snel 
gaat op dit terrein. Twee jaar na verschijnen is het hele 
boek herschreven. tekst jos hagens, avs 

In vijf delen van telkens twee hoofdstukken komen verschillende 

facetten van leiderschap aan de orde: strategisch en transforma-

tioneel, ethisch en moreel, onderwijskundig en constructivistisch, 

politiek en ondernemend leiderschap. Aangevuld met een blik in 

het ontwikkelen van leiders en in het moderne thema duurzaam-

heid. Zoals Davies in de inleidende beschouwing zelf aangeeft, is 

het niet de bedoeling om deze visies te zien als verschillende vor-

men van leiderschap. Doel is om de complexiteit van leiderschap 

steeds vanuit een bepaalde ingang te bekijken.

Elk hoofdstuk beschrijft de actuele kennis over leiderschap (alle 

hoofdstukken zijn in 2009 geschreven). Niet op een wetenschappe-

lijke manier, maar zodanig dat het leiders in staat stelt om te refl ec-

teren op het eigen leiderschap. Het boek is er met name op gericht 

om dat met anderen te doen (bijvoorbeeld in managementteams 

of netwerken van schoolleiders). Elke visie zet aan tot nadenken: 

hebben we in onze school voldoende aandacht voor dit facet? Waar 

zijn mijn sterke en zwakke punten op dit vlak? Et cetera.

Van belang is om – net als Davies dat in zijn inleiding doet – leider-

schap te zien als een functie van de school en niet als de kwaliteit 

van één persoon.  De schoolleider is geen heroïsch alleskunner, 

maar een mens die in staat is leiderschapskwaliteiten van elk 

teamlid tot ontwikkeling te brengen. Het  boek roept op tot onder-

zoek en refl ectie op het eigen leiderschap. En daar nemen leiders 

vaak te weinig tijd voor.

The Essentials of School Leadership 2nd Edition

Brent Davies (2009)

London, SAGE Publications

ISBN 978-1-84787-566-2 (vooralsnog  alleen te 

bestellen in Engeland via www.sagepub.com)

Wilt u dat de AVS deze publicatie (richtprijs t 30) met korting voor 

u bestelt? Mail dan naar Winlan Man, w.man@avs.nl.

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/

boekbesprekingen.
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.400 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

ACTIE!

Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs die nog geen AVS-lid 
zijn? Laat deze (adjunct-)directeuren, locatieleiders, middenmanagers of bovenschools managers/
bestuurder dan kennismaken met de AVS!

Als u als AVS-lid nieuwe leden aanbrengt, ontvangt u een oplopende korting 
op het persoonlijk deel van uw eerstvolgende contributie. Bij één nieuw lid 
ontvangt u 10 procent korting, bij twee leden 25, bij drie leden 45 procent, 
bij vier leden 70 procent en bij vijf nieuwe leden zelfs 90 procent!

Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/lidworden

goed onderwijs door goed management

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

Maak een collega AVS-lid 
en verdien uw contributie terug!




