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thema � ‘Je kunt niet verkeerd kiezen’
De meeste kinderen vinden school al prima als ze 

veel kunnen spelen, naast hun vriendje mogen zitten 

en een lieve juf of meester hebben. Ouders kijken vaak 

op een andere manier naar de school. Hoe? Ouders 

van straks, van nu en een MR-ouder aan het woord. 
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achtergrond � Mediation werkt
De intensiteit en complexiteit van de communicatie in 

het onderwijs neemt toe en daarmee ook de wrijvingen. 

Mediation kan uitkomst bieden. Ruim een derde van de 

leidinggevenden in het primair onderwijs heeft er wel 

eens mee te maken gehad. Cijfers en ervaringen. 
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onderzoek � Passend leiderschap
De ontwikkelingsbehoefte van een school komt vaak niet 

overeen met de oriëntatie op sturing van de schoolleider, 

blijkt uit onderzoek van Berenschot en de AVS. Welke 

uitvluchten zijn er om niet te tegemoet te komen aan 

passend leiderschap en welke inzichten levert dat op? 
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ontwikkeling wijk’
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Differentiëren 
met mate 
Er is op het gebied van onderwijs weinig gebeurd afgelopen zomer. 

Vooruitlopend op de onderwijsbegroting wordt er tijdens de zomervakantie 

nogal eens wat losgelaten over de ingrepen die eraan komen, maar het is dit 

jaar opvallend stil. 

De onderwijsrust werd een maand geleden wel verstoord door de voorzet 

van de Besturenraad om meisjes en jongens apart les te geven. Ik vind dat 

geen goed idee. Dat meisjes anders leren dan jongens is niets nieuws. En 

dat jongens minder presteren dan meisjes is ook niet van vandaag. Laten 

we maatwerk leveren in de klas, zodat jongens en meisjes evenveel aan hun 

trekken komen: differentiatie van het leerstofaanbod. En dat kan gewoon 

binnen een gemengde les. Toen de jongens/meisjes-discussie enigszins was 

geluwd, werden we geconfronteerd met de komst van het expertisecentrum 

JongensTalent. Het gaat zich richten op de verschillen tussen jongens en 

meisjes, zo staat in de doelstelling, maar jongens krijgen – meteen al in de 

naam van het centrum – meer aandacht. Het is natuurlijk prima om het beste 

uit iedere leerling boven te halen, daar staan we voor in het onderwijs, maar 

er is niets mis mee om dat te doen vanuit het gegeven dat meisjes het beter 

doen dan jongens. 

Inmiddels zijn alle vakanties voorbij en bent u weer begonnen. Met nieuwe 

plannen en uitdagingen, rekening houdend met wat de buitenwereld van uw 

school verwacht – het thema van deze Kader Primair. Wist u bijvoorbeeld dat 

u met de kwaliteit van uw onderwijs de huizenprijzen in de wijk beïnvloedt? 

Ook de AVS is op volle toeren het nieuwe schooljaar ingegaan. We willen 

nog vaker de ervaring en mening van onze leden mee laten tellen. Deze 

week al krijgt u per e-mail een onderzoek naar de ervaringen met de inspec-

tie toegestuurd. En in oktober volgt de jaarlijkse vragenlijst over vacatures, 

die we deze keer uitbreiden met werkdruk en bestuurlijke verhoudingen. 

Ik hoop dat velen van u mee zullen doen! �

Kaderspel � door ton duif
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ac tueel 

arbeidsmarkt leerkrachten redelijk in evenwicht

Directievacature blijft lastig vervulbaar, 

maar er komen minder lege plekken bij

De arbeidsmarkt voor leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs is, afgezien 

van duidelijke regionale verschillen, redelijk in evenwicht, concludeert het ministerie van OCW. Voor 

schoolleiders in het po is nog steeds sprake van een gespannen arbeidsmarkt, al zijn ook daar de scherpste 

kantjes af, blijkt uit de Arbeidsmarktbarometer over het 3e kwartaal van 2010.

De arbeidsmarkt voor school-

leiders in het po is al geruime 

tijd gespannen. Dit komt voor 

een deel omdat de vraag naar 

schoolleiders relatief groot is 

door uitstroom van ouderen 

richting pensioen, maar ook 

omdat schoolbesturen bij de 

selectie van kandidaten vaak 

extra kritisch zijn. Het vervul-

len van directievacatures kost 

daarom ook vaak de nodige 

tijd. Vergeleken met 2008 en 

2009 is de spanning op de 

arbeidsmarkt voor schoollei-

ders echter wel gedaald. Dit 

komt vooral door de terugval 

van het aantal ontstane vaca-

tures. Het aantal vervulde 

vacatures is de afgelopen 

jaren niet wezenlijk veran-

derd. Als gevolg van deze 

ontwikkelingen is het aantal 

openstaande directievacatu-

res sterk gedaald (van 280 fte 

in 2008 naar 170 fte in 2010), 

en ook het aandeel moeilijk 

vervulbare vacatures is duide-

lijk afgenomen (van 64 naar 

55 procent). Het gemiddeld 

aantal kandidaten dat zich 

meldde voor de vervulling 

van directievacatures nam 

tegelijkertijd toe (van zes 

naar negen). Dit bevestigt dat 

de arbeidsmarkt voor school-

leiders de afgelopen jaren 

ruimer is geworden.

Leerkrachten
De spanning op de arbeids-

markt voor leerkrachten is de 

afgelopen jaren gedaald. Na 

een duidelijke stijging in de 

periode 2005-2008, neemt het 

aantal openstaande vacatures 

sinds begin vorig jaar (2009) 

weer af. Regionaal zijn er ove-

rigens wel duidelijke verschil-

len op de arbeidsmarkt, als 

wordt gekeken naar het aan-

tal openstaande vacatures. 

In de regio’s Utrecht, Haag-

landen, Flevoland en Gooi & 

Vechtstreek is de spanning 

op de arbeidsmarkt voor leer-

krachten het hoogst en staan 

relatief meer vacatures open. 

Hetzelfde geldt voor de kop 

van Overijssel. In Groningen, 

Friesland en Zeeland is het 

aanbod veel ruimer en staan 

er – mede door de leerlingen-

daling – maar weinig vacatu-

res open. Verder blijkt uit dit 

onderzoek dat achterstands-

scholen (met veel gewich-

tenleerlingen) meer moeite 

hebben met de vervulling van 

vacatures dan scholen met 

weinig gewichtenleerlingen.

Het aantal ontstane vaca-

tures voor ondersteunend 

personeel ligt in het derde 

kwartaal van 2010 duidelijk 

lager dan in 2007, 2008 en 

2009. Dit komt vooral door 

de daling van het aantal 

vacatures voor organisatie- en 

beheerspersoneel (O P). Het 

aantal vacatures voor OOP 

(onderwijsondersteunend 

personeel) nam tussen 2008 

en 2010 juist toe. In de meeste 

gevallen gaat het hierbij om 

vacatures voor onderwijs- of 

klassenassistent.

 

 De spanning op de arbeids-

markt in het po in zijn geheel 

neemt sinds medio 2008 af. 

Dit geldt zowel voor direc-

tieleden, leerkrachten als 

ondersteunend personeel. Het 

aantal openstaande vacatures 

nam tussen 2008 en 2010 met 

bijna 56 procent af (van 1.023 

naar 445 fte). Deze terugval 

ging samen met een ver-

mindering van het aandeel 

moeilijk vervulbare vacatures 

(directie, leerkrachten) en een 

reductie van de vacatureduur 

(leerkrachten, ondersteuners). 

Het herstelde evenwicht 

geldt ook voor het voortgezet 

onderwijs. �

De Arbeidsmarktbarometer 

po, vo, mbo 2010/2011 is te 

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/

wervingenselectie.

wettelijke behandeltermijn 

van 13 weken

Gevolgen fusietoets 

per 1 oktober

Voor alle bestuurlijke en institutionele fusies in het 
voortgezet (speciaal) onderwijs is vanaf 1 oktober 2011 
goedkeuring van de minister noodzakelijk.

Aanvragen die vóór 1 oktober 2011 zijn ingediend, worden 

nog niet in behandeling genomen. De behandeling start for-

meel per 1 oktober 2011. Vanaf dat moment gaat de wettelijke 

behandeltermijn van 13 weken lopen.

Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs is de toetsing door de 

minister verplicht. In het primair onderwijs is dit afhankelijk 

van het aantal besturen en/of scholen.

De invoeringsdatum voor de fusietoets wijkt af van de Vaste 

Verander Momenten, omdat de onderwijsinstellingen uit alle 

onderwijssectoren de gelegenheid krijgen zich voor te berei-

den op het aanvragen van goedkeuring van de minister. �
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lessen in zomervakantie tellen mee bij verplichte onderwijstijd

Proef fl exibele onderwijstijd gestart
Dit schooljaar starten zeven basisscholen met het driejarige experiment ‘fl exibele onderwijstijd’ 

van het ministerie van OCW. Deze scholen krijgen de mogelijkheid om in overleg met ouders, 

kinderopvanginstellingen en het schoolpersoneel de onderwijstijd fl exibel te verdelen over het schooljaar, 

inclusief de zomervakantie. Minister Van Bijsterveldt wil de resultaten van de pilot gebruiken om de 

onderwijstijdregelgeving te actualiseren en fl exibiliseren.

Flexibele onderwijstijden 

kunnen volgens de minister 

positief bijdragen aan het 

maatwerk dat aan iedere 

leerling wordt geboden, de 

aansluiting tussen onder-

wijs en opvang en de rust en 

regelmaat van de dagindeling 

voor zowel leerlingen als hun 

ouders, die zorg en werk dan 

beter kunnen combineren. 

Daarnaast krijgen leerkrach-

ten volgens OCW overdag 

meer tijd beschikbaar voor 

niet-lesgebonden taken. Bij-

komend voordeel voor ouders 

en leerkrachten kan zijn dat 

de periode en de duur van 

de zomervakantie fl exibeler 

wordt.

De deelnemende scholen aan 

de pilot zijn: Laterna Magica in 

Amsterdam, De Sterrenschool 

in Apeldoorn en Zevenaar, De 

Parapluschool in Ede, Bikube 

in Hoofddorp, De Casaschool 

in Pijnacker en De School in 

Zandvoort (deze school kwam 

eerder al aan het woord over 

de fl exibele onderwijstijd in 

Kader Primair 10, mei 2011). 

Deze scholen mogen – onder 

voorwaarden – afwijken van 

de huidige onderwijstijdenre-

geling. Hun lesuren gegeven 

in de zomervakantie tellen 

nu wél mee voor het verplicht 

aantal uren onderwijstijd. Ook 

mogen de experimentscholen 

afwijken van de huidige 

regeling op het punt dat een 

schoolweek uit minimaal vijf 

dagen moet bestaan, waarbij 

maximaal zeven schoolwe-

ken per schooljaar vierdaags 

mogen zijn. Voorwaarde is dat 

de leerlingen aan het eind van 

de basisschool de kennis en 

vaardigheden moeten hebben 

die de wet voorschrijft. Ook 

moeten de experimentscholen 

zich houden aan de minimale 

onderwijstijd van 7.520 uur in 

acht jaar en de onderwijstijd 

moet evenwichtig worden 

verdeeld over de dag en het 

schooljaar. De inspectie zal 

hier op toezien. Omdat er geen 

sprake is van een uitbreiding 

van het aantal lesuren, maar 

een herschikking, ontvangen 

de deelnemende scholen geen 

extra fi nanciële middelen.

Vanaf 1 augustus 2012 kunnen 

nog drie andere scholen aan 

het experiment meedoen.

De vakorganisaties, waaron-

der de AVS, hebben de deelne-

mende scholen per brief geat-

tendeerd op het feit dat als ze 

af gaan wijken van de bepalin-

gen in de CAO-PO met betrek-

king tot de reguliere school-

vakanties, er eerst Decentraal 

Georganiseerd Overleg (DGO) 

gevoerd moet worden. �

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.

Voorwaarde is dat leerlingen 

aan het eind van de basisschool 

de kennis en vaardigheden 

moeten hebben die de wet 

voorschrijft
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ouders willen wel multicultureel opvoeden, maar:

Aanzienlijk deel autochtone ouders nog 
ongerust over kind op gemengde school
Autochtone ouders onderschrijven het belang van een multiculturele opvoeding, ruim de helft accepteert 

bijvoorbeeld een leerkracht met hoofddoek en ruim twee derde heeft er geen bezwaar tegen mee te doen 

aan het Suikerfeest. Maar tegelijkertijd maakt een kleine meerderheid van 57 procent zich ook zorgen over 

de toekomst van hun witte kinderen in een gekleurde maatschappij, blijkt uit onderzoek in opdracht van 

maandblad J/M voor Ouders.

mogelijke wijzigingen door invoering 

gegevens in bron

Scholen ontvangen 

herziene beschikking 

LGF-budget

Door de invoering van de leerlinggegevens in het 
Basisregister Onderwijs (BRON) kunnen zich ook 
wijzigingen voordoen in het kader van de leerlinggebonden 
fi nanciering (LGF-budget). Daarom heeft DUO een herziene 
beschikking schooljaar 2010/2011 aan de scholen 
verzonden.

Als scholen in de herziene beschikking verschillen met eerdere 

aanleveringen of onjuistheden constateren, raadt DUO hen aan 

hun leerlinggegevens in BRON goed te controleren en zo nodig 

te corrigeren. Verschillen in de registratie kunnen leiden tot 

aanpassing van de bekostiging.

Het LGF-budget is voor scholen in het primair onderwijs met 

ingang van het schooljaar 2010/2011 volledig vastgesteld op basis 

van de gegevens uit BRON. �

Het liefst ziet ruim driekwart 

van deze groep hen toch 

opgroeien in een (overwegend) 

witte buurt op een witte 

school.

Veel ouders worstelen met 

het dilemma tussen ener-

zijds vasthouden aan de 

eigen cultuur en anderzijds 

hun kinderen opvoeden tot 

ruimdenkende wereldburgers. 

Ze geven het multiculturele 

gehalte van hun opvoeding 

niet meer dan een 5,5. Want 

ouders willen wel, maar weten 

niet goed hoe.

Hoofddoekje
De meerderheid van de onder-

vraagde autochtone ouders 

geeft echter aan dat de maat-

schappij in de toekomst meer 

heeft aan kinderen die geleerd 

hebben om met meerdere 

culturen om te gaan, dan dat 

ze binnen één cultuur zijn 

opgegroeid. Een leerkracht 

met een hoofddoekje lijkt 

meer wel (55 procent) dan niet 

(45 procent) geaccepteerd. 

Meedoen aan het Suikerfeest? 

Geen bezwaar voor ruim twee 

derde. Een allochtoon vriend-

je? Geen punt zegt 57 procent 

Zoon met allochtoon vrien-

dinnetje? Niet erg antwoordt 

62 procent Wat ouders pas 

echt erg vinden is als hun kind 

discrimineert (90 procent of 

straattaal (83 procent spreekt. �

nieuw ingeschreven leerlingen

Ouderverklaring 

gewichtenregeling 

aangepast

Alleen voor nieuw ingeschreven leerlingen met een 
leerlinggewicht moet op de eerste schooldag een door de 
ouders ondertekende (ouder)verklaring worden afgegeven 
over het opleidingsniveau van de ouders. Dit maakt het 
voor de school gemakkelijker om het juiste leerlinggewicht 
te bepalen.

Met ingang van dit schooljaar zal de inspectie strenger 

optreden als bij de leerlingentelling blijkt dat er ouder-

verklaringen ontbreken. Het leerlinggewicht wordt dan direct 

op 0 gezet en de bekostiging wordt gecorrigeerd.

De formulieren zijn vertaald in acht talen en die zijn weer 

aangepast aan het onderwijssysteem van het betreffende 

land. Bij twijfel over het opleidingsniveau van de ouder(s) 

kan contact opgenomen worden met het Informatiecentrum 

Diplomawaardering van Colo. �

Voorbeelden van de nieuwe ouderverklaringen staan op 

www.cfi.nl.
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stijgend gebruik van digitaal leermateriaal

Bekendheid Wikiwijs op niveau; 

waardering kan beter

De bekendheid van Wikiwijs is een jaar na lancering op niveau (48 procent), maar de waardering (6,5) 

vormt een aandachtspunt. Het gebruik van digitaal leermateriaal in de klas vertoont wel een stijgende lijn, 

blijkt uit onderzoek van het online leermiddelenplatform.

De uitkomsten van de meting in 2011 zijn vergeleken met de 

 resultaten uit de eerste meting die eind 2009 plaatsvond, vóór de 

lancering van Wikiwijs. Een aantal conclusies uit het onderzoek 

op een rij:

•  Er wordt steeds vaker digitaal leermateriaal in de klas gebruikt, 

van gemiddeld 22 procent in 2009 naar 26 procent in 2011. 

 Digitaal leer materiaal wordt meestal ingezet als aanvulling;

•  Bijna de helft van alle leerkrachten maakt zelf digitaal leer mate -

riaal en de bereidheid om dit te delen met anderen is groot;

•  Leerkrachten ervaren weinig sociale druk (van collega’s of 

schoolleiding) om digitaal leermateriaal in te zetten;

•  Leerkrachten achten zichzelf capabel om digitaal leermateriaal 

te gebruiken;

•  ‘Eigen-effectiviteit’ en een positieve houding van leerkrachten 

zijn een succesfactor voor gebruik digitaal leermateriaal. � Meer informatie: http://wikiwijsinhetonderwijs.nl

actueel ac tueel 

aanleiding: onderpresteren jongens in onderwijs

Expertisecentrum voor verschillen jongens 

en meisjes op komst

Er komt een centrum dat zich richt op de verschillen tussen jongens en meisjes, dat praktijkonderzoek, 

wetenschap en beleid bundelt. Aanleiding tot de oprichting is het lager presteren van jongens in het 

onderwijs en het verloren gaan van talent. Onlangs laaide in dit kader ook de discussie over gescheiden 

lesgeven aan jongens en meisjes weer op.

Onderwijsadviesbureau APS 

start per 1 oktober aanstaande 

met het expertisecentrum 

‘JongensTalent’. Deskundigen 

op verschillende vakgebieden, 

zoals pedagogiek, onderwijs, 

jeugdzorg en neuro- en ontwik-

kelingspsychologie, zijn in het 

centrum vertegenwoordigd. 

Het expertisecentrum heeft 

meerdere doelen:

•  bewustwording van en feeling 

voor optredende seksever-

schillen in leerontwikkeling 

en -tempo, rekening hou-

dend met de talenten en 

belangen van jongens én 

meisjes;

•  ontwikkeling van didacti-

sche werkvormen voor scho-

len om af te stemmen op 

verschillende groepen leer-

lingen: jongens en meisjes 

hebben soms verschillende 

leerstijlen;

•  inrichting van de onderwijs-

omgeving, de organisatie, de 

leslokalen en de ruimte in 

en om de school, waarin ook 

de beweegbehoefte en fysiek-

ruimtelijke experimenteer-

drang van jongens aan bod 

komt.

Het centrum zal fungeren als 

(telefonische) vraagbaak voor 

scholen, instellingen, ouders 

en media. Andere taken zijn 

onder meer het opzetten 

van een digitaal platform en 

documentatiecentrum, een 

jaarlijkse conferentie organise-

ren en trainingen, lezingen en 

workshops geven. In het cen-

trum wordt samengewerkt met 

andere instituten op het gebied 

van onderwijs en opvoeding.

In opdracht van het ministerie 

van OCW wordt al praktijkge-

richt onderzoek gedaan op een 

aantal scholen voor voortgezet 

onderwijs waar gewerkt wordt 

met een specifi eke aanpak voor 

jongens. De resultaten zijn 

in de loop van dit schooljaar 

beschikbaar. �
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promotieonderzoek

‘Sociale vaardigheidstraining werkt

niet altijd bij agressief gedrag’
Sociale vaardigheidstrainingen om agressief gedrag van kinderen in cluster 4 te vermin-

deren, hebben lang niet altijd resultaat. Omdat scholen de training soms niet goed 

kunnen uitvoeren, maar ook omdat het effect van de training teniet wordt gedaan door 

groepsprocessen in de klas. Vaak wordt ook ten onrechte verondersteld dat de kinderen 

voor wie de training bedoeld is, allemaal gebaat zijn bij dezelfde benadering van hun 

agressieve gedrag. Dit concludeert orthopedagoge Marieke Visser op basis van haar 

promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een toenemend aantal leer-

krachten in het (speciaal) 

onderwijs heeft moeite met 

de aanpak van kinderen met 

agressief gedrag. Er wordt 

daarom veel gebruik gemaakt 

van sociale vaardigheids-

trainingen. Visser hield voor 

haar onderzoek een sociale 

vaardigheidstraining voor 

kinderen tussen de 8 en 12 

jaar in cluster 4 tegen het 

licht. Ze onderzocht bij 74 

kinderen de effecten van de 

agressiereductietraining TRAf-

fi c 8-12. Die zijn teleurstel-

lend: “Op basis van onderzoek 

bij leerkrachten en ouders 

blijkt deelname aan deze 

training niet tot een vermin-

dering te leiden van het agres-

sieve gedrag van de kinderen. 

De training zelf is wel zorg-

vuldig ontwikkeld, maar de 

uitvoering is niet optimaal”, 

aldus Visser. Trainers hebben 

bijvoorbeeld moeite met het 

hanteren van het gedrag van 

de kinderen in de trainings-

groepen. Leerkrachten zijn 

onvoldoende betrokken bij de 

training. Daardoor is er, bui-

ten de training om, te weinig 

aandacht voor wat de kinde-

ren geleerd hebben. Visser: “Er 

moet meer aandacht komen 

voor het vervolg na afronding 

van een sociale vaardigheids-

training, waarbij de leerkrach-

ten een cruciale rol spelen.”

Uit een andere studie blijkt 

dat de motieven voor agressief 

gedrag bij kinderen nogal 

verschillen. De onderzochte 

training houdt daar geen reke-

ning mee, concludeert Visser. 

Uit een derde deelstudie van 

de promovenda blijkt dat de 

context van de klas een grote 

invloed kan hebben op de 

ontwikkeling van het gedrag 

van het individuele kind. “Als 

je gedrag van individuele kin-

deren wilt aanpakken, moet je 

dus met de hele klas aan het 

werk.” �

presentatie op 1 oktober 2011

SBL wordt Onderwijs-

coöperatie

Onder het motto ‘van leraren, voor leraren en door leraren’ 
verenigen enkele beroepsverenigingen in het onderwijs 
zich in de Onderwijscoöperatie. 

Dit zijn de AOb, Beter Onderwijs Nederland, CMHF Onderwijs, 

CNV Onderwijs en Platform VVVO. De Onderwijscoöperatie 

vervangt de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). Doel van 

het samenwerkingsverband is een sterke vertegenwoordiging zijn 

van de beroepsgroep. Tijdens de Dag van de Leraar op 1 oktober 

aanstaande wordt de Onderwijscoöperatie gepresenteerd aan 

staatssecretaris Halbe Zijlstra, tijdens de verkiezing Leraar van het 

Jaar. Een van de eerste daden van de Onderwijscooperatie is het 

openen van een lerarenregister, bedoeld om de vakbekwaamheid 

te verankeren. In 2018 zouden alle leerkrachten daarin 

geregistreerd moeten zijn. �

antwoord op bezuinigingen

‘Amerikaanse school-

leider levert vrijwillig 

deel salaris in’

Een schoolleider uit de Amerikaanse stad Fresco doet tot 
2015 vrijwillig afstand van een aanzienlijk deel van zijn 
salaris, meldt de televisiezender CBC. 

Larry Powell hoopt dat met deze besparing bezuinigingen op een 

aantal door hem in gang gezette projecten voorkomen kunnen 

worden, zoals de bestrijding van pesten. 

Powell, die dicht tegen zijn pensioen aan zit, gaat zijn laatste 

dienstjaren maar 31.000 dollar per jaar verdienen, nog minder 

dan een beginnende leerkracht. Powell geeft leiding aan 325 

scholen met in totaal 195.000 leerlingen. Hij wil met deze geste 

ook het vertrouwen van leerlingen in de overheid herstellen en 

hoopt dat meer schoolleiders zijn voorbeeld volgen. �
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zet een leerkracht in het zonnetje

Dag van de Leraar

Net als voorgaande jaren organiseert SBL, Stichting 
Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel, 
ook dit jaar in de Nationale Onderwijsweek de Dag van de 
Leraar en de verkiezing Leraar van het Jaar.

SBL roept iedereen – leidinggevenden, (oud-)leerlingen en 

ouders – op een leerkracht in het zonnetje te zetten op de Dag 

van de Leraar en hiermee een blijk van waardering en trots te 

tonen. De Dag van de Leraar wordt ieder jaar gevierd op 5 okto-

ber. Meer informatie: www.dagvandeleraar.nl

Leraar van het Jaar
Enkele dagen eerder, op zaterdag 

1 oktober, vindt de verkiezing Leraar 

van het Jaar plaats op het Mediapark 

in Hilversum. De Leraren van het Jaar 

2011, collega’s die hun omgeving heb-

ben overtuigd van hun kwaliteiten als 

leerkracht, worden tijdens dit feestelijke evenement bekend 

gemaakt. De presentatie is in handen van cabaretier en oud-

leraar Peter Heerschop. Meer informatie en de dag bijwonen: 

www.lerarenweb.nl �

verzoeken afgewezen

Geen uitstel voor 

scheiding bestuur en 

toezicht

Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd 
met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke 
bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid 
gemaakt moet worden tussen intern toezicht en het bestuur. 
Deze verzoeken worden afgewezen, omdat de minister geen 
bevoegdheid heeft om van de wet af te wijken.

De functiescheiding is een wettelijk vereiste waaraan alle school-

besturen sinds 1 augustus 2011 moeten voldoen in het kader van 

de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Dit betekent dat sinds die 

datum ieder schoolbestuur de functiescheiding gerealiseerd moet 

hebben en volgens deze principes dient te werken. De organisatie-

vorm is vrij. Het is niet verplicht een afzonderlijke Raad van Toe-

zicht in te stellen. Zo kan ook een deel van het bestuur statutair 

worden belast met het intern toezicht. Denk bijvoorbeeld aan een 

algemeen bestuur dat toezicht houdt op een dagelijks bestuur. �

Meer informatie: zie pagina 30 van deze Kader Primair.

28 september aanstaande

Discussiebijeenkomst 

leerkrachten & 

Passend onderwijs

De Evaluatie- en adviescommissie 

Passend onderwijs (ECPO) organiseert op 

woensdagmiddag 28 september aanstaande 

van half vier tot half zes in De Balie te 

Amsterdam een publiek debat over leerkrachten 

(po en vo) en Passend onderwijs. De gratis 

discussiebijeenkomst is bestemd voor iedereen 

die werkzaam is in en rond het basis- en 

voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs voltrekt zich tot nu toe grotendeels over 

de hoofden heen van leerkrachten, aldus de ECPO. Wil 

Passend onderwijs een succes worden, zullen de verhalen 

van leerkrachten over mogelijkheden en onmogelijkheden 

serieuzer genomen moeten worden. Aan het woord komen 

in de eerste plaats leerkrachten, intern begeleiders, zorgco-

ördinatoren en schoolleiders. Daarnaast is er ruimte voor 

bijdragen van coördinatoren van samenwerkingsverbanden, 

onderwijsadviseurs, ambulante begeleiders, wetenschappers, 

ambtenaren, et cetera. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen publiek en sprekers, iedereen mag meepraten.

De openbare discussiebijeenkomst is vrij toegankelijk, maar 

het aantal plaatsen is gelimiteerd, dus graag van tevoren 

reserveren. Vooral leerkrachten zijn nog gewenst. �

Reservering en informatie: www.ecpo.nl, tel. 070-3765450 

(ma. t/m do. van 9.00 – 15.30 uur).

Foto: Hans Roggen
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allochtone middenklassegezinnen wijken uit naar wittere scholen

‘Zwarte vlucht in Belgisch basisonderwijs’

Niet alleen autochtone ouders, maar ook allochtone middenklassegezinnen halen hun kinderen massaal 

weg uit de concentratiescholen in de Vlaamse steden. Ze wijken uit naar wittere scholen in de buitenwijken 

of naburige gemeenten. Dat meldt de Vlaamse krant De Morgen.

opleiding speelt sleutelrol

Armoede in kindertijd verhoogt kans

op armoede als volwassene
Mensen die als kind arm waren, zijn dat nu als volwassene meestal niet. Maar armoede in de kindertijd 

verhoogt wel de kans op armoede als volwassene, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP). Arme kinderen kenden gemiddeld ook meer achterstanden op het gebied van opleiding, 

werk en gezondheid. Deze tekorten vergroten op hun beurt de kans dat ze als volwassene arm zijn. Opleiding 

speelt in het proces een sleutelrol.

De ouders denken dat onder-

wijs in de scholen met min-

der allochtone kinderen per 

defi nitie beter is dan in de 

concentratiescholen, aldus 

hoogleraar Paul Mahieu die 

aan de Universiteit Antwerpen 

segregatie in het basisonder-

wijs onderzoekt. Volgens hem 

treedt het ‘vluchtmechanisme’ 

in werking wanneer een klas te 

veel allochtone kinderen telt.

Volgens de hoogleraar zorgt 

deze verschuiving in leerling-

aantal en –populatie voor 

problemen op zowel de scho-

len in de stadscentra als de 

scholen daarbuiten, en moet 

de overheid duidelijk maken 

dat concentratiescholen niet 

noodzakelijk slecht zijn. �

Wanneer je als kind arm was, 

is de kans dat je dat als vol-

wassenen ook bent twee maal 

zo hoog als bij niet-arme kin-

deren. De kans op armoede 

als volwassene is groter 

wanneer kinderen langdurig 

arm waren en wanneer de 

armoede ze op jongere leef-

tijd overkwam.

Arme kinderen komen gemid-

deld op een lager opleidings-

niveau uit dan niet-arme kin-

deren. Zij hebben daardoor 

minder vaak een vaste baan 

en een grotere kans om op 

volwassen leeftijd afhankelijk 

te zijn van een uitkering. Die 

drie factoren leiden tot een 

wat grotere kans op armoede 

en sociale uitsluiting bij 

volwassenen. De sleutelrol 

van de opleiding begint al bij 

de vader: naarmate hij een 

lagere opleiding had gevolgd, 

is de kans op armoede groter. 

Van de factoren die het lagere 

opleidingspeil van arme 

kinderen verklaren, heeft de 

opleiding van de vader de 

grootste invloed. Verder is 

er een verband met sociale 

participatie en gezondheid: 

arme kinderen scoren op 

beide aspecten lager, en 

dat werkt door in een lager 

opleidingsniveau.

Maar de overgrote meerder-

heid van de arme kinderen 

is later als volwassene niet 

arm en sociaal uitgesloten. 

Van de 0-17-jarigen die in 

1985 arm waren, bleek in 

2008 slechts 7 procent arm te 

zijn. Er blijkt ieder jaar veel 

‘mobiliteit’ in en uit armoede 

te zijn. ‘Slechts’ 2 procent 

van de bevolking leeft gedu-

rende een periode langer 

dan drie jaar in armoede. Er 

is dus geen sprake van een 

massale ‘armoedecultuur’, 

waaraan kinderen nooit meer 

zouden kunnen ontsnappen. 

Toch blijft het volgens het 

SCP wenselijk aandacht te 

besteden aan armoede bij kin-

deren. Bij de beperkte groep 

kinderen die er op latere 

leeftijd ook door getroffen 

wordt, is immers sprake van 

een structureel probleem. 

Het gaat dan vooral om de 

langdurig arme en de jongste 

arme kinderen. �

Meer informatie: www.scp.nl
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slechts 42 procent scoort voldoende voor begrijpend lezen

Aanvullende nascholing voor Amsterdamse 

onderwijsassistenten nodig

De Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs hebben onderwijsassistenten in het basisonderwijs 

laten toetsen op hun Nederlandse taalvaardigheid. Uit de eerste resultaten blijkt dat vooral de resultaten op 

het gebied van begrijpend lezen achterblijven, en dat aanvullende scholing noodzakelijk is.

De taalnorm is in overleg met 

de gemeente, de schoolbe-

sturen en de Universiteit van 

Amsterdam vastgesteld en 

sluit aan bij de nieuwe exa-

meneisen in het mbo die per 

2013/2014 worden ingevoerd. 

Dit betekent dat de onder-

wijsassistenten getoetst zijn 

boven hun oorspronkelijke 

opleidingsniveau. Ook heeft 

een aanzienlijk deel van de 

onderwijsassistenten nog 

niet deelgenomen aan de 

kwalifi cerende toets, hiervoor 

wordt een tweede toetsronde 

in november 2011 gepland. 

Hierna zal een volledige rap-

portage beschikbaar komen.

Voor onderwijsassis-

tenten die een of meer 

toetsonderdelen niet vol-

doende hebben gemaakt, 

gaan de besturen in samen-

werking met de gemeente 

aanvullende scholing orga-

niseren. De gemeente en de 

schoolbesturen willen dat 

alle onderwijsassistenten die 

op vroegscholen werken per 

2013 op het vereiste niveau 

zitten. Aanvullende scholing 

bij peuterspeelzaalleiders/-

sters uit de voorschool laat 

zien dat dit mogelijk is. Als 

scholen in 2013 niet aan de 

afgesproken normen voldoen, 

dan verbinden de schoolbe-

sturen en de gemeente in het 

kader van de kwaliteitsverbe-

tering daaraan de noodzake-

lijke consequenties. �

meer havo/vwo-deelname dan autochtone leerlingen

‘Chinees-Nederlandse kinderen 

presteren goed op school’

Tweederde van de Chinese leerlingen volgt havo/vwo tegenover circa de 

helft van de autochtone leerlingen. 85 procent van de tweede generatie gaat 

door naar het hoger onderwijs, tegenover 59 procent van de autochtonen. 

Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De havo- en vooral vwo-deel-

name van de Chinese leer-

lingen ligt ver boven die van 

andere migrantengroepen 

en ook boven die van autoch-

tone leerlingen. Er is boven-

dien weinig uitval uit het 

onderwijs. Ook de instroom 

in het hoger onderwijs is veel 

hoger dan onder autochtone 

jongeren. De tweede gene-

ratie doet het goed op de 

arbeidsmarkt: zij zijn sterk 

vertegenwoordigd in de hoge 

functies en de werkloosheid 

is met net 5 procent laag.

Waarde
In de Chinese cultuur hecht 

men veel waarde aan onder-

wijs. Hard werken en goed 

presteren zijn belangrijk 

voor Chinese ouders. Het is 

duidelijk dat dit de school-

prestaties van hun kinderen 

ten goede komt, verklaart het 

SCP.

Deze bevindingen van het 

SCP zijn verschenen in de 

publicatie ‘Chinese Nederlan-

ders, van horeca naar hoge-

school’. Het geeft een beeld 

van de positie van Chinese 

Nederlanders in onder andere 

onderwijs, taal, werk, wonen, 

gezondheid en interetnisch 

contact. �

Foto: Studio rUZ
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onderzoek

Een op vijf scholen 

ontevreden over 

werkwijze inspectie

Scholen die bezoek hebben gehad van de inspectie, 

beoordelen het inspectieonderzoek gemiddeld 

met een 7,5. Meer dan een op de vijf scholen 

is echter ontevreden over de manier waarop de 

 inspectie de leerresultaten bepaalt. Dit blijkt uit een 

tevredenheids onderzoek van de inspectie zelf over 

de periode januari-oktober 2010.

met oog op pestgedrag 

en expatonderwijs

‘Almeerse particuliere 

school stelt uniform 

verplicht’

Leerlingen van de Almeerse 

particuliere school Bizzie Kids Basic 

gaan vanaf dit schooljaar verplicht een 

schooluniform dragen, berichten lokale 

media. De school zou het uniform invoeren 

vanwege de uitstraling en omdat kinderen 

dan minder gepest zouden worden.

“Kinderen zijn gelijk”, verklaart directeur Jacqueline Imminga. 

“Bovendien is het voor ouders ook makkelijker en goedkoper.” 

Dat een uniform de individualiteit van de kinderen zou onder-

drukken, vindt ze onzin. Op grond van eigen ervaringen ver-

wacht de school positieve effecten van de invoering. De ouders 

zijn eerst gepolst en bleken enthousiast. De kinderen vinden 

het volgens Imminga ook leuk.

De particuliere school start dit jaar ook met internationaal 

onderwijs, voor expats. In Nederland is nog slechts één andere 

school waar een schooluniform ook verplicht is: The British 

School in Den Haag, ook een particuliere school. � 

altijd eerst kijken naar individuele situatie

‘Weigering rugzakleerling is 

verboden onderscheid’

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan in een zaak 

over een jongen met een rugzakje die werd geweigerd door het Veluws College 

Walterbosch, een school voor voortgezet onderwijs. De CGB concludeert dat de 

school verboden onderscheid maakt.

Vier op de vijf scholen zijn tevreden over de uitvoering van het 

onderzoek, het uiteindelijke rapport en de eventueel gemaakte 

verbeterafspraken. Een zelfde deel heeft naar eigen zeggen 

profi jt gehad van het inspectieonderzoek. Ruim een kwart 

van de scholen vindt dat het voor het oordeel uitmaakt welke 

inspecteur de school bezoekt. De inspectie gaat hier aandacht 

aan schenken, evenals aan het feit dat meer dan een op de vijf 

scholen ontevreden is over de manier waarop de inspectie de 

leerresultaten bepaalt.

De AVS doet ook onderzoek onder haar leden naar 

de  ervaringen met de inspectie. �

De jongen heeft PDDS NOS 

(autistische aandoening) en 

kreeg op de open dag van de 

school te horen dat leerlingen 

met rugzakjes het komend 

cursusjaar niet worden aan-

genomen, vanwege algemeen 

gebrek aan zorgcapaciteit. 

De school heeft al teveel 

rugzakleerlingen. De school 

verwees de leerling naar een 

zusterschool, maar die heeft 

niet de VWO-plus opleiding 

die de jongen wil doen en die 

zijn basisschool adviseert. 

De leerling besloot daarom 

zijn rugzakje niet meer te 

gebruiken, waarna hij wél 

aangenomen werd.

Volgens de CGB heeft de 

school verboden onderscheid 

gemaakt op grond van handi-

cap of chronische ziekte. Er is 

niet gekeken naar de indivi-

duele situatie van de leerling. 

Daardoor heeft de school niet 

kunnen beoordelen of ze deze 

leerling de aanpassingen kon 

bieden die hij nodig heeft. 

De school handelt hiermee 

in strijd met de Wet Gelijke 

Behandeling.

Deze uitspraak maakt duide-

lijk dat scholen niet zomaar 

een leerling kunnen weigeren 

vanwege een beperking. De 

individuele situatie van een 

leerling moet altijd eerst in 

kaart gebracht worden. Zon-

der dit te onderzoeken kan 

een leerling niet geweigerd of 

doorverwezen worden. De uit-

spraak is ook van belang bij 

de ontwikkeling van Passend 

onderwijs. �
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Over het thema 

Hoe kijken stakeholders en andere 

‘buitenstaanders’ aan tegen de school? Wat is 

hun beeld ervan? En wat kan een schoolleider 

daarmee?

In dit thema beschrijft senior AVS-adviseur Jos 

Hagens eerst de noodzaak van de verbinding 

tussen maatschappij en onderwijs. Vervolgens 

spreken ouders zich uit over het primair 

onderwijs. Zij zijn per slot de buitenstaanders 

die het meest dicht bij de school staan 

en ook het meest belang hebben bij goed 

contact. Opvallend uit deze interviews is de 

betrokkenheid van ouders bij de school(keuze) 

en het vertrouwen in de goodwill van de 

school en schoolleider.

Soms heeft onderwijs ook invloed op 

buitenwereld-zaken waar de schoolleider zich 

nog niet zo bewust van is. Andere partijen 

echter wel; sneller en steeds vaker. In een 

artikel over de relatie tussen onderwijs en 

vastgoed wordt uitgelegd hoe goede scholen 

zelfs de huizenprijzen beïnvloeden.

Tot slot een interview met de onderwijs-

wethouder van Den Haag. Ingrid van Engels-

hoven is buitenstaander, maar probeert juist 

vanuit die rol scholen, ouders en buurten te 

ondersteunen.

thema � de buitenwereld

o n d e r w i j s  g a a t  o v e r  m e e r  d a n  

Ondanks consequente en vasthoudende 

beleidsuitgangspunten voor ‘samenwerking 

in de keten’ lijkt die samenwerking toch nog 

erg sterk een onderwijsaangelegenheid, of 

zelfs een onderwijsprobleem. Maar daarmee 

gaan we voorbij aan de kern van het probleem 

om tot een daadwerkelijke bijdrage aan 

de ontwikkeling van kinderen te komen. 

Onderwijs is in essentie alleen zinvol als 

het deel uitmaakt van de maatschappelijke 

agenda. En in de maatschappij is niemand 

buitenstaander.

tekst jos hagens, avs

Er zijn ge 
Arie de Geus, binnen Shell jarenlang verantwoordelijk 

geweest voor de strategieontwikkeling van deze multina-

tional, poneert (De Geus, 1997) een uitdagende stelling. 

De eerste opdracht voor Shell is niet winst maken, zo stelt 

hij, de eerste opdracht is zorgen voor continuïteit van het 

bedrijf. In de politieke discussie over de maatschappelijke 

ontwikkeling van Nederland (en overigens in vele andere 

westerse landen net zo) gaat het over de ontwikkeling tot 

een topland in de wereld (voor Nederland de top 5 van ken-

niseconomieën). Maar ook hier geldt het adagium van De 

Geus: de eerste opdracht van elke samenleving is zorgen 

voor continuïteit. In maatschappelijke termen: zorg dragen 

voor de volgende generatie, die in staat moet zijn om de 

samenleving in stand te houden.

Juist als het gaat om die primaire opdracht zien we steeds 

meer negatieve ontwikkelingen en horen we kritische 
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>

o n d e r w i j s

en buitenstaanders
geluiden. Ouders liggen vaker onder vuur over de opvoe-

ding van hun kinderen. Zij ondervinden steeds minder van-

zelfsprekende maatschappelijke steun in hun omgeving. 

Scholen hebben het moeilijker in hun opdracht voor ken-

nisontwikkeling en cultuuroverdracht, omdat de school 

wordt gezien als oplossing voor elk maatschappelijk pro-

bleem. Tegelijkertijd lijkt de overheid door de toenemende 

druk op basisvaardigheden zich alleen te interesseren 

voor opbrengsten van taal, lezen en rekenen. Jeugdzorg en 

maatschappelijke werk moeten een steeds grotere groep 

kinderen en jongeren en hun gezinnen weer ‘in het gelid’ 

zien te krijgen en oogsten steeds meer kritiek, omdat ze 

daar onvoldoende in slagen. De politie heeft het steeds 

drukker met ontsporende kinderen en jongeren.De onge-

rustheid over onze volgende generatie neemt steeds verder 

toe. Analyses en verklaringen buitelen over elkaar heen in 

onderzoeksrapporten, beleidsnota’s, adviesrapporten en 

praat- en discussieprogramma’s. De politiek reageert met 

steeds heftiger beleidsvoornemens en ondanks dat lijken 

de problemen alleen maar toe te nemen. Steeds scherper 

en nadrukkelijker weten we wie anders dan wijzelf aan de 

slag moet om te zorgen dat het anders wordt. Net als bij 

de milieuproblematiek vinden we dat het probleem opge-

lost is als onze buurman zijn auto zou wegdoen.

Partnerrelatie
De Duitse kinderpsychiater Michael Winterhoff betrekt 

in zijn uitdagende analyse (2008) de stelling dat we kinde-

ren niet meer opvoeden, maar veel te jong fi xeren in hun 

ontwikkeling door het aangaan van een partnerschaftliche 

Beziehung (partnerrelatie) in plaats van Erziehung (opvoe-

ding). En daarmee wordt het maatschappelijk probleem 

van zorgen voor de toekomst een geïndividualiseerd rela-

tioneel probleem van ouders en hun kinderen. 
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Als Sir Michael Barber (2008) spreekt over een educational 

society, dan duidt hij op de maatschappelijke agenda. Ieder 

lid van de maatschappij levert (of die nu amateur of profes-

sional is) een bijdrage aan de toerusting van de volgende 

generatie en dus aan de continuïteit van de samenleving. 

Daar zit dus niet het probleem. Het probleem zit volgens 

mij in twee maatschappelijke ontwikkelingen:

•  Individualisering die doorgeslagen is tot ‘egoïsering’.

  De individualisering is een belangrijke en weldadige 

ontwikkeling geweest voor onze samenleving. Maar nu 

het trekken van egoïsering begint te krijgen, gaat het ave-

rechts werken.

•  Professionalisering die doorgeslagen is tot segmentering 

(domeinverantwoordelijkheid). Versterkt door de afreken-

cultuur binnen elk domein is een verengde focus op het 

presteren van het eigen domein ontstaan, waarmee de 

blik op de samenhang verloren is gegaan.

In elk van de domeinen wordt hard en doelgericht gewerkt. 

Van betrokkenheid en morele gerichtheid is meestal spra-

ke. Dit zijn noodzakelijke, maar toch onvoldoende voor-

waarden om het adagium Elk Kind Toekomst te realiseren. 

In een Deens reclamefi lmpje zien we een jonge vader met 

zijn zoontje in de supermarkt. Als het zoontje zijn zin niet 

krijgt om een zak chips en stennis maakt, staat de vader er 

hulpeloos naar te kijken. Maar alle andere bezoekers kijken 

de vader beschuldigend aan. Het is immers zijn en niet 

hun probleem. Vraag: is dat wel zo? Of beter: zou dat wel zo 

moeten zijn?

Maatschappelijke agenda
Als de primaire taak van een samenleving – en dus de pri-

maire taak van mij in het zorgen voor de continuïteit van 

die samenleving – het zorgdragen voor de toerusting van 

de volgende generatie is, en als we vervolgens dat grote 

begrip ‘maatschappelijke agenda’ vertalen in alledaagse 

taal, dan kunnen we laten zien dat iedereen daar ook al 

een bijdrage aan levert.

Continuïteit van de maatschappij betekent Elk Kind 

 Toekomst (EKT), of zoals ze in Engeland zeggen: Every Child 

Matters*. Wie zou het daar niet mee eens kunnen zijn? 

Een stap verder uitgewerkt geeft dat de volgende opdrach-

ten, de vijf pijlers van de maatschappelijke agenda:

•  Elk kind groeit gezond op;

•  Elk kind groeit veilig op;

•  Elk kind ontwikkelt zich in uitdagende omgevingen;

•  Elk kind krijgt de kans zinvol bij te dragen aan de 

omgeving;

•  Elk kind groeit op tot economische 

zelfstandigheid. 

Afgelopen zomer heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

Overleg met stakeholders (o.a. 
gemeente, jeugdzorg, ouders) 
levert me weinig op

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Berry Hakkeling van cbs Overschie 

in Rotterdam: “Oneens. Je kiest zelf voor 

de overleggen waar je aan deelneemt. 

Levert het structureel niets op? Ga dan niet. 

Met ouders ligt dat anders, dit zijn jouw 

klanten en een onmisbare schakel in de 

leerlingenzorg.”

uw mening telt � peiling

Het windmolentje bestaat uit vijf 
segmenten (de vijf pijlers van de 
maatschappelijke agenda). De 
molen kan alleen draaien als alle 
vijf segmenten er zijn. Er is ook een 
actieve bijdrage van het kind nodig. 
Alleen als het kind vooruit wil, gaat 
en blijft het molentje draaien.

37%
oneens

29%
deels eens

34%
eens

14



Wat er aan ontbreekt is het fundamentele besef dat geen 

van de domeinen alleen in staat is een duurzaam resultaat 

te realiseren.

Een voorbeeld vanuit de peiler ‘Elk kind ontwikkelt zich in 

uitdagende omgevingen’: uit diverse onderzoeken is dui-

delijk geworden dat 80 procent van de ontwikkeling van 

kinderen bepaald wordt door factoren buiten de school. 

Erfelijke aanleg en sociale omstandigheden bepalen elk 

40 procent van de ontwikkelmogelijkheden. Maar ook de 

realisering van de 20 procent die aan onderwijs is toe te 

rekenen, is niet alleen op het conto van geplande leeracti-

viteiten op school te schrijven. Kinderen leren ook inciden-

teel in en buiten de school.

Rol van gemeenten
De politieke realiteit is dat steeds meer jeugdtaken op het 

bord van de gemeente gelegd worden. De (samenwerkende) 

gemeenten worden steeds belangrijker in beleidsvoorberei-

dende, coördinerende en uitvoerende zin. Voorbeelden:

•  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

•  Decentralisatie van de Jeugdzorg

•  Lokale Educatieve Agenda

•  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

•  Centrum voor Jeugd en Gezin

Helaas zien we in de meeste gemeenten dat er sprake is van 

aspectbeleid, waar facetbeleid nodig is. Ook hier weer een 

te ver doorgevoerde domeinbenadering, waar elk aspect 

(deelterrein) los van andere aspecten wordt benaderd. De 

gedachte van een vorig kabinet rond de wethouder Jeugd 

had veel meer bezien moeten worden vanuit het streven 

naar facetbeleid: elke deelactiviteit is een facet van de 

maatschappelijke agenda, is een segment van het molentje 

dat alleen samen met de andere deelactiviteiten de molen 

kan laten draaien. Het realiseren van samenhang in de 

wethouder Jeugd op gemeentelijk niveau zou samen moe-

ten gaan met een minister Jeugd (van een ministerie voor 

Kind, Gezin en Onderwijs) op landelijk niveau.

Elk Kind Toekomst moet geen nieuwe organisatie(laag) 

worden, maar juist een die alles verbindt wat er al is. Een 

landelijk EKT-centrum kan zorg dragen voor onderzoek, 

kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering. Ook 

een (internationale) wetenschappelijke programmaraad 

die adviserend wordt betrokken bij het centrum, is volgens 

mij van belang. Het EKT-centrum coördineert dan alle 

ondersteuningsactiviteiten en draagt zorg voor de kwaliteit 

en de samenhang daarvan. Via certifi cering komen onder-

steuningsinstellingen in de positie van preferred supplier en 

weten afnemers zich verzekerd van samenhang en kwa-

liteit. Alleen door samenwerking en een overkoepelende 

visie krijgt een maatschappelijke agenda vorm, ook in 

Nederland. �

* De ideeën voor Elk Kind Toekomst zijn afgeleid van pro-

gramma Every Child Matters waarmee Passend onderwijs in 

Engeland is gerealiseerd.

Bronnen:

•  Barber M. (2008), Instruction to Deliver, London, 

Methuan Publishers

•  Geus A., de (1997), De levende onderneming, Schiedam, 

Scriptum

•  Winterhof M. (2008), Warum unsere Kinder Tyrannen 

werden, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is senior 

adviseur op het gebied van (speciale) 

leerlingenzorg en het beleidvoerend vermogen 

van schoolorganisaties.

thema � de buitenwereld

Jos Oude Kempers van de RK St. Antonius-

school in Axel: “Deels mee eens. Overleg 

met instanties als de gemeente gaat 

meestal stroperig. De ambtenaar staat 

meestal niet met twee voeten in het 

onderwijswerkveld en heeft zijn eigen 

(ambtelijke) optiek op vele kwesties. 

Vaak moet teruggekoppeld worden via 

commissies, de gemeenteraad of een 

B&W-vergadering. Slagvaardigheid blijft 

daardoor uit. Meestal waait er bovendien 

vanuit de gemeente ook een politieke wind. 

Het wil nogal eens schelen of je een CDA-, 

VVD- of PvdA-wethouder hebt.”

Rick Matser van obs De Appelhof 

te Druten: “Oneens. Met een pro-actieve 

houding zal je als directeur altijd resultaat 

krijgen in dit soort overleg. Een positieve 

basishouding heeft altijd zijn weerslag op 

een gesprekspartner en levert derhalve 

altijd iets op.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Kwaliteit van onderwijs 
bestaat niet, kwaliteit van 
leiderschap wel

Ga snel naar www.avs.nl en geeft 

uw mening!
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talent heeft of juist behoefte heeft aan extra begeleiding”, 

verklaart Koolwijk. Het stel oriënteerde zich vooral op 

internet en door bezoekjes aan scholen. De school vlakbij 

huis staat in de top twee vanwege het gemak, de school in 

de wijk verderop door de verhalen van de buurman, leer-

kracht op de desbetreffende school.

Schoolprestaties zoals bijvoorbeeld de Citoscores spelen 

– nu nog – geen rol. Koolwijk: “Misschien kijk ik daar nog 

eens naar als we echt de knoop door moeten hakken.” 

De keuze is nu vooral gebaseerd op een ‘goed gevoel’. Zo 

kregen Koolwijk en zijn dochter persoonlijk van de direc-

trice van de school een rondleiding. “Erg prettig. Het is een 

open, hartelijke vrouw en dat 

werkt ook door op de school.” 

Ook op de andere school was 

er een rondleiding. Het viel het 

stel op dat de basisschool niet 

heel anders is dan toen zij er, 

zo’n dertig jaar geleden, naar 

toe gingen. Niet gek? Koolwijk: 

“Nee, het geeft ook wel een ver-

trouwd, veilig gevoel.”

Ouderinitiatief
Welke school het uiteindelijk 

gaat worden, blijft nog even 

onduidelijk. Koolwijk heeft de 

voorkeur voor de gemengde 

basisschool in de buurt. “De 

school is nu eigenlijk nog een 

zwarte school, maar er is een 

ouderinitiatief om de school 

wat meer gemengd te maken. 

Wij wonen in een multicultu-

rele buurt en hebben een multi-

culturele samenleving. Ik vind 

het belangrijk dat onze dochter 

daar wat van meekrijgt.”

De basisschool: een gesloten bastion of een warm bad? Waar de meeste kinderen school al  

kijken ouders op een andere manier naar de school. Of toch niet? Een gesprek  

thema � de buitenwereld

Bijna een jaar lang oriënteerden ze zich op geschikte 

scholen. Inmiddels staat de driejarige dochter van Jorgen 

Koolwijk en Kim Lew bij twee scholen ingeschreven: een 

gemengde school op een steenworp afstand van hun huis 

en een overwegend blanke school in een wijk verderop. 

Voorkeur voor een bepaalde onderwijsvorm hebben ze 

niet. “Volgens mij zijn er ook geen bijzonder grote ver-

schillen tussen scholen”, aldus Lew.

De twee omschrijven de schoolkeuze als lastig. Waar moet 

je allemaal op letten? Wat is goed en wat niet? Dit komt 

vooral ook door de (noodzakelijke) vroege inschrijftijd: “We 

kunnen nu nog niet inschatten of ons kind een bepaald 

de  to ekom s t i g e  b a siss c h o o l o uder

‘We kunnen eigenlijk niet 
verkeerd kiezen’

Jorgen Koolwijk, Kim Lew en hun dochter Lois. Foto’s: Hans Roggen

‘d at  d e  b a s i s s c h o o l  n i e t  w e z e n l i j k 

a n d e r s  i s  d a n  d e r t i g  j a a r  g e l e d e n  g e e f t  e e n 

v e r t r o u w d ,  v e i l i g  g e vo e l ’
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 prima vinden als ze veel kunnen spelen, naast hun vriendje mogen zitten en een lieve juf hebben, 

 met basisschoolouders van straks, één van nu en een MR-lid. tekst noortje van dorp

>

Van een warm bad naar 

een koude douche. Zo 

omschrijft Ingrid Ligthart 

de overgang van crèche 

naar basisschool. Na het 

persoonlijke contact op 

de crèche was het wennen 

toen ze haar oudste doch-

ter voor het eerst naar de 

basisschool bracht. “Onper-

soonlijk, ik kwam mijn 

kind brengen en ik moest 

er ook weer zo snel moge-

lijk vandoor. Inmiddels zit-

ten alledrie haar kinderen 

op dezelfde basisschool. 

“Verschillende basisscho-

len is zoveel gedoe.”

Over het algemeen geno-

men is Ligthart tevreden 

over de school van haar 

dochters. Wel was het even 

slikken toen de school al 

snel ging fuseren. “Daar 

waren wij niet van op de hoogte”, aldus Ligthart. Door de 

fusie moet ze nu tussen twee gebouwen pendelen. “Iets dat 

ik juist niet wilde.” Maar, geen reden om haar dochter van 

school te halen, benadrukt Ligthart.

Doel van school is volgens Ligthart kinderen in een 

Lews voorkeur ligt juist bij de andere school. “De school 

doet veel aan kunst en cultuur, wat mij erg aanspreekt. 

Daarnaast heb ik ook mijn twijfels bij het ouderinitiatief 

van de andere school. Je hebt nooit de garantie dat het 

ook echt gaat lukken.” Ook Koolwijk beaamt dat de school 

alleen zijn voorkeur heeft als het daadwerkelijk lukt om 

een gemengde school ervan te maken.

Toch heeft het stel niet het idee dat ze écht verkeerd 

kunnen kiezen. “Het zijn allebei goede scholen”, aldus 

Lew. Wel vragen ze zich af hoe de situatie volgend jaar 

zal zijn. Koolwijk: “We hebben verhuisplannen. Wat als 

we in een totaal andere buurt gaan wonen, is er dan nog 

voldoende tijd en mogelijkheid om opnieuw een keuze 

te maken?” �

de  o uder  va n  nu

‘Communicatie op 
en over school kan beter’

plezierige, veilige omgeving voorbereiden op hun rol in de 

maatschappij. “De school van mijn kinderen voldoet daar 

zeker aan. Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering, 

maar gezien de middelen die de school ter beschikking 

staan in termen van tijd en geld, vind ik dat ze een knap 

staaltje werk afl everen.”

Ingrid Ligthard met haar drie dochters: Sarah (op de bank), Lieve (links) en Charlie
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“School ben je samen: het schoolteam, de kinderen, maar 

ook de ouders.” Aan het woord is Marga Koster, moeder 

van drie dochters waarvan er twee inmiddels naar de 

openbare basisschool in het dorp gaan. Koster is zeer 

betrokken bij school. Naast het oppakken van ‘losse klus-

jes’ zoals een plant verzorgen tijdens de zomervakantie 

en hulp bij de schoonmaak van het klaslokaal, is ze ook 

MR-lid, biebmoeder en klassenmoeder.

Haar beeld van school is door de jaren heen eigenlijk niet 

veranderd. Ook niet nu ze zo direct betrokken is. Koster 

vindt het vooral interessant om alle veranderingen, onder 

andere nieuwbouw en een nieuwe directeur, van dichtbij 

mee te maken. Al was de keuze om veel betrokken te zijn in 

eerste instantie vrij egoïstisch. “Ik was zo gewend om veel 

tijd met mijn kinderen door te brengen, dat het gek was 

om ze niet meer telkens in de buurt te hebben. Door veel 

op school te zijn, kan ik een beetje meegluren. En dat is 

toch wel heel leuk.”

Frisse blik
Zeker als MR-lid ziet Koster een belangrijke taak voor 

zichzelf weggelegd. “Ik ben in de MR de enige zonder 

onderwijsachtergrond. En daardoor heb ik – denk ik – een 

minder gekleurde blik en kan ik écht namens de ouders 

spreken. Je merkt dat in de onderwijswereld sommige 

zaken voor lief worden genomen. Ik kan daar met een fris-

se blik naar kijken en dat kan wel verhelderend zijn.”

En vanzelfsprekend vindt Ligthart het dat er een verschil 

is tussen hoe zij en haar dochters school ervaren. “Als mijn 

dochter naast haar vriendin mag zitten, er geen enge fi lms 

vertoond worden en ze in de pauze in de dierenwei kan 

spelen, is alles prima. Ik vind het ook belangrijk dat ze het 

naar haar zin heeft, maar ik let ook op leerprestaties.”

Meer communiceren
Volgens Ligthart is er voor 

school nog veel te winnen 

door goed te communiceren 

met ouders. “Mijn dochter 

kwam voor de tweede keer 

thuis met hoofdluis, een 

structurele luizencontrole 

was er niet. Ik heb me opge-

worpen als coördinator en 

dacht direct: het informe-

ren van ouders moet simpeler dan met ouderwetse brief-

jes. En zo waren er wel meer zaken. Het overblijfrooster, 

het jaarlijks bijwerken van de gegevens over mijn kinde-

ren.” Na heel wat denkwerk en gepuzzel richtte Ligthart 

Schoolenik.nl op, een sociaal netwerk waar school en 

ouders een online community vormen.

Inmiddels is, ruim een jaar na de start, de website aardig 

ingeburgerd op de basisschool van haar kinderen. “De site 

werkt heel goed voor de hoofdluiscontrole en ook voor 

de ouderbijdrage en wat algemene communicatie”, aldus 

 Ligthart. Toch merkt ze ook dat de praktijk weerbarstig 

is: “Je ontkomt niet aan de ouderwetse briefjes, niet alle 

ouders zijn gewend aan digitale communicatie.”

Ligthart probeert nu meer 

scholen warm te maken 

voor de website en merkt bij 

schoolbezoeken dat vooral 

de directeur een cruciale rol 

in school speelt. “Een team 

moet enthousiast zijn om bij-

voorbeeld veranderingen in 

te zetten, maar een directeur 

is echt gezichtsbepalend. Hij 

of zij moet een duidelijke 

visie hebben en bereikbaar zijn voor ouders. Ik bedoel dan 

niet dat een directeur met alle ouders intensief contact 

moet onderhouden. Wel is het belangrijk dat een directeur 

makkelijk vindbaar is als ouders met zaken zitten.” �

Kijk voor informatie over het online sociaal netwerk op 

www.schoolenik.nl.

de  a c t ief  b e t ro k k en  o uder

‘Scholen hebben ouders
hard nodig om sommige zaken

op te pakken’

‘g e z i e n  d e  m i d d e l e n  d i e 

d e  s c h o o l  t e r  b e s c h i k k i n g 

s ta a n ,  v i n d  i k  d at  z e  e e n  k n a p 

s ta a lt j e  w e r k  a f l e v e r e n ’
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Marga Koster met twee 
van haar drie dochters: 
Jasmina en Katarina 
(rechts)

ad
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Door die enorme betrokkenheid voelt Koster zich ook 

verantwoordelijk voor school. De reden waarom ze bijvoor-

beeld ook, namens enkele ouders, de nieuwe directeur aan-

sprak op haar manier van 

werken. “Halverwege het 

vorige schooljaar kregen we 

een nieuwe directeur, en dat 

was even wennen. De oude 

directeur stond ’s ochtends 

altijd op het schoolplein. 

De nieuwe directeur doet dit 

niet altijd. Daarnaast is het een vrouw en ik merk dat vrou-

wen toch altijd iets stelliger zijn in hun ideeën. In de MR 

voel ik me dan wel zo vrij om haar af en toe mijn mening 

te geven. En dat gaat hartstikke goed.”

Of je de school ervaart als een ‘gesloten bastion’ of ‘open 

onderwijsorganisatie’ ligt volgens Koster ook voor een deel 

bij ouders. “Ik zou deze school zeker ‘open’ noemen. Maar 

door als ouder ook meer 

betrokken te zijn bij de 

school van je kinderen, krijg 

je nog meer mee van wat 

er speelt. Scholen hebben 

ouders hard nodig om som-

mige zaken op te pakken.”

Voorlopig zal Koster nog 

dikwijls op school te vinden zijn. “Ik ben in ieder geval nog 

twee jaar MR-lid. En mijn jongste zit nu nog op de peuter-

speelzaal, dus ik verwacht de komende jaren nog veel in en 

voor school te kunnen doen.” �

‘d o o r  v e e l  o p  s c h o o l 

t e  z i j n ,  k a n  i k  e e n  b e e t j e 

m e e g l u r e n ’
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r el at ie  o n d erw i j s  en  om l i g g en d  va s tg o ed

De onderwijskwaliteit in een buurt beïnvloedt 

de huizenprijs. Een goede school zorgt 

namelijk voor duurdere woningen, blijkt 

uit Noors en Amerikaans onderzoek. Ook 

in Nederland bestaat dit verband volgens 

vastgoeddeskundigen. Schoolleiders doen 

te weinig met deze kennis, vinden ze. 

tekst jaan van aken

thema � de buitenwereld

‘Op loopafstand is een leuk speelveld voor kinderen, een 

basisschool en een supermarkt’. Zomaar een advertentie 

voor een huis in Rotterdam. “Welke makelaarsbrochure je 

ook openslaat, de eerste regels gaan altijd over voorzienin-

gen als onderwijs. Het feit dat een school zoveel genoemd 

wordt, betekent dat het een selling point is”, weet Marc van 

Leent van De Wijkplaats, een netwerk gericht op maat-

schappelijk vastgoed.

De voorkeur van huizenkopers voor een goede school 

draagt zeker bij aan de huizenprijs, denken makelaar 

Jeroen Bouwman en Roelof Kimman van de Nederlandse 

Vereniging van Makelaars. Nog even daargelaten wat een 

goede school precies is. “Een relatie is er zeker, populaire 

buurten hebben vaak populaire scholen, maar het is moei-

lijk een exact verband te leggen tussen de huizenprijs en 

de kwaliteit van scholen.” Beiden kennen geen Nederlands 

onderzoek dat hun opvatting bevestigt. Marc Francke, pro-

fessor Real Estate Valuation aan de Universiteit van Amster-

dam, ontwikkelt modellen om de woningprijs te verklaren. 

Hij heeft nog geen onderzoek naar dit onderwerp gedaan, 

het staat wel op de planning. “Je ziet grote prijsverschillen 

tussen buurten. Ik verwacht dat hoe hoger de kwaliteit van 

de school is, des te hoger de huizenprijs zal zijn.”

De verklaring die makelaar Bouwman heeft voor de relatie 

tussen onderwijskwaliteit en de waarde van het omliggen-

de vastgoed, is in Nederland dus nog niet bewezen, maar 

ligt wel voor de hand. “De aanwezigheid van goede scholen 

is voor jonge ouders een belangrijke reden om in bepaalde 

wijk te gaan wonen. Scholen maken een buurt populair-

der bij deze kopers en de populariteit van een wijk heeft 

invloed op de huizenprijs.”

‘ b i j  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  e e n  w i j k 

w o r d e n  s c h o o l l e i d e r s  v a a k  n i e t  b e t r o k k e n , 

t e r w i j l  h e t  p o s i t i e f  w e r k t  o m  d e  h a n d e n 

i n e e n  t e  s l a a n ’

Huizenprijs lift 
schoolkwal 
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dat de prijsstijging tijdelijk is. Dit komt volgens de Noren 

doordat makelaars na enige tijd minder nadruk leggen 

op schoolkwaliteit.

Brede school
In Nederland berekende onderzoeksbureau ABF Research 

dat een brede school een positief effect van 1,3 procent 

op de huizenprijs heeft. Petra Rutten, directeur maat-

schappelijke ontwikkeling bij gebiedsontwikkelaar 

 Proper-Stok, schat het cijfer wat hoger in. “Afhankelijk 

van de wijk zou voor mijn gevoel een kwalitatief goede 

school inclusief voorzieningen 10 á 20 procent prijsver-

schil kunnen uitmaken.”

Proper-Stok wist die waardestijging daadwerkelijk te 

bereiken in de Rotterdamse wijk Katendrecht (zie ook 

Kader Primair 2, oktober 2010, red.). “De eerste woningen 

hebben we onder de oorspronkelijke vraagprijs verkocht. 

Daarna hebben we de prijs in twee stappen 20  procent ver-

hoogd en zo in een jaar tijd een waardesprong gemaakt. 

Het was niet de enige factor, maar zonder brede school en 

kinderopvang hadden we het zeker niet gered.”

Huizenkopers maken een analyse van schoolvoorzie-

ningen, stelt Rutten. Nederland maakt volgens haar 

bovendien een inhaalslag met de arbeidsparticipatie van 

vrouwen. “De vraag ‘hoe regel ik werk en zorgtaken’, is 

dan heel belangrijk. Een goede school met kindvoorzie-

ningen én zonder lange wachtlijsten is voor ouders essen-

tieel”, zegt ze.

In Katendrecht hadden mensen in eerste instantie niet 

genoeg vertrouwen om er een huis te kopen. Van de bouw 

van de brede school, vooruitlopend op de woningbouw, 

ging een impuls uit. “Er waren geen wachtlijsten, dus 

ouders wisten dat er plaats was op school en de opvang. 

Deze strategie heeft een positieve bijdrage geleverd in de 

sociale wijkontwikkeling.”

mee op
iteit

Uit buitenlands onderzoek zijn wel cijfers bekend. Onder-

zoekers van de Universiteit Florida vergeleken in 2000 in 

een stad in Florida scholen die een A- en een B-kwalifi catie 

kregen (op een schaal van A tot en met F). Het verschil tus-

sen A- en B-scholen bedroeg ongeveer 10 duizend dollar op 

een gemiddelde huizenprijs van 107 duizend dollar, een 

gemiddeld prijsverschil van bijna 10 procent.

Ook in Noorwegen vinden kopers schoolkwaliteit belang-

rijk. Zij willen meer betalen voor huizen nabij betere scho-

len, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Oslo uit 

2008. Nadat een school zich verbetert en de resultaten een 

niveau omhoog gaan, stijgt de huizenprijs met anderhalf 

procent, gemiddeld 5.250 dollar per appartement. Zowel 

de Noorse als Amerikaanse onderzoekers geven wel aan 

In Leusden hebben gemeente, school, 
kinderopvang en woningcorporatie 
alle huisvestingstaken in één hand 
gebracht. Bij de bouw van het nieuwe 
multifunctionele centrum Antares was niet 
het schoolbestuur, kinderdagverblijf of 
gemeente bouwheer, maar Woningstichting 
Leusden. Op 21 september aanstaande 
vindt van 15.00 tot 17.00 uur een excursie 
naar Antares plaats voor gemeenten, 
scholen, kinderopvang, corporaties, 
architecten en andere geïnteresseerden. 
Doel is kennis, ervaring en tips te delen met 
anderen. Meer informatie en aanmelden: 
www.bouwstenenvoorsociaal.nl
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Blauwe wijk
Volgens Van Leent van De Wijkplaats zijn er twee rede-

naties. “Blijkbaar heeft onderwijskwaliteit een betekenis 

voor de vastgoedwaarde. Anderzijds kun je door waarde-

creatie via het onderwijs investeren in de sociale cohesie 

in een wijk.” Scholen kunnen de sleutel tot een wijk vor-

men en daarmee van waarde zijn voor andere partijen. 

“Zij kunnen bijvoorbeeld allochtone moeders via hun leer-

lingen makkelijker bereiken dan welzijnsorganisaties”, 

vertelt Van Leent.

Schoolkwaliteit is via Cito-scores eenvoudig te checken, 

maar schoolpopulariteit is een ongrijpbaarder begrip. Om 

‘gewild’ te kunnen zijn, is het belangrijk dat een school 

voldoende aansluit bij de wensen van de buurtbewoners. 

Gert Jan Hagen van SmartAgent, een belevingsonderzoek- 

en adviesbureau, houdt zich vanuit die context bezig met 

zogenaamde wijkprofi elen. “Het soort school dat mensen 

graag willen hebben, kun je afl eiden uit de wijksamenstel-

ling”, stelt hij. De wijkprofi elen laten aan de hand van 

kleuren de leefstijl van wijkbewoners zien. Hagen legt uit: 

“In een gemiddeld rode wijk zijn ouders geïnteresseerd 

in innovatieve en alternatieve vormen van onderwijs, een 

vrije school bijvoorbeeld. Blauwe wijken zijn gericht op 

controle en status, waarbij ouders gericht zijn op maat-

schappelijk succes.”

Zelf woonde Hagen enige tijd geleden in Polsbroek (pro-

vincie Utrecht) waar de dorpsschool een School met de 

Bijbel was. “Sommige ouders deden hun kind naar die 

school om het in de gemeenschap te laten opgroeien, 

maar de artistieke import uit de grote stad koos ervoor 

hun kinderen naar de vrije school in een stad 15 kilome-

ter verderop te brengen.”

Een gezellige dorpsschool biedt heel wat anders dan een 

brede school en bedient een ander publiek, stelt hij. Dat 

moet een schoolleider die besluit een brede school te ont-

wikkelen zich realiseren. “Vaak wordt daarover niet nage-

dacht. Het idee bestaat dat iedereen behoefte heeft aan 

brede schoolvoorzieningen, maar dat is niet zo.”

Ondernemersbloed
Schoolleiders zijn zich wel bewust van de invloed die ze 

(kunnen) hebben op hun omgeving, maar ze ondermijnen 

de ‘stuwende kracht’ van die positie nog te veel, vindt Rut-

ten van Proper-Stok. “Het is ook moeilijk de onderwijs- en 

wijkbudgetten te beïnvloeden als schoolleider. Vaak gaat 

het er niet om welke wijk wat nodig heeft, maar om wie 

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

In haar vorige baan als schoolleider van 

obs De Twijn in Almelo werkte Marja van 

Pluur veel samen met de plaatselijke 

woningbouwstichting. “Eigenlijk zou elke 

school dat moeten doen. Woningbouw 

en school werken voor dezelfde straten 

met dezelfde kinderen en hebben er 

beide baat bij dat het goed gaat met de 

leefomgeving.”

Het eerste contact kwam tot stand tijdens 

een vergadering van de wijkcommissie. 

“Daar hebben we kennisgemaakt en 

zijn we aan elkaar blijven hangen. In 

eerste instantie dacht de woningbouw 

in stenen en wij vooral pedagogisch. Zij 

zijn minder in stenen gaan denken en wij 

hebben meer oog gekregen voor onze 

maatschappelijke opdracht.” Een voordeel 

van de samenwerking zijn de korte lijnen 

tussen school en woningbouw. “We 

overleggen met de woningbouw over hoe 

het met een kind gaat. De woningbouw 

hoeft daardoor niet te wachten tot 

er drie maanden huurachterstand is, 

maar kan een gezin eerder helpen.” 

De Twijn is een brede school in een wijk 

in opbouw met veel opvoedings- en 

huisvestingsproblemen. “Sommige 

kinderen hebben het moeilijk thuis en 

liggen bijvoorbeeld met zijn drieën op een 

slaapkamer.” De woningbouwstichting 

steunt De Twijn fi nancieel. Er komt 

bijvoorbeeld een Plusklas voor driejarigen 

die de stichting betaalt. Dankzij de 

corporatie is er een verrijdbaar podium 

voor de hele wijk, dat de school ook 

gebruikt. De stichting adverteert in 

de schoolkrant en subsidieerde een 

dichtbundel met gedichten van kinderen. 

“Voor de woningbouw moet er altijd een 

maatschappelijk belang zijn, zodat meer 

mensen plezier hebben van wat de school 

doet.”

De betrokkenheid moet wel van twee 

kanten komen. “Als school moet je zelf 

ook actief zijn en bijvoorbeeld bereid 

zijn bij een voorlichting voor nieuwe 

buurtbewoners met een kraampje van de 

school te gaan staan. De school moet je 

voor de hele wijk openstellen en dat gaat 

dus ook wel eens buiten de lestijden om.”

‘a l s  s c h o o l  m o e t  j e  b e r e i d  z i j n  b i j  e e n 

vo o r l i c h t i n g  vo o r  n i e u w e  b u u r t b e w o n e r s 

m e t  e e n  k r a a m p j e  t e  g a a n  s ta a n ,  o o k  b u i t e n 

l e s t i j d e n  o m ’

‘ h e t  i d e e  b e s ta at  d at 

i e d e r e e n  b e h o e f t e  h e e f t  a a n 

b r e d e  s c h o o lvo o r z i e n i n g e n , 

m a a r  d at  i s  n i e t  z o’
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er ‘aan de beurt’ is. Bij de ontwikkeling van een wijk wor-

den schoolleiders vaak niet betrokken, terwijl het positief 

werkt om de handen ineen te slaan.”

Van Leent van De Wijkplaats denkt dat schoolleiders veel 

coöperatiever in de wereld moeten staan. “Schoolleiders 

hebben samenwerkingsmogelijkheden met welzijn, cul-

tuur en sport pas als laatste ontdekt. Je kunt cultuur, 

sport en werk in één gebouw combineren. Maak bijvoor-

beeld werkruimtes voor zzp’ers, zodat ze dichtbij hun kin-

deren vergaderen en werken.”

De laatste tijd merkt Van Leent dat schoolleiders wat meer 

willen ‘socialiseren’ met de buurt. Hij noemt Waddinxveen 

als voorbeeld. Daar namen schoolbesturen het voortouw 

om met de gemeente en andere partijen na te denken over 

de gewenste voorzieningen voor kinderen. “Hier geldt een 

Cruijffi aans gezegde: je ziet het pas als je het door hebt. 

Je kunt dan namelijk ook voorzieningen terugvragen 

voor je school. Schoolleiders met onder nemersbloed 

spreekt dit aan.”

Voor een schoolleider zijn stijgende huizenprijzen uiter-

aard nooit een doel op zich. Maar door zich bewuster te 

zijn van de relatie met de buurt en daar nadrukkelijker 

een stempel op te drukken, kan hij of zij meer betekenen 

voor de kinderen in de buurt, veelal leerlingen van de 

school. Zoals schoolleider Marja van Pluur (zie kader) 

zegt: “Uiteindelijk heb je er als school plezier van als je 

betrokken bent, want dan kun je het voor de kinderen 

het beste organiseren.” �

m e e r  w e t e n ?

Onderzoeksbureau Rigo doet in opdracht van de ministeries 

van Onderwijs en Binnenlandse Zaken onderzoek naar de 

investeringen in relatie tot de leefbaarheid om school-

gebouwen heen, waaronder ook de huizenprijs. Dit najaar 

worden de resultaten openbaar.

‘m a a k  w e r k r u i m t e s  vo o r 

z z p ’ e r s ,  z o d at  z e  d i c h t b i j 

h u n  k i n d e r e n  v e r g a d e r e n  e n 

w e r k e n ’

Gebiedsontwikkelaar Proper-Stok zette in de Rotterdamse wijk Katendrecht brede school De Globetrotter in als motor voor gebiedsontwikkeling. 
Proper-Stok organiseert geregeld rondleidingen op Katendrecht. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Petra Rutten van Proper-Stok 
via p.rutten@proper-stok.nl.
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‘Ik bemoei me niet met 
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In het educatieve landschap nemen onderwijs-

wethouders een bijzondere positie in. Ze staan 

buiten de scholen, maar zijn wel een belangrijke 

gesprekspartner. Ze beheersen bepaalde 

geldstromen en proberen bij het bepalen van 

beleid ook andere maatschappelijke belangen 

in het oog te houden. In grote steden vervullen 

wethouders bovendien vaak een spilfunctie tussen 

de verschillende schoolbesturen. De Haagse 

onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven 

vertelt over haar werk en ambities. Ze wil ruim 

baan geven aan de autonomie en diversiteit van 

scholen. “Ik bemoei met niet met de pedagogische 

keuzes die schoolleiders en leerkrachten 

maken.” Maar als de samenwerking tussen twee 

buurtscholen door concurrentie vastloopt, oefent 

ze desnoods druk op hun besturen uit om de zaak 

vlot te trekken. 

tekst marijke nijboer

Hoe ziet u de rol van onderwijswethouder in een grote stad 

als Den Haag?

“Ik kijk samen met schoolbestuurders, schoolleiders, 

leerkrachten en ouders wat we kunnen doen om het maxi-

male uit ieder kind te halen. Ik jaag waar nodig aan en 

zorg dat het nodige geld beschikbaar is. Ik wil zorgen dat 

de mensen die het werk moeten doen, daar maximaal toe 

in staat zijn. We spreken samen doelstellingen af, maar ik 

bemoei met niet met de pedagogische keuzes die scholen 

maken.”

Sommige steden, zoals Rotterdam, kiezen gezien de grote 

 onderwijsachterstand voor een sterke regierol van de gemeente. 

U hamert juist erg op de autonomie van scholen. Waarom?

“Ik wil schoolleiders en leerkrachten de ruimte geven om 

professional te zijn, hun vak uit te oefenen. Dus schrijf 

ik niet voor hoe zij het moet aanpakken. We hebben een 

gezamenlijk doel en zij bepalen hoe we dat gaan bereiken. 

Neem onze brede buurtscholen, die wekelijks zes uur 

extra lesgeven. Die leertijdverlenging is bindend, maar de 

invulling ervan is aan de scholen. Wij kijken of het geld 

wordt besteed zoals afgesproken, maar daar blijft het bij. 

Ik ga niet over de invulling van het onderwijs; ik ben een 

bestuurder. We moeten elkaars professionaliteit respec-

teren. Ik verwacht ook dat schoolleiders begrip hebben 

voor mijn positie, mijn ambitie en het feit dat ik opkom 

voor de belangen van ouders en van de buurt rondom 

een school.”

U zei tijdens een speech over zwakke scholen: ‘Ga na waar 

uw zwakke plekken zitten en kom met een plan van aanpak’. 

Werkt dat?

“Ik heb gesproken met twee besturen die een aantal 

zwakke scholen hadden. Met mijn steun worden de zwakke 

plekken aangepakt en een aantal van die scholen heeft het 

afgelopen jaar forse stappen vooruit gemaakt. Een zwakke 

school is een gezamenlijk probleem. Ik ga dan niet bestraf-

fend met de vinger wijzen. Maar ik verwacht wel de bereid-

heid om samen te kijken hoe we het aanpakken. Ik merk 

dat men dit oppakt.”

Lukt het om een balans te vinden tussen uw ambities en de eigen 

visie van scholen?

“Soms wringt dat wel; dan kaart ik het aan. Soms vergt de 

situatie dat je de boel stevig onder druk zet. Omgekeerd 

mogen scholen dat ook bij mij doen wanneer ze dat nodig 

vinden. Opnieuw als voorbeeld de brede buurtscholen: 

daar moet met veel partijen worden samengewerkt om een 

echt leerrijke omgeving te creëren. Dat vraagt soms van 

scholen dat ze risico’s nemen. Als je lestijden verlengt, een 

zaterdagschool en een zomerschool start, heb je extra men-

sen nodig. Wil je die activiteiten structureel maken, dan 

komen al die mensen op de payroll van de school. Als ver-

volgens bepaalde subsidiebronnen opdrogen, zit de school 

met de extra personeelslasten. Daar hebben we samen een 

oplossing voor gezocht. Er komt een stedelijke stichting, 

die dat extra personeel in dienst neemt en hen detacheert 

bij de scholen.”

pedagogische keuzes’
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In hoeverre spelen de zuilen nog een rol bij de samenwerking?

“Je ziet wel degelijk een concurrentiestrijd tussen de 

schoolbesturen. Daar heb je wel eens last van. Soms staat 

dat de samenwerking tussen scholen in een buurt in de 

weg. Ik kijk dan de heren bestuurders eens goed in de ogen 

en zeg: kom op, ga niet op de millimeter de concurrentie-

strijd aan. Het wil nog wel eens helpen om dingen hardop 

te zeggen.”

U hecht aan openheid. Hoe geeft u daar zelf vorm aan?

“Ik ga vaak op schoolbezoek. Ik zit in de klas, proef de sfeer, 

ga het gesprek aan. Ik vind: als je met een schoolbestuur 

praat over gymlokalen, moet je wel weten hoe ze ruiken. Ik 

krijg van scholen een heel open verhaal. Ze delen hun suc-

cessen én hun zorgen.”

Wat blijft u het meest bij uit die bezoeken?

“De grote verschillen, ook tussen vergelijkbare scholen. 

De typische achterstandsschool bestaat bijvoorbeeld niet. 

Iedere school heeft een enorme eigenheid, door de mensen 

die er werken. Een goede schoolleider en goede leerkracht 

weten echt een stempel te drukken. Daar proef je bezieling 

in. Dat opende mijn ogen voor het grote belang van goed 

personeel. Daar moet je in investeren. De minder goede 

mensen moeten ondersteuning krijgen en de sterke col-

lega’s moeten een voorbeeldfunctie hebben. Leerkrachten 

worden nu gecoached.

In juni heb ik tien schoolleiders meegenomen op een stu-

diereis naar New York en Chicago. We hebben daar gezien 

hoe teams intensief werden gecoached om de onderwijs-

kwaliteit te verbeteren, met heel goede resultaten. Ik wil 

kijken of we dat hier ook kunnen doen. Nog te vaak is de 

houding: dit is mijn klas, ik doe de deur dicht en wil niet 

beoordeeld worden. Ik wil tussen professionals het gesprek 

op gang brengen. Ons nieuwe Lerarencafé houden we bij-

voorbeeld telkens op een andere school. Zo neem je een 

kijkje in elkaars keuken.”

‘ w e  h e b b e n  e e n  g e z a m e n  l i j k 

d o e l  e n  o n d e r w i j s p r o f e s s i o n a l s 

b e pa l e n  h o e  w e  d at  g a a n 

b e r e i k e n ’

Ingrid van Engelshoven (1966) is sinds mei 2010 wethouder van Onderwijs en Dienstverlening in Den Haag. Ze is ook voorzitter van het 
landelijk bestuur van D66. Ze studeerde beleids- en bestuurswetenschappen en Nederlands recht en was onder andere senior adviseur bij 
een adviesbureau voor corporate communicatie en public affairs.
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D66 heeft onderwijs hoog in het vaandel staan. Wat moet een 

D66-wethouder voor verschil maken?

“Er moet veel bezuinigd worden, maar D66 heeft in het 

Haagse coalitieakkoord vastgelegd dat we behoorlijk extra 

investeren in onderwijs. Investeer je in onderwijs, dan kies 

je voor ontwikkeling van de stad vanuit ieders persoon-

lijke kwaliteit. Voor de komende jaren is dat veiliggesteld. 

 Verder kun je mijn nadruk op de autonomie van de onder-

wijsprofessional zien als D66-gedachtegoed.”

In 2010 startte jullie nieuwe onderwijsbeleid, de Haagse  Educatieve 

Agenda. Wie initieerde dat en wie trekt wie mee?

“Dat is echt een gezamenlijke actie van gemeente en scho-

len. We hebben samen de agenda opgesteld. Natuurlijk zijn 

voor elke partij bepaalde ambities net wat belangrijker 

dan andere. Er is soms ook behoorlijk discussie over hoe 

we dingen gaan doen. Zo hebben wij ons als gemeente 

hard gemaakt voor één centraal inschrijfmoment voor het 

basisonderwijs. Dat gaat er nu komen. Wij willen dat elke 

ouder dezelfde kans krijgt om z’n kind in te schrijven bij 

de school van z’n keuze. Dit punt heeft bepaald geen top-

prioriteit bij de scholen. Je moet af en toe stevig zijn om 

ook dit soort afspraken overeind te houden.”

Kun je in één zittingsperiode echt wat tot stand brengen?

“Natuurlijk. Die afspraken over investeringen in het onder-

wijs stáán. Er is geen groot breukvlak tussen de vorige en 

deze periode. De Haagse Educatieve Agenda is de vorige 

periode voorbereid en ik deel de visie daarachter. De hori-

zon ligt verder dan vier jaar.”

Hebben Haagse scholen voldoende oog voor de maatschappij 

 buiten de schoolmuren?

“Veel scholen zijn daar behoorlijk mee bezig, maar het is 

ook echt noodzakelijk. Neem veiligheid: een kind kan niet 

goed leren als het zich binnen én buiten de school niet 

veilig voelt. Wij hebben met scholen en andere partijen een 

keurmerk ontwikkeld voor schoolveiligheid. Steeds meer 

scholen gaan samenwerken met de politie, winkeliers, het 

welzijnswerk en andere partijen. We moeten wél voorko-

men dat alle problemen uit de buurt op het bordje van de 

school komen. Hoe breed je een school ook maakt, onder-

wijs blijft altijd de kernactiviteit.” �

‘ j e  z i e t  w e l  d e g e l i j k 

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

s c h o o l b e s t u r e n ’

Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Uw duurzame partner
en specialist in: 

 Organisatieadvies
 Onderzoek & Evaluatie
 Werving & Selectie
 Interim-management
 Opleiding & Training
 Assessments 
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Formulier voor 
  nabestellingen 2009

Creatief 
    Met de actie Schoenmaatjes vullen kinderen in Nederland een 
   schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. 
   De prachtig versierde dozen gaan naar leeftijdgenootjes in een 
  arm land als  een persoonlijk en concreet gebaar van betrokkenheid. 

 

Educatief

 
     Voor gebruik op school, in de kerk, vereniging of thuis is aansprekend 
    educatief materiaal beschikbaar waaronder (voor)leesboeken 
   een projectkrant en filmpjes. 

Doe mee!

Gaat u mee op reis?

    Geef kinderen de kans iets concreets te doen voor leeftijdgenootjes 
   in ontwikkelingslanden en verras kinderen met een prachtig cadeau. 
  Vul het aanmeldingsformulier in op www.edukans.nl/schoenmaatjes 
 en doe mee met Schoenmaatjes.  Dat kan van september 
tot aan de kerstvakantie.    

  Als u zich nu aanmeldt als contactpersoon voor Schoenmaatjes maakt 
 u kans om zelf schoenendozen uit te gaan delen in een ontwikkelingsland.
Kijk voor meer informatie op: www.edukans.nl/schoenmaatjes.

Een cadeau van kind tot kind

Meer informatie? Kijk op www.edukans.nl/schoenmaatjes of bel met Edukans (033) 460 19 42.

Schoenmaatjes gezocht! 
ES

1116

Al 16 jaar de schoenendoos actie voor scholen 

IS UW ONDERWIJSBEDRIJF 
IN CONTROL?

Als kennispartner helpt OSG u graag uw onderwijsorganisatie in control te krijgen. Het daarvoor 
ontwikkelde OSG kwaliteitsprogramma ‘Onderwijsbedrijf in Control’ ondersteunt u om sturing 

en beheersing in uw organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau in samenhang te 
versterken. Onderdeel daarvan is de optimale koppeling tussen uw onderwijskundig en financieel 
beleid. Het programma sluit daarmee volledig aan op de uitgangspunten en doelen van het landelijke 
project ‘Eerst kiezen dan delen’. 

Wilt u weten of uw onderwijsbedrijf in control is? Wij gaan graag met u in gesprek. Kijk voor meer 
informatie over onze aanpak op www.osgadvies.nl/onderwijsbedrijfincontrol.

  In een tijd van dalende leerlingenaantallen, bezuinigingen en toenemend eigenrisicodragerschap,   
neemt het belang om de bedrijfsvoering kritisch tegen het licht te houden sterk toe.
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Het viel de leerkrachten van de Noord-

Brabantse basisschool De Ganzebloem al 

een tijdje op dat er steeds meer gescheiden 

ouders waren die stuk voor stuk een apart 

oudergesprek wilden. Lastig, want dan 

komt de vader met het ene verhaal en de 

moeder met het andere, vertelt 

groep 8-leerkracht Dominique 

Kronenburg. “En je kunt als leer-

kracht alleen het beste uit de 

leerling halen, als je goed wordt 

geïnformeerd.”

Maar beide ouders hebben recht 

op informatie. En dus wist de 

school niet zo goed wat deze 

met de situatie aan moest, 

stelt directeur Harold Jacobs. 

Een adviesgesprek van een 

leerling uit groep 8, waarbij de 

gescheiden ouders uit zichzelf 

samen naar school kwamen, gaf 

uiteindelijk de doorslag er toch 

wat aan te doen. “Het meisje 

zat tussen haar ouders in en 

hield ze stevig vast. Het was 

zo belangrijk dat ze even gestopt waren 

met ruziën en samen over haar toekomst 

kwamen praten”, schetst Kronenburg.

Na overleg binnen het team werd daarop 

besloten alle (gescheiden) ouders vanaf het 

schooljaar 2009/2010 op te roepen samen 

naar school te komen. “Als er gesprekken 

op stapel staan, staat heel duidelijk in onze 

nieuwsbrief dat dat ons beleid is”, stelt 

directeur Jacobs. “We hebben daarbij heel 

bewust gekozen om te zeggen: zo gaat het 

hier, punt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, 

maar als je dat al direct aangeeft, weet 

iedereen dat meteen.”

Na de eerste oproep had de school wel 

wat reacties van ouders verwacht. “Maar 

we hoorden helemaal niets. Dat snap ik 

nog steeds niet”, zegt Kronenburg. Jacobs: 

“De gescheiden ouders die eerst alleen 

kwamen, kwamen de keer daarop gewoon 

samen. Slechts een enkele keer heeft een 

leerkracht of onze intern begeleider tot nu 

toe iemand extra moeten aanmoedigen. 

Maar na één telefoontje kwamen die ouders 

dan toch ook gewoon met z’n tweeën.”

De leerkrachten hoeven volgens Jacobs 

tijdens het gesprek geen scheidsrechter te 

spelen. “Natuurlijk hangt er in het begin 

soms een wat gespannen sfeer. Daar moet 

je als leerkracht tactvol mee omgaan. 

Benadrukken dat het die avond draait om 

hoe het gaat met hun kind.” Dat gaat vol-

gens hem de één gemakkelijker 

af dan de ander. “We helpen 

elkaar daarbij. En als van tevoren 

duidelijk is dat het een moeizaam 

gesprek wordt, gaat onze ib’er er 

wel eens bij zitten voor wat extra 

steun.”

Maar meestal komt het allemaal 

vanzelf goed, aldus Kronenburg. 

“In het begin zitten ouders vaak 

met de ruggen naar elkaar toe, 

maar halverwege het gesprek 

kijken ze je beiden recht aan. 

Er kunnen niet zomaar meer 

dingen naar elkaar toegeschoven 

worden of verwarring ontstaan 

dat de één dit of dat nooit heeft 

gehoord.”

Dat het heel belangrijk is dat 

ouders wat school betreft weer één front 

vormen, ziet ze uiteindelijk ook terug in de 

klas. “Er komt rust voor de leerling, weer 

wat ruimte om te leren na al het verdriet van 

de scheiding.” �

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

gescheiden ouders 

samen op gesprek

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. 

Deze maand in Zo kan het ook!: Om zo goed mogelijk te worden geïnformeerd 

en zo het beste uit de leerling te kunnen halen, houden leerkrachten van 

De Ganze bloem uit Geldrop geen dubbele oudergesprekken meer in geval 

van echt scheidingen. tekst andrea holwerda

Basisschool De Ganzebloem roept alle – gescheiden – ouders op 
voortaan samen naar oudergesprekken op school te komen.
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eindver ant woordelijk management

In opdracht van de PO-Raad is najaar 
2010 onderzoek gedaan naar de 
mate waarin schoolbesturen werk 
maken van goed bestuur en hoe de 
invoering van de Code Goed Bestuur 
verloopt. Voor de zomervakantie 
publiceerde de Hogeschool van 
Amsterdam in samenwerking met de 
Radboud Universiteit de resultaten 
van deze nulmeting monitor Goed 
Bestuur PO 2010. In de onderwijspers 
werd de conclusie aangehaald dat 
72 procent van de schoolbesturen 
bestuur en toezicht heeft gescheiden. 
De ervaring met de invoering van 
de Code en van de scheiding tussen 
bestuur en intern toezicht leert echter 
dat dit juist bij eenpitters en kleinere 
schoolbesturen alles behalve soepel 
verloopt.

tekst carine hulscher-slot

De onderzoekers melden dan ook dat 

de responsgroep van de monitor niet als 

representatief mag worden beschouwd – er 

reageerden 332 besturen. Hieronder waren 

weinig eenpitters en juist meer schoolbe-

sturen met 11 tot en met 20 scholen. Ook 

het aandeel schoolbesturen voor openbaar 

onderwijs is naar verhouding groter.

6 procent weigert
Hoewel de resultaten dus als niet repre-

sentatief voor de sector primair onderwijs 

kunnen worden opgevat, is het interessant 

een aantal gegevens nader te bekijken.

Van de besturen die reageerden heeft in 

het najaar van 2010 zo’n 70 procent een 

scheiding tussen bestuur en intern toe-

zicht gerealiseerd. In deze groep vormen 

de meerpitters veruit de meerderheid. 

Schoolbesturen die tijdens het onderzoek 

nog niet zo ver waren, melden voor het 

grootste deel dat zij de functiescheiding 

binnen een jaar willen invoeren. Maar, zo’n 

6 procent is niet van plan intern toezicht in 

te stellen. Bijzonder, want per 1 augustus 

2011 is de scheiding tussen bestuur en 

intern toezicht verplicht.

Verschil in bestuursmodellen
Ongeveer een derde van de schoolbesturen 

uit het onderzoek heeft de functiescheiding 

ingevoerd door een toezichthoudende rol 

voor het schoolbestuur en de bestuursta-

ken neer te leggen bij het bovenschools 

management of de schoolleiding. Daarbij 

gaat het zowel om mandaat als delegatie. 

In 17 procent van de gevallen heeft de 

algemene ledenvergadering een toezicht-

houdende rol. Ook dit is opvallend, omdat 

het binnen de besturen die reageerden 

dan gaat om verenigingen. En juist deze 

rechtsvorm is in de minderheid. Van de 

schoolbesturen in het po valt 32,9 procent 

onder een vereniging, 46,6 procent valt 

onder een stichting en 18,6 procent onder 

een openbare stichting.

Bij ruim een vijfde van de besturen uit de 

nulmeting wordt gewerkt met het Raad 

van-Toezichtmodel. Ook hier lijkt het erop 

dat de cijfers zijn gekleurd. Juist bij de 

grote besturen, die naar verhouding minder 

reageerden, komt dit bestuursmodel steeds 

meer voor.

De onderzoekers voorspellen, op grond 

van antwoorden van besturen die de func-

tiescheiding nog moeten invoeren, dat het 

zogenaamde one tier-model een gangbaar 

bestuursmodel wordt in het po. Zij doen dit 

op basis van het feit dat een kwart van de 

respondenten meldt de functiescheiding op 

deze manier alsnog te willen regelen.

Het one tier-model
Bij het one tier-model is het bestuur en het 

intern toezicht binnen één orgaan neerge-

legd. Bestuurders en toezichthouders zijn 

binnen dit model binnen hetzelfde orgaan 

– het bestuur – bezig met hun bestuurlijke 

taken. Meestal wordt in dit geval gesproken 

over het algemeen bestuur, dat toezicht 

houdt, en het dagelijks bestuur, dat 

bestuurt. Daarbij geldt dat de voorzitter een 

intern toezichthouder hoort te zijn en dat 

het aantal toezichthouders in de meerder-

heid moet zijn. Dit model lijkt op het eerste 

gezicht een uitkomst voor kleinere besturen 

en eenpitters. Maar, die conclusie moet niet 

te snel worden getrokken. Om de toezicht-

houdende rol goed te borgen, zijn aparte 

commissies nodig die zorgen voor informa-

tievoorziening voor de toezichthouders en 

voor hun ondersteuning. Daarbij kan het 

bijvoorbeeld gaan om een auditcommissie 

en een benoemingscommissie.

Het is de vraag of het one tier-model inder-

daad zoveel navolging zal krijgen. Het zou, 

zo blijkt ook uit de laatste ontwikkelingen 

binnen de sector, ook heel goed kunnen 

zijn dat wordt gekozen voor de meer gang-

bare modellen, zoals een toezichthoudend 

bestuur en de bestuurlijke taken bij de 

schoolleiding, een bovenschools manage-

mentteam of een bovenschools of algemeen 

directeur. Of een model met een Raad van 

Toezicht en een College van Bestuur.

Dit maakt nieuwsgierig naar de resultaten 

van de volgende meting dit najaar, en naar 

het antwoord op de vraag of het dan wél om 

representatieve resultaten gaat. �

a dv i e s  e n 

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

De AVS heeft inmiddels veel 

ervaring met de invoering van de 

verschillende bestuursmodellen 

en met de functie scheiding. Voor 

advies en ondersteuning kunt u dan ook 

terecht bij Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl), senior adviseur bij 

de AVS op het gebied van arbeids voor-

waarden  ont wikkeling, medezeggenschap, 

organi satie ontwikkeling, fusiebegeleiding, 

de ver houding bestuur-management en 

Policy Governance®. Ook houdt zij zich 

bezig met beleidsbeïnvloeding.

onderzoek 

naar code goed 

bestuur po:

hoe zit het echt?
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specia al (ba sis)onderwijs

Als een school de gevraagde kwaliteit 
niet meer leveren kan, blijkt bij het 
keren van het tij altijd maatwerk 
noodzakelijk te zijn en zit de kracht 
in processen waarin met en van 
elkaar geleerd kan worden. Dit leren 
kan gekoppeld worden aan scholen 
en teams buiten de eigen school. 
Het SBOwerkverband heeft een 
project in gang gezet dat gebaseerd 
is op dit principe: het werken met 
adoptieteams, waarbij scholen elkaar 
‘adopteren’ op vooraf afgesproken 
beleidsterreinen. 

tekst hans van den berg

Het uitgangspunt bij het werken met 

adoptieteams is hetzelfde als bij het 

van origine Engelse twinningprincipe, 

waarbij een (zeer) zwak presterende 

school(leider) gekoppeld wordt aan een 

goed presterende school, die zijn ‘collega’ 

voorziet van praktische handvatten en 

richtlijnen om de onderwijskwaliteit te 

verbeteren. Het verschil is echter dat het 

bij adoptie niet per se hoeft te gaan om een 

sterke en een zwakke school. Binnen het 

project adoptieteams – gefaciliteerd door 

het SBOwerkverband – werken scholen 

met elkaar samen, omdat zij elkaar iets 

te bieden hebben in het versterken van 

het onderwijs. De ene school ‘adopteert’ 

als het ware de andere school op vooraf 

afgesproken beleidsterreinen. Dit kan 

zijn ondersteuning en begeleiding van 

het managementteam, informatie- en 

expertise-uitwisseling op het niveau van de 

interne begeleiding, maar ook de uitwer-

king van onderwijskundige thema’s als de 

1-zorgroute, het ontwikkelingsperspectief 

of leerlingvolgsysteem. Iedere school kent 

wel een good practice, een kwalitatief 

goed doordacht beleidsterrein, dat in de 

praktijk succesvol is. Zo succesvol dat het 

andere scholen handvatten biedt voor de 

eigen onderwijsontwikkeling. Zo wordt er 

samen gezorgd voor een structurele onder-

wijsverbetering. Scholen nemen een kijkje 

in elkaars keuken, organiseren werkmid-

dagen en wisselen zo ook op teamniveau 

ervaringen en kennis uit.

So adopteert sbo
Aan het adoptieproject kunnen twee 

verschillende scholen voor speciaal basis-

onderwijs (sbo) deelnemen, maar ook de 

koppeling tussen een sbo-school en een 

reguliere school voor basisonderwijs, of 

een sbo-school en een school voor speciaal 

onderwijs (so) is mogelijk.

Een voorbeeld van het laatste is sbo Het 

Keerpunt, dat afgelopen jaar een samen-

werkingstraject is gestart met so-school 

De Pels, beide uit Utrecht. “Binnen onze 

school was een toename van het aantal 

leerlingen met gedrags- en psychische 

problemen te zien”, aldus Ineke Blok, 

locatiedirecteur van Het Keerpunt. ”Een 

aantal collega’s had aangegeven dat we 

iets moesten doen met het adoptieproject 

en het op die manier met en van elkaar 

leren leek ons een kans”. Het Keerpunt 

kampte met daling van het leerlingaantal, 

mede door de wijziging van de vervoersre-

geling in de stad Utrecht, maar zag tegelijk 

een verdichting van de problematiek in de 

leerlingpopulatie. Blok: “We willen in kun-

nen spelen op de toenemende vraag om 

een kwalitatief goede aanpak bij zwaardere 

gedragsproblemen. 

Ook op reguliere basisscholen zien we deze 

ontwikkeling. Naast de reguliere opvang 

van leerlingen willen wij de mogelijkheid 

bieden om leerlingen die bijvoorbeeld een 

time out nodig hebben, kortdurend op te 

vangen.”

Om de expertise in het in kaart brengen en 

de aanpak van de verschillende gedrags- en/

of psychiatrische problemen te verbeteren, 

is de school ingestapt in het adoptieproject. 

“Zowel op individueel als op teamniveau 

is er gewerkt aan de overdracht van exper-

tise en kennis. Er zijn cirkelgesprekken 

gehouden, waarbij we de kinderen hebben 

betrokken, allemaal ideeën vanuit De Pels”, 

vertelt Blok. Wat de school wil bewerkstel-

ligen is dat er op een andere manier naar 

kinderen gekeken wordt, vanuit een ander 

perspectief. “Samen kijken naar het kind, 

met een deskundige van buitenaf ”, vertaalt 

Blok. “En het is voor een groot deel al een 

succes! De twee begeleiders van De Pels 

behoren al praktisch tot het team, zo intens 

is de samenwerking.” De bijdrage vanuit 

de so-school richt zich op kind, ouders en 

school. Met name in de handelingsplanning, 

werken aan wat de leerling wél kan, heeft De 

Pels een goede bijdrage kunnen leveren.

Op sbo Het Keerpunt is men enthousiast 

over de manier waarop er in relatief korte 

tijd veel met en van elkaar geleerd is. 

Volgend jaar gaat de school verder met het 

adoptieproject. Zo hoopt men de profi lering 

wat scherper aan te kunnen zetten, inspe-

lend op ontwikkelingen die onder meer 

Passend onderwijs vragen. �

m e e r  w e t e n ?

Momenteel lopen er in totaal zo’n 13 adoptie-

teamprojecten bij het SBOwerkverband. 

Er is nog ruimte voor meer  projectaanvragen. 

Interesse? Neemt dan contact op met 

project leider Martin van den Oetelaar, 

m.vandenoetelaar@sbowerkverband.nl.

Hans van den Berg 

(h.vandenberg@avs.nl) is AVS-

adviseur. Hij houdt zich onder 

andere bezig met dienstverlening 

op het gebied van onderwijs en leerlingen-

zorg en is trainer van ‘Kind op de Gang!®’.

l u s t r u m c o n g r e s  s b o w e r k v e r b a n d

Het SBOwerkverband viert op 25 november 2011 haar eerste lustrum tijdens het 

jaarlijkse congres in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens deze feestelijke werkconferentie 

presenteren sbo-scholen uit het hele land in samenwerking met professionele organisaties 

hun succesvolle onderwijspraktijk (leerlingvolgsysteem, orthodidactisch handelen, 

dyscalculie, toetsen in het speciaal basisonderwijs, ontwikkelingsperspectief, et cetera). 

Kosten: t 200 voor leden / t 250 voor niet-leden van het SBOwerkverband. Aanmelden: 

secretariaat@sbowerkverband.nl

adoptieteams
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achtergrond

er va r i n g en  m e t  m ed i at i o n

Een geschil oplossen met behulp van een 

neutrale, vakbekwame confl ictbemiddelaar. 

Mediation, overgewaaid uit de echt schei-

dings  advocatuur, komt in het onderwijs 

regelmatig voor. Ruim een derde van de 

leidinggevenden in het primair onderwijs 

heeft er wel eens mee te maken gehad, blijkt 

uit onderzoek van de AVS. “De intensiteit en 

complexiteit van de communicatie neemt toe 

en daarmee ook de wrijvingen.” 

tekst astrid van de weijenberg

Bij ruim tweederde van de door de AVS bevraagde groep 

schoolleiders (voorjaar 2011) leverde bemiddeling in de 

vorm van mediation een positieve bijdrage aan een oplos-

sing voor de problemen. Ruud de Sain, senior adviseur bij 

de AVS en mediator, signaleert steeds meer mediation in 

het onderwijs en vindt dat niet verwonderlijk. “De intensi-

teit en complexiteit van de communicatie in het onderwijs 

neemt toe en daarmee ook de wrijvingen.” Volgens hem 

komt dat door de groei van het aantal duobanen, de groei 

van taakdifferentiatie, de toename van interne en externe 

overlegstructuren en een andere rol van de school in de 

maatschappij. Maar ook de gewijzigde bedrijfscultuur van 

onderwijsorganisaties speelt een rol. Besturen gaan (hoge-

re) eisen stellen aan schoolleiders, schoolleiders aan leer-

krachten en ouders aan leerkrachten. “Op zich een goede 

ontwikkeling”, vindt De Sain.

Drietrapsraket
Uit het onderzoek van de AVS blijkt dat mediation in ruim 

40 procent van de gevallen wordt ingezet bij een confl ict 

tussen directeur en leerkracht. Zo’n 30 procent van de 

mediations is op leerkracht- en teamniveau. En bij 15 pro-

cent van de mediations zijn ouders betrokken. Confl icten 

tussen directeur en bovenschools bestuur is in 8 procent 

van de gevallen aanleiding geweest voor mediation. De ach-

terliggende redenen gaan bijna altijd om samenwerking, 

communicatie en vertrouwen. Ofwel: de intermenselijke 

factoren. Het is een soort drietrapsraket, zegt De Sain. “Een 

gebrek aan vertrouwen uit zich in de communicatie en dat 

zorgt er weer voor dat de samenwerking niet goed loopt.”

‘Het draait bijna altijd 
samenwerking, com 
en vertrouwen’
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Verder laat het onderzoek zien dat veel schoolleiders 

mediation het liefst preventief willen inzetten. Maar in de 

praktijk blijkt dat meestal pas na het ontstaan van een con-

fl ict te gebeuren. De Sain: “Het ligt aan de kwaliteit van de 

leidinggevende of preventieve mediation lukt. Heeft de lei-

dinggevende dat fi ngerspitzengefühl, voldoende zelfrefl ectie? 

Luistert hij of zij naar signalen van ouders of van het team? 

Ooit kwam ik op een school waar twee duo-leerkrachten 

uitsluitend door briefjes met elkaar communiceerden. Het 

hele schooljaar al. En de schooldirecteur liet dat toe!”

Zuiverende werking
Soms kan een confl ict ook een zuiverende werking heb-

ben, meent De Sain. “Het maakt helder wat lang onuit-

gesproken is geweest. Mensen hebben beelden van elkaar 

die samenwerking in de weg kunnen zitten. Dat kan een 

gebeurtenis of een opmerking van jaren terug zijn. Als dat 

eenmaal uitgesproken is, heb je het kantelpunt bereikt. 

Wat zit nu het huidige functioneren nog in de weg? En hoe 

zag de situatie eruit toen het nog wel goed ging?”

Een mediator moet volgens De Sain vooral vragen stel-

len. Hij of zij moet ‘lui, dom en dakloos’ zijn. Lui, omdat 

vooral de partijen het werk moet doen. Dom, omdat hij/

zij niet te veel moet weten en vooral vanuit nieuwsgierig-

heid vragen moet stellen. Dakloos, omdat de mediator 

onpartijdig moet zijn, ofwel het belang van beide partijen 

moet dienen. “Eén knikje te veel in de richting van een 

van de partijen, of iets minder spreektijd, en men voelt 

zich al gauw tekort gedaan.”

Mediation werkt volgens de formele spelregels van het 

Nederlandse Mediation Instituut. De mediation begint 

met een startovereenkomst en eindigt met een vaststel-

lingsovereenkomst. Daarin staan de gemaakte afspraken. 

Tussendoor vinden drie tot zes gesprekken plaats. Soms 

is de inzet om samen verder te gaan, soms om netjes uit 

elkaar te gaan. De Sain: “Het voordeel boven een directe 

gang naar de rechter is dat daarbij altijd een van de par-

tijen gelijk krijgt. De ander is dus het haasje. De inzet 

van mediation is om er samen uit te komen, een oplos-

sing te vinden waarmee beide partijen vrede hebben. En 

dat werkt, omdat de oplossing door de partijen zelf is 

bedacht.”

Geen draagvlak
Basisschooldirecteur Jochem van de Ven* heeft ervaren 

dat je met mediation samen tot een compromis kunt 

komen. Toen hij zijn school na veel moeilijke jaren weer 

op de rit had, bleek er in zijn team geen draagvlak meer 

te zijn voor zijn stijl van leidinggeven. Van de Ven: “Het 

vervelende was dat het een beetje omfl oerst bleef. Ik 

voelde wel dat er wat speelde, maar het werd niet direct 

tegen me gezegd. Bovendien waren de signalen uit het 

team, van veertig mensen, ook niet eenduidig. Die waren 

zowel positief als negatief.”

Van de Ven werd ziek door de onderhuidse spanning en 

de stress die de sfeer op school met zich meebracht. Het 

schoolbestuur concludeerde tijdens zijn afwezigheid dat 

het team weinig vertrouwen had in de terugkeer van zijn 

directeur. Dat was het moment om mediation in te scha-

kelen. Van de Ven: “Niet om terugkeer mogelijk te maken, 

maar juist om vooruit te kijken. Dat kenmerkte ook onze 

gesprekken. We zijn niet uitvoerig stil blijven staan bij 

wat er is gebeurd, maar we zijn vrij snel overgeschakeld 

naar wat er moest gebeuren om de zaak op te lossen.”

Aan tafel zaten naast Van de Ven, iemand van het bestuur 

en een onafhankelijke mediator, die de partijen samen 

gekozen hadden. De mediation bestond uit drie bijeen-

komsten met een week of drie daartussen, om de tijd te 

hebben nog eens terug te blikken. Van de Ven: “Voor de 

kwetsbare, onderliggende partij is het lastig om goed tot 

uitdrukking te komen.” De mediator zorgde er onder 

andere voor dat beide partijen voldoende aan het woord 

kwamen. Hij zorgde er ook voor dat het niet een gevecht 

tussen advocaten werd, die overigens op de achtergrond 

wel adviseerden en meewerkten aan een juridisch cor-

recte overeenkomst.

‘het  l igt  a an de  kwalite it  van de 

le idinggevende of  preventieve 

mediation lukt’

om
municatie
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Van de Ven heeft niet helemaal gekregen wat hij had 

gewild, namelijk binnen het bestuur een andere functie. 

Toch is hij tevreden. Hij heeft de mogelijkheid om binnen 

het bestuur ad interim te werken, maar krijgt ook de tijd 

om elders een baan te zoeken.

m e d i at i o n  o p  h e t  s c h o o l p l e i n

Mediation is niet alleen toe te 
passen bij volwassenen, maar ook 
tussen leerlingen. Leerlingmediation 
(ook wel peermediation of plein-
mediation genoemd) is een onder-
deel van de Vreedzame School, een 
programma voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling en burgerschap. Maar 
het is ook afzonderlijk in te zetten.

Dat doen ze op basisschool Sint Jan 

in Duizel. Directeur Marius Wouters: 

“Het komt voort uit onze opvatting dat het 

bij de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen vooral gaat om vaardigheden 

die geleerd moeten worden. Zoals zorgen 

voor elkaar, medeverantwoordelijk zijn 

voor het beperken en oplossen van 

confl icten.”

Twee volle schooljaren werkt de Sint 

Jan  school nu met leerlingmediation. 

De mediators zijn acht leerlingen uit groep 

7 en 8. Ieder jaar worden er vier nieuwe 

geworven onder de groep 7-leerlingen. 

Via een offi ciële sollicitatie. Wouters: 

“We hebben altijd veel aanmeldingen, 

maar niet iedereen is geschikt. Mediators 

moeten voldoende vertrouwen hebben 

van de andere leerlingen. Ze moeten 

kunnen luisteren. Ze moeten eerlijk zijn. 

Ze mogen best zelf eens betrokken zijn bij 

een confl ict, maar niet te vaak.”

Ouders geven toestemming, vertelt 

 Wouters. “In het begin was er bij ouders 

aarzeling: raakt mijn kind niet zelf 

betrokken bij het confl ict? Maar dat speelt 

niet meer. Het is ook nooit gebeurd dat 

een kind hierdoor in de problemen kwam.”

De twee dienstdoende leerlingmediators 

bemiddelen bij confl icten op het 

schoolplein. Ruziemakers zijn verplicht 

om hen in te schakelen. De mediators 

werken met een stappenplan. Ze richten 

hun aandacht op de twee ergste ruzie-

makers; zorgen voor afkoeling; zorgen dat 

iedereen uit kan praten; laten ze zelf de 

beste oplossing voor het confl ict kiezen 

en bedenken zelf een oplossing als ze er 

niet uitkomen. De mediators maken van 

ieder confl ict een kort verslagje, zodat de 

coördinator weet wat er voorgevallen is en 

hoe het is opgelost.

De coördinator is de leerkracht die de 

leerlingen traint en begeleidt. Hij heeft 

zelf ook een training gevolgd vanuit 

ondersteuningsorganisatie Giralis. In 

vier bijeenkomsten hebben de leerlingen 

besproken welke confl icten zich kunnen 

voordoen, hoe je dat oplost, welke 

houding je inneemt.

Wouters: “We willen kinderen weerbaar 

maken en op een respectvolle manier 

met elkaar om laten gaan. Probleem is 

eigenlijk dat we niet veel confl icten meer 

hebben op school. We zijn daarom ook aan 

het kijken of we de buurt en bijvoorbeeld 

de voetbalclub erbij kunnen betrekken. De 

vaardigheid van de mediators staat ook 

enigszins onder druk. Daarom hebben we 

hun werkterrein al uitgebreid. Ze zijn nu 

niet alleen in de pauzes actief, maar ook 

bij het in- en uitgaan van de school.”

Foto: Hans Roggen (Theresiaschool Bilthoven)

achtergrond

Had het inschakelen van mediation in een eerder stadium 

het confl ict voorkomen? Van de Ven weet het niet. “Het 

is moeilijk om het juiste moment te vinden, denk ik. Wat 

ik wel heb geleerd is dat ik te weinig mijn eigen positie 

in de gaten heb gehouden. Ik heb me te veel gefocust op 

school, opbrengsten, leerlingen. Mediation is voor mij een 

manier om op een nette en snelle manier uit een confl ict te 

komen. De gang naar de rechter daarentegen duurt lang en 

kan harder gespeeld worden.” �

*De naam van de schooldirecteur is gefi ngeerd.

m e e r  w e t e n ?

Speelt er een (dreigend) confl ict binnen uw school-

organisatie en wilt u (preventief) mediation inzetten 

tussen groepen of personen? Of bent u zelf betrokken 

in een (dreigend) confl ict? Neem dan voor meer infor-

matie en/of ondersteuning contact op met de AVS, Ruud de Sain, 

r.desain@avs.nl, tel. 030-2361010 of 06-10882492.
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pa s s en d  l ei d er s c h a p:  u i t v l u c h t en  en  inz i c h t en

Passend leiderschap gaat over de vraag of de acties van een schoolleider aansluiten bij 

de ontwikkeling van een school. In bijna 20 procent van de gevallen correspondeert de 

ontwikkelingsbehoefte van de school niet met de oriëntatie op sturing van de schoolleider, 

blijkt uit onderzoek van Berenschot en de AVS. Schoolbesturen weten niet altijd goed wat de 

schoolleider doet, en de schoolleider weet niet precies wat het bestuur doet.

tekst pieter dekkers en marije van vilsteren, berenschot

‘De brug stond 
 open’

Een schoolleider heeft altijd met inzet gewerkt. De laatste jaren 

merkt zijn team dat hij minder betrokken is en niet meer adequaat 

reageert op nieuwe ontwikkelingen. Hij doet zijn werk wel, maar 

zonder bezieling en met steeds minder draagvlak van ouders en 

omgeving. Duidelijk wordt dat de schoolleider niet meer met de 

dingen bezig is die de school nu nodig heeft. Gelukkig gaat hij over 

en paar jaar met pensioen.

onderzoek

Het hiernaast beschreven praktijkvoorbeeld uit de  casestudies 

van het onderzoek van Berenschot en de AVS illustreert dat 

besturen terughoudend zijn om (tijdig) in te grijpen in de 

schoolleiding. De uitspraak ‘gelukkig gaat hij over een paar 

jaar met pensioen’ is een van de uitvluchten waarmee een 

bestuur zich legitimeerde om niet te kiezen voor passend lei-

derschap. Juist in de huidige samenleving – met meer ruimte 

voor het onderwijs, maar in een complexere context – is de 

schoolleider meer dan ooit de onderscheidende factor voor 

het succes van een school. De schoolleider is een ondernemer 

die gericht is op kansen voor de school in zijn omgeving; een 

manager die de school runt en daarbij het bestuur, de onder-

wijsinspecteur en de wet te vriend houdt, de school organi-

seert en tevreden medewerkers kent; een netwerker die met 

de school aansluit bij relevante ontwikkelingen in buurt en 

samenleving én de onderwijskundige leider.

De schoolleider moet met deze taken aansluiten op de 

(gewenste) ontwikkeling van de school. Dat is passend leider-

schap. Berenschot en de AVS stuitten tijdens hun onderzoek 

op een aantal zaken die passend leiderschap kunnen bevor-

deren of belemmeren, met bijbehorende uitvluchten om 

niet in te zetten op passend leiderschap.

Deel informatie en inzichten
Het komt geregeld voor dat bestuur en schoolleider hun 

inzichten over de ontwikkeling van een school niet delen. 

Een schoolleider vertelde niet toe te komen aan het onder-

wijskundig leiderschap, terwijl zijn bestuur in de overtui-

ging leefde dat de directeur er veel tijd aan besteedde. Dat 

was ooit bij zijn aanstelling afgesproken. Nu deed deze direc-

teur het goed, maar schoolontwikkeling en het handelen 

Model waarmee Berenschot en de AVS onderzochten of de 
ontwikkelingsbehoefte van de school correspondeert met de 
oriëntatie op sturing van de schoolleider.
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Meer autonomie en samenwerking
Schoolleiders en besturen ervaren nog steeds een grote 

regeldruk. Toch is de ruimte voor de inrichting van het 

onderwijs fors toegenomen om ondernemend in te spelen 

op vragen van kinderen, ouders en omgeving. Wet- en 

regelgeving kunnen lastige obstakels zijn, maar worden 

soms onnodig als onoverkomelijke obstakels gezien. Voor 

een eigentijdse ontwikkeling van een school kan het 

nodig zijn op een eigen wijze de nek uit te steken.

Aan de andere kant leidt de toegenomen autonomie tot 

meer samenwerking tussen onderwijs en andere organi-

saties. De school wordt vaker onderdeel van een breder 

educatief netwerk, zoals de brede school of een integraal 

kindcentrum. Een schoolleider zal daarin een positie 

moeten kiezen: als één van de samenwerkende partners 

of juist de aanvoerder van de samenwerking.

Externe en interne invloeden
De muren tussen school en omgeving worden dunner en 

vervagen. De opvoeding wordt toenemend gedeeld met 

ouders en een ‘eisende’ samenleving legt meer taken bij 

het onderwijs.

Als de Nederlandse onderwijsprestaties internationaal 

onder druk lijken te staan, vraagt de politiek onmiddellijk 

maatregelen in de klas. Ook maatschappelijke instanties 

willen dat in lesprogramma’s aandacht besteed wordt aan 

maatschappelijke problemen. Maar ook ouders, onderwijs-

inspectie en media kijken steeds vaker kritisch mee over de 

schouders van de school. De schoolleider heeft de lastige 

opdracht al die belangen evenwichtig te vertalen in de ont-

wikkeling van de school.

Daarnaast staat de schoolleider bloot aan toenemende 

interne druk. Bestuurders en zelfs een stafbureau creëren 

soms een eigen agenda. Een agenda die zij te onafhankelijk 

van de (kwaliteiten van) schoolleiders nastreven, met als 

risico dat er niet gestuurd wordt op wat een school nodig 

heeft, maar op eigen bestuurlijke ambities. Het advies is 

om bij al deze invloeden te blijven relateren aan de behoef-

te van de school.

van de schoolleider was geen systematisch onderwerp van 

gesprek. Besturen missen zo cruciale informatie over de 

school en de schoolleider mist de noodzakelijke feedback 

op zijn of haar leiderschap. Het risico is dat er te laat aan 

de bel wordt getrokken als ontwikkelingen in en rond de 

school dit vereisen. Repareren is dan duur, vraagt veel ener-

gie en gaat ten koste van goodwill bij ouders en omgeving.

‘g e l u k k i g  g a at  h i j  o v e r  e e n 

pa a r  j a a r  m e t  p e n s i o e n ’ , 

i s  e e n  u i t v l u c h t  o m  n i e t 

t e  k i e z e n  vo o r  pa s s e n d 

l e i d e r s c h a p

Vergrijzing en schaarste
Door vergrijzing dreigt een tekort aan schoolleiders. Ook 

het aantal vrouwen dat doorstroomt naar de functie van 

schoolleider blijft achter en bovendien blijken zij eerder 

uit te stromen dan hun mannelijke collega’s. Tegen het 

decor van dit tekort kunnen snel concessies gedaan worden 

aan een uitgangspunt als passend leiderschap. In tijden 

van schaarste wordt een kandidaat eerder als bekwaam 

en gemotiveerd beoordeeld. Of zoals een bestuurder het 

dilemma uitdrukte: ga ik een stoel vullen of een probleem 

oplossen?

‘W ij  hebben daarover b ij 

de aanstell ing goede 

afspraken gemaakt,  dus de 

schoolle ider zal toch wel 

bez ig z ijn met de ju iste 

d ingen? ’

‘Maar als h ij  op 

alles moet reageren , 

komt h ij  n iet meer toe 

aan onderwijs ’

‘ Ik  zou wel w illen , 
maar volgens mij mag 
het n iet volgens de 

voorschr iften ’
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Blijf AVS-lid tegen een goedkoper tarief!

Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als 
schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd 
in of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere 
lidmaatschap dan om in een goedkoop postactief of 
buitengewoon lidmaatschap.

Dan blijft u op de hoogte van het laatste (onderwijs)nieuws 
via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds 
van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve 
reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten 
(de juridische ondersteuning vervalt).

Per 1 augustus 2011 kost een postactief of buitengewoon 
lidmaatschap slechts 75 euro per jaar!

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Ton van Cuijk, met fpu en 

postactief lid: 

“Ik ben postactief lid 

geworden omdat ik op de 

hoogte wil blijven van het 

onderwijsnieuws. Ik heb veertig 

jaar in het onderwijs gewerkt. 

Als jonge schoolleider vond ik 

het belangrijk lid te zijn van 

een vakbond die specifi ek voor 

de belangen van schoolleiders 

opkomt en om met collega’s van gedachten te wisselen. Ik 

kan het iedereen aanraden om lid te worden én te blijven.”

goed onderwijs door goed management

Met pensioen,
andere functie?

Blijf AVS-lid tegen een goedkoper tarief!

Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als 
schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd 
in of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere
lidmaatschap dan om in een goedkoop postactief of 
buitengewoon lidmaatschap.

Dan blijft u op de hoogte van het laatste (onderwijs)nieuws 
via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds
van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve
reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten
(de juridische ondersteuning vervalt).

Per 1 augustus 2011 kost een postactief of buitengewoon 
lidmaatschap slechts 75 euro per jaar!

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Ton van Cuijk, met fpu en 

postactief lid:

“Ik ben postactief lid 

geworden omdat ik op de 

hoogte wil blijven van het 

onderwijsnieuws. Ik heb veertig

jaar in het onderwijs gewerkt.

Als jonge schoolleider vond ik 

het belangrijk lid te zijn van 

een vakbond die specifi ek voor 

de belangen van schoolleiders 

opkomt en om met collega’s van gedachten te wisselen. Ik 

kan het iedereen aanraden om lid te worden én te blijven.”

goed onderwijs door goed management
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onderzoek

a a n  d e  s l a g  m e t  pa s s e n d  l e i d e r s c h a p

Ruimte 
Een passende baas is een professional die ruimte nodig 

heeft om te kunnen bloeien. Als bestuur of bovenschools 

management te centralistisch sturen, biedt dit de school-

leider te weinig autonomie. Dit heeft negatieve impact op 

het functioneren en welbevinden. Anderzijds heeft een pas-

send schoolleider ook behoefte aan een bestuur als tegen-

kracht om scherp te blijven op het eigen functioneren. 

Schoolleiders kun je verliezen als ze niet de school  leiden 

die bij hun oriëntatie past. Als schoolontwikkeling en 

 oriëntatie van de schoolleider niet overeenkomen, ontstaat 

er gemakkelijk spanning. De aantrekkelijkheid van de baan 

neemt af en verlies van motivatie of zelfs het vertrek van 

een capabele schoolleider is het gevolg.

Conclusies
De toegenomen ruimte voor schoolbesturen en school-

leiders en de complexe entourage maken passend leider-

schap tot een dwingende voorwaarde voor goed onderwijs. 

 Passend leiderschap blijkt niet altijd een periodiek 

gespreksonderwerp tussen bestuur en schoolleider, zoals 

thema’s als groei of krimp van een school of de onder-

wijsresultaten. Zelfs al bestaat er een goed inzicht in de 

ontwikkel behoefte van de school, dan volgt niet vanzelf-

sprekend een match met de oriëntatie en competenties van 

de schoolleider. Zo missen zowel bestuur als schoolleider 

kansen om elke school de beste baas te bezorgen.

Verder lijkt het dat besturen weinig geneigd zijn in te grij-

pen en een schoolleider tijdig bij te sturen of zo nodig te 

vervangen, als deze niet (meer) past bij wat de ontwikke-

ling van de school vraagt.

Er is altijd wel een reden (uitvlucht) om niet in te grijpen. 

Pas bij calamiteiten, langdurige ziekte, krimp, fusie of pen-

sionering grijpt men de kans om orde op zaken te stellen. 

Ontwikkelingen als vergrijzing vragen extra creativiteit van 

besturen om toch voor elke school de beste baas te vinden. �

m e e r  w e t e n ?

Over het onderzoek van 

Berenschot en de AVS 

verscheen voorjaar 2011 het 

boek ‘Passend leiderschap, 

elke school de beste baas’. 

Bestellen: www.avs.nl/

vereniging/publicaties 

enproducten (Publicaties)

s c h o o l l e i d e r s  k u n  j e  v e r l i e z e n 

a l s  z e  n i e t  d e  s c h o o l  l e i d e n 

d i e  b i j  h u n  o r i ë n tat i e  pa s t

De professionaliseringsslag rondom passend leiderschap 

is nog een belangrijke uitdaging voor schoolleiders én 

voor schoolbesturen. Het begint met het vaststellen van 

goede parameters die de ontwikkelingsbehoefte van een 

school in kaart brengen. Hierdoor kan een gesprek tussen 

schoolleider en bestuur gestructureerd en systematisch 

worden gevoerd, wordt de concrete ontwikkeling van de 

school zichtbaar én de manier waarop de schoolleider 

daarop respondeert. Vervolgens kunnen bestuur en 

schoolleider waar nodig ontwikkelpunten voor de school 

destilleren en afspraken maken hoe de schoolleider daarop 

aansluit met zijn/haar sturing en welke competenties 

daarbij extra aandacht of scholing nodig hebben. Voordeel 

is dat bestuur en schoolleider zo samen invulling geven 

aan een proces van continuous change, waarmee reactief 

handelen mogelijk wordt voorkomen.

‘Maar een schoolle ider 
is  geschikt voor 

elke school ,
 of is  n iet geschikt , 

toch? ’

‘Maar het was wel 

de en ige vrouwel ijke 

kand idaat d ie we hadden ’
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j o n g  m a n a g e m en t ta l en t  l o u i s e  va n  n i spen

‘En wie gaat die nieuwe unit dan leiden?’ vroeg de directeur van Reed Business, toen Louise 

van Nispen het nieuwe organogram voor de event-unit presenteerde. ‘Eh, ik?’ was het enigszins 

aarzelende antwoord van Van Nispen. Zo werd ze twee jaar geleden op haar 28e directeur 

van Reed Business Events. Van Nispen is de centrale inleider van de AVS-conferentie voor 

vrouwelijke schoolleiders op 10 november aanstaande. tekst daniëlle de droog-arets

‘Als je durft, kun 

interview

Louise van Nispen (30) werd op haar 

28e al directeur van de evenemententak 

van Reed Business. En met succes. Ze 

won al snel een prijs voor jong, vrouwelijk 

managementtalent. Foto’s: Jan de Groen
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je het !’

“Lef hebben”, dat is echt het allerbelangrijkste om als 

vrouw een leidinggevende positie te bekleden, vindt Van 

Nispen. “Vrouwen zijn even goed, zo niet betere managers, 

maar vaak te bescheiden om een leidinggevende positie in 

te nemen. Ook ik aarzelde om mezelf naar voren te schui-

ven. Ben ik niet te jong? Ben ik er klaar voor? Maar ik had 

er keihard voor gewerkt. Ik had tijdens de zomermaanden 

samen met het team het hele concept uitgedacht en was 

toe aan een nieuwe uitdaging. Dus toen ik de vraag kreeg 

wie de nieuwe unit moest gaan managen, zag ik daar 

eigenlijk alleen mezelf staan.”

Gelukkig zag ook de directie in dat Van Nispen de event-

tak van Reed Business moest gaan runnen en daarmee was 

ze meteen de jongste en een van de weinige vrouwelijke 

managers bij het uitgeefconcern, dat verantwoordelijk is 

voor zo’n vijftig titels.

Voor de verschillende doelgroepen organiseert Reed Busi-

ness congressen en zakelijke evenementen, zo’n honderd 

activiteiten op jaarbasis. Daarvoor is een team van veertig 

professionals actief, die deels in Zwijndrecht, Doetinchem 

en Amsterdam werken. Aan het hoofd van het team staat 

Louise van Nispen, die haar weekdagen verdeelt over de 

drie werkplekken. Ze begon zelf als congresmanager, werd 

teammanager en is nu op haar 30e al twee jaar directeur.

Keken haar collega’s daar niet vreemd van op? “Ik werd 

eigenlijk vrijwel meteen geaccepteerd door mijn team. Nie-

mand vond het vreemd dat ik opeens hun manager werd. 

Ja, wellicht een enkele (mannelijke) collega die ook al een 

tijdje hogerop wilde. Het leidinggeven is me 100 procent 

meegevallen. Waar ik wel erg aan heb moeten wennen is 

het strategische en politieke spel. Ik blijf het raar en soms 

best vervelend vinden.”

‘Dat kan ik toch niet’ Het werk is dus niet altijd 

gemakkelijk, maar Van Nispen geeft niet op. “Ik heb 

mezelf voorgenomen hier iets goeds van te maken en dat 

ga ik ook doen.” Vanwege dat doorzettingsvermogen en 

haar ongebreidelde enthousiasme ontving ze afgelopen 

jaar de Kridatie Jong Talent Trofee. De prijs is in het 

leven geroepen om jong, vrouwelijk toptalent (maximale 

leeftijd 30 jaar), in de schijnwerpers te zetten. “Wat me 

van die dag vooral is bijgebleven is dat oud-minister 

Zalm, die de prijs uitreikte, vertelde dat hij bij het polsen 

van vrouwen voor een positie als staatssecretaris of 

minister steevast te horen kreeg: ‘Dat kan ik toch niet 

Gerrit’ of ‘Nee, dat is beslist niet te combineren met mijn 

thuissituatie’, terwijl de mannen onmiddellijk vroegen 

wanneer ze konden beginnen. Ik herken dat ook heel erg 

in ons bedrijf.”

Van Nispen probeert haar medewerkers dan ook vooral 

pit en zelfvertrouwen mee te geven. “We organiseren 

regelmatig brainstormsessies of workshops om ervoor te 

zorgen dat de creativiteit geprikkeld wordt en dat men-

sen met plezier hier werken. Een recent voorbeeld is een 

creatieve ‘brain bijeen’ met Bas Nadorp. Iedereen moet 

zich lekker voelen en kunnen groeien en vooral ook leren 

niet te bescheiden te zijn.”

Behalve met het motiveren van haar team, houdt Van Nis-

pen zich veel bezig met de groei van het bedrijf. We zijn 

een commercieel bedrijf en moeten targets halen. Ik ben 

niet vies van het rekenwerk.”

Carrière- en gezinsplanning Een visie op 

haar eigen toekomst heeft ze niet. “Ik heb nooit aan 

carrièreplanning gedaan. Ik ben gaan doen wat ik leuk 

vond. Dat ik iets met organiseren zou gaan doen, lag 

voor de hand. Ook in mijn privéleven ben ik vaak de 

initiator. Ik organiseerde tijdens mijn rechtenstudie een 

groot congres en ook bij familie of vrienden neem ik 

meestal het voortouw.” Bij de vraag of ze zichzelf ook 

in de politieke arena ziet werken, twijfelt ze. Ik ben een 

commercieel dier en vind het leuk om te ondernemen, 

dus vermoedelijk blijf ik in het bedrijfsleven actief.”

‘ w e  o r g a n i s e r e n  r e g e l m at i g 

b r a i n s to r m s e s s i e s  o f  w o r k s h o p s 

o m  e r vo o r  t e  z o r g e n  d at  d e 

c r e at i v i t e i t  g e p r i k k e l d  w o r d t 

e n  d at  m e n s e n  m e t  p l e z i e r  h i e r 

w e r k e n ’
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interview

Het lukt Van Nispen probleemloos om het drukke com-

merciële bestaan te combineren met het gezinsleven. “Ik 

heb een zoontje, Stijn, van tien maanden en ik heb geen 

enkel probleem ondervonden met het combineren van het 

moederschap en een fulltime baan. Daar moet ik wel bij 

vermelden dat Stijn een erg makkelijk kind is en dat onze 

ouders dichtbij wonen en dolgraag oppassen. Zo hebben 

we eigenlijk altijd achtervang. Als Stijn ziek is, weten mijn 

collega’s dat vaak niet; ze ondervinden er geen nadelige 

gevolgen van. Ik heb het vooral over Stijn als hij weer iets 

nieuws geleerd heeft. Dan laat ik trots wat mooie foto’s 

zien.”

Van Nispens grote inspirator is haar oma, die op haar 

lo u i s e  v a n  n i s p e n  c e n t r a l e  i n l e i d e r  c o n f e r e n t i e 

v r o u w e l i j k e  s c h o o l l e i d e r s

Wilt u weten hoe Louise van Nispen het 

plezier in haar eigen werk creëert en 

dat van de mensen die ze aanstuurt? 

Kom dan op 10 november aanstaande 

naar de jaarlijkse AVS-conferentie 

voor vrouwelijke schoolleiders in de 

Kloosterhoeve te Harmelen (Utrecht). 

Het thema in 2011 is ‘Jijbent de bron’, 

over plezierig leiderschap.

Na de centrale inleiding van Van Nispen 

zijn er diverse workshops, zoals een 

workshop energiemanagement: hoe 

creëer je een optimale balans tussen 

draagkracht en draaglast? En hoe 

zorg je ervoor dat je je goed voelt op 

het werk, je een inspiratiebron kunt 

zijn voor je collega’s en dat je ook 

nog genoeg energie overhoudt om 

van het leven te genieten? Een andere 

workshop gaat over opbrengstgericht 

systeemleiderschap. Werken vanuit 

samenhang is de kerntaak van een 

leider. Hoe creëer je als leider een 

context waarin leerkrachten het 

gedrag laten zien dat nodig is om tot 

opbrengstgericht werken te komen? 

Ook is er een workshop over de 

complexiteit van communicatie.

Het complete programma van de 

conferentie staat op www.avs.nl/

vrouwelijkeschoolleiders. Daar kunt u 

zich ook inschrijven.

25e een modebedrijf startte. “In die tijd was het erg 

uitzonderlijk dat een vrouw ging ondernemen, zeker op 

zo’n jonge leeftijd. Vanuit dat perspectief ben ik lang zo 

jong niet meer.” Als motto verwijst ze naar een spreuk 

die ze laatst bij een buitenschoolse opvang zag: ‘Als je 

wilt mag je, als je durft kun je het’. “Onbewust pas ik die 

regel eigenlijk altijd toe. Als medewerkers met een idee 

komen, iets dat ze graag willen, mogen ze dat wat mij 

betreft altijd proberen. Ook toen ik werd uitgenodigd om 

te komen spreken voor de conferentie voor vrouwelijke 

schoolleiders van de AVS moest ik aan dat motto denken. 

Ik heb zoiets nog nooit gedaan, en natuurlijk vind ik het 

spannend, maar ik durf de uitdaging beslist aan en ga er 

iets moois van maken!” �
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Metin Çelik, woord-

voerder (primair) onderwijs namens de PvdA in de Tweede Kamer.

politieke column

wat blijft er nog over 

zonder overhead?

Er bestaan op deze wereld mensen die 

nooit post krijgen. Nooit een pakketje, nim-

mer een brief en zelfs geen vakantiekaartje 

glijdt ooit door hun brievenbus. Tot die 

beklagenswaardige groep mensen hoef ik 

mij niet te rekenen. Ik krijg namelijk wel 

eens post. Niet zoveel als een minister 

ontvangt, maar niettemin post. Zo kreeg 

ik begin juli post van de PO-Raad. Helaas 

betrof het niet zozeer post die was gericht 

aan mij, als wel een afschrift van een brief 

aan de minister, maar mijn naam werd erin 

genoemd. Op zich natuurlijk hartstikke 

sympathiek. Wie het kleine niet eert…

In de brief werd een standpunt uiteengezet 

over een motie die ik had ingediend in de 

Kamer. De raad achtte uitvoering van mijn 

motie onmogelijk en onverantwoord. Wie 

zoiets beweert, geeft een krachtig signaal.

Wat was er nu eigenlijk zo vals, verkeerd, 

verdorven en verwerpelijk aan mijn motie? 

Mijn motie vroeg de regering erom te 

waarborgen dat “scholen budgetverschui-

vingen eerder zoeken in de overhead van 

hun organisatie dan dat ze de kwaliteit te 

grabbel gooien en de werkdruk opdrijven”. 

Het betrof dus geen categorische uitspraak 

dat het primaire proces ten allen tijde kon 

blijven worden ontzien, maar een genuan-

ceerde prioriteitsstelling. Als je mij in het 

hart kijkt, dan gaan de bezuinigingen van 

het kabinet Rutte op onderwijs al véél te 

ver, maar een Kamermeerderheid drukt ze 

helaas toch alsmaar door, ook al stemt de 

PvdA vaak tegen.

Toch luidde de kritiek niet dat mijn 

motie alle bezuinigingen principieel had 

moeten afwijzen. Nee, nog maar één cent 

bezuinigen op overhead was niet alleen 

onverantwoord, maar zelfs ook onmogelijk. 

Zulke beweringen roepen herinneringen op 

aan onderwijsdiscussies in het verleden. 

Denk aan de studentenbeweging, die in de 

jaren tachtig riep: ‘Geen cent bezuinigen 

op onderwijs, zolang er ook nog maar één 

straaljager in de lucht vliegt’. Bedoeld 

werd destijds: elke uitgave voor defensie 

is misplaatst, zolang we ook maar ergens 

iets tekort komen voor onderwijs. Dat klonk 

sympathiek, maar helemaal eerlijk was dat 

argument natuurlijk niet.

Soms is overhead noodzakelijk en dan denk 

ik vooral aan conciërges en maatwerk voor 

leerlingbegeleiding. Maar nu het onderwijs 

tegen onze zin overal klappen krijgt, kun 

je overhead niet langer principieel ontzien. 

Besturen is meer dan alleen ontwijken, 

ontkennen en om je heen slaan. Besturen 

is verantwoordelijkheid nemen en de wil 

van de volksvertegenwoordiging, dat met 

mandaat van de kiezer in de Tweede Kamer 

zit, serieus nemen. Ons onderwijs is voor 

de leerlingen, niet voor de instellingen. 

Instellingen zijn belangrijk, maar zijn niets 

meer en niets minder dan een noodzake-

lijke voorwaarde voor het onderwijs. Ook ik 

vind het pijnlijk dat dit kabinet ons onder-

wijs zo sloopt en betreur dat er nu eenmaal 

een Kamermeerderheid bestaat die dit 

sloopbedrijf telkens gedachteloos steunt, 

maar voor mij bestaan er nog hogere 

doelen dan overhead. Bovendien weiger 

ik te accepteren dat iets niet kan, dus laat 

niemand mij proberen te overtuigen dat er 

geen cent meer bezuinigd kan worden op 

overhead. �

l a at  n i e m a n d 

m i j  p r o b e r e n  t e 

o v e r t u i g e n  d at  e r 

g e e n  c e n t  m e e r 

b e z u i n i g d  k a n  w o r d e n 

o p  o v e r h e a d

n u  h e t  o n d e r w i j s 

t e g e n  o n z e  z i n  o v e r a l 

k l a p p e n  k r i j g t , 

k u n  j e  o v e r h e a d  n i e t 

l a n g e r  p r i n c i p i e e l 

o n t z i e n
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Het schooljaar 2011/2012 telt 41 weken. Hoe moet 

ik hiermee omgaan richting mijn personeel in het 

kader van het taakbeleid en de normjaartaak?

tekst harry van soest

Soms bestaat er een misvatting over het aantal uren in een 

schooljaar: de lestijden voor de leerlingen worden verward met de 

werktijden voor de leerkrachten.

Voor de leerlingen wordt uitgegaan van het activiteitenrooster voor 

het schooljaar, uitgaande van de periode 1 oktober tot 1 oktober. 

Het totaal aantal lesuren dient te voldoen aan het aantal uren dat in 

de wet is genoemd, gebaseerd op 7.520 uur in acht leerjaren.

Voor het onderwijsgevend personeel blijft het uitgangspunt: 

maximaal 930 lesuren in een schooljaar, lopende van 1 augustus 

tot 1 augustus. Dat aantal verandert niet door meer weken, 

wel verandert de verdeling van de uren over het schooljaar. 

De inroostering wordt vóór de zomervakantie gemaakt door het 

opstellen van een les- en werkrooster. In het lesrooster worden de 

lesuren vastgelegd, in het werkrooster de niet-lesgebonden uren 

(voorbereidingstijd, correctiewerkzaamheden, vergadertijd, (G)

MR-werkzaamheden, et cetera) en deskundigheidsbevordering. 

Bij elkaar vormt dat de normjaartaak van 1.659 uur. Leidraad voor 

de uitvoering van de normjaartaak is het taakbeleid, dat door het 

bevoegd gezag is opgesteld.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De 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.

in  memori a m

Trieneke van Manen

Met grote droefheid ontvingen wij het 

bericht dat Trieneke van Manen op 7 juli 

2011 is overleden. Trieneke kwam op 

1 oktober 2000 bij de AVS werken en op 

1 maart 2010 ging zij met fpu.

In deze tien jaar was Trieneke een zeer 

gewaardeerde en deskundige collega 

en heeft zij veel betekend voor het 

onderwijsveld en voor de ontwikkeling 

van de AVS. Trieneke heeft onder andere aan de wieg gestaan 

van de ontwikkeling van de AVS School for Leadership en de 

Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Ook heeft zij een 

onmisbare rol gespeeld bij de ontwikkeling van de opleiding 

voor het bovenschools management. Veel waardering was er 

voor de manier waarop zij velen heeft opgeleid, gecoacht en 

begeleid bij de ontwikkeling van hun school of organisatie.

Trieneke zat na haar afscheid vorig jaar nog zo vol plannen… 

Het mocht niet zo zijn. Wij zullen haar missen!

Namens bestuur en medewerkers van de AVS,

Ton Duif, voorzitter

Michiel Wigman en Roelf Willemstein, directie

d AVS T i k h

f i k s e  ko r t i n g  v o o r  p o s ta c t i e v e 

e n  b u i t e n g e w o n e  l e d e n

Lid worden én blijven!
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als 
schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in 
of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere AVS-
lidmaatschap dan om in een (goedkoper) postactief of 
buitengewoon lidmaatschap. 

Dan blijft u op de hoogte van het laatste (onderwijs)nieuws via 

Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds van 

kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve reizen en 

andere door de AVS georganiseerde activiteiten (de juridische 

ondersteuning vervalt). Per 1 augustus 2011 kost een postactief 

of buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro in plaats van 

103 euro per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt bovendien 

nog steeds de oplopende korting op het persoonlijke deel 

van hun contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere 

nieuwe leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden
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De verkiezingen in het voorjaar van 2011 hebben een 
nieuwe samenstelling van de AVS Ledenraad opgeleverd 
per 1 augustus 2011. Oud-ledenraadlid Elma Jense vertelt 
over het werk, de meerwaarde en haar ervaringen binnen 
de ledenraad.

Elma Jense – directeur van 

’t Reigerbos in Zevenhuizen – 

was van oktober 2007 tot en 

met juni 2011 actief binnen 

de ledenraad. “Ik wilde graag 

in contact zijn met diverse 

betrokken schoolleiders 

uit verschillende delen van 

Nederland. Daarnaast ben 

ik bijzonder geïnteresseerd 

in de invloed die de politiek, 

zowel positief als negatief, 

heeft op de ontwikkeling van ons onderwijs. De AVS biedt in de 

vorm van de ledenraad een platform om gehoord te worden en 

collega’s te vertegenwoordigen.” Jense praatte de afgelopen jaren 

onder andere mee over de oprichting van de PO-Raad, de imple-

mentatie van het Zorgplan 2007-2011, de onderwijsinspectie en Cito 

en inventariseerde de kansen en valkuilen van Passend onderwijs. 

“Binnen de ledenraad heb ik ongeloofl ijk veel geleerd, niet alleen 

a v s  l e d e n r a a d

‘Een platform om gehoord 
te worden’

u w  p e r s o o n l i j k e  g e g e v e n s

Mijn AVS
De AVS heeft er belang bij dat de persoonlijke gegevens, 
zoals e-mailadressen, van leden up to date zijn. 
Via Mijn AVS kunnen leden deze gegevens inzien, 
wijzigen en aanvullen.

Bijvoorbeeld een nieuw adres na verhuizing, een nieuw telefoon-

nummer of (ander) e-mailadres. Ga voor Mijn AVS naar www.avs.nl/

mijnavs. De volgende gegevens zijn nodig om in te loggen: achter-

naam, geboortedatum en lidmaatschapsnummer.

s c h o l e n pa n e l s

Ervaringen leden inventariseren
De komende maanden zal de AVS haar leden een aantal 
vragenlijsten voorleggen om duidelijk te krijgen wat er 
speelt op de scholen. Dit naar aanleiding van signalen 
uit het veld. Met de inventarisatie wil de AVS invloed 
uitoefenen op het onderwijsbeleid.

Half september krijgen alle AVS-

leden een vragenlijst toegestuurd 

over de ervaringen die leden heb-

ben met de inspectie. In oktober 

komt er een onderzoek naar vaca-

tures, werkdruk en bestuurlijke 

verhoudingen. Alle leden krijgen 

een mail toegestuurd met daarin een link naar de vragenlijst. De 

AVS hoopt dat veel leden de online vragenlijst zullen invullen. Zodra 

de gegevens zijn geïnventariseerd, zal de AVS zo snel mogelijk 

berichten over de uitslag.
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door de goede informatie maar ook door het samenwerken met de 

andere schoolleiders met vaak ook een verschillende achtergrond. 

Je leert hoe je je stem kunt laten horen en dat er meer mogelijk-

heden zijn dan je vaak denkt om dingen anders aan te pakken in 

het onderwijs. Door mee te mogen praten in de ledenraad is mijn 

vak als schoolleider in een bredere context geplaatst en ik heb 

geweldige collega’s leren kennen.” Jense heeft na bijna vier jaar 

afscheid genomen van de ledenraad omdat zij naast haar functie als 

schoolleider ook gedetacheerd is als onderzoeksbegeleider bij het 

Centrum voor Nascholing in Amsterdam.

Nieuwe samenstelling
De ‘nieuwe’ ledenraad bestaat uit: Vera Arents, Hans Barth, Maarten 

Bauer, Rien Bouw, Heleen Broerse-Boterman, Jan Pieter van 

Bruchem, Jos de Bruijn, Jasper Diele, Nick van Doeveren, Peter van 

Eijk (voorziter), Wim Goossens, Stefan van Haaren, Lizzy Heistek, 

Pauline Hermsen, Theo Kampschreur, Willem Jan van Keulen, Bram 

Krol, Rick Matser (secretaris), Rob Narold, Henk Overeem, Sylvia 

Reinold, Deborah Snoeren, Jan Stuijver, Ger de Vos en Marius 

Wouters.

De raad adviseert het AVS-bestuur, gevraagd en ongevraagd, en 

heeft alle taken van de ALV overgenomen. Ook heeft de raad instem-

mingsrecht op een aantal belangrijke aspecten. De ledenraad verga-

dert vier keer per jaar met het bestuur en de directie van de AVS.

Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was nog niet bekend 

wie de nieuwe voorzitter van de AVS ledenraad is geworden. Peter 

van Eijk blijft na deze verkiezing wel lid van de ledenraad, maar 

geeft het voorzitterstokje door. Meer informatie: www.avs.nl/

vereniging/overdeavs/organisatie (Ledenraad)
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 Bedrijfsvoering

titel datums

Leren begroten en budgetteren 15 februari 2012

Verantwoording en verslaglegging 8 maart 2012

 Brede school

titel datums

Bestuur, beheer en exploitatie van brede scholen 9 november 2011 of 4 april 2012

Onderwijshuisvesting 27 oktober 2011 of 8 maart 2012

Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant 21 maart 2012

Oriëntatie op brede school 17 november 2011 of 20 maart 2012

Personeelsbeleid in de brede school 24 november 2011

Werk maken van de Lokaal Educatieve Agenda 23 november 2011 en 25 januari 2012

 Communicatie

titel datums

Effectief en efficiënt vergaderen 12 oktober 2011 of 14 maart 2012

Succesvol onderhandelen 17 en 18 november 2011 of 22 en 23 maart 2012

Competentiegericht coachen 1 en 2 december 2011 of 8 en 9 februari 2012

Meesterlijk coachen 10 en 11 november 2011 en/of 19 en 20 januari 2012 en/of 28 en 29 maart 2012

 Human Dynamics®

titel datums

Human Dynamics® trainingsprogramma’s (deel 1) 26 en 27 januari 2012

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Trainingen en opleidingen
School for Leadership 
2011/2012 (open inschrijving)
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 Human Dynamics®

titel datums

Human Dynamics® trainingsprogramma’s (deel 2) 24 en 25 november 2011 of 21 en 22 juni 2012

Human Dynamics® en veranderkunde, interventies voor vernieuwingen 12 en 13 april 2012

Human Dynamics® en leidinggeven aan een arbeidsproces 3 en 4 november 2011

Human Dynamics® Teachertraining 15 en 16 november 2011, terugkomdag: 16 mei 2012

 Loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling

titel datums

Onderwijskundig leiderschap en Marzano nieuw! 12 oktober 2011 of 21 maart 2012

Brain boost nieuw! 13 oktober 2011 of 13 maart 2012

Presentatietechnieken nieuw! 14 februari en 5 april 2012

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) 24 en 25 november 2011, 19 en 20 januari 2012. terugkomdag: 10 februari 
2012 of 8 en 9 maart 2012, 19 en 20 april 2012. terugkomdag: 24 mei 2012

 Organisatiebeheer

titel datums

Duurzaam projectmanagement 13 december 2011 en 7 februari 2012

Timemanagement 10 februari 2012

 Organisatieontwikkeling

titel datums

Inzetten van didactische excellentie 8 december 2011 en 15 maart 2012

Toekomstgericht leiderschap in een Lerende School 5 oktober, 9 november, 7 december 2011, 11 januari, 15 februari 
en 7 maart 2012

Systemisch kijken naar onderwijsorganisaties 14 en 15 november 2011

De papierloze school nieuw! 22 en 23 november 2011 of 4 en 5 april 2012 

Elke school een TOPschool nieuw!
13 oktober, 17 november 2011, 19 januari, 9 februari, 12 april 
en 24 mei 2012

Theorie U in de school nieuw!
6 oktober, 10 november en 1 december 2011, 12 januari, 2 februari en 
8 maart 2012

Opbrengstgericht leiderschap nieuw!
29 september en 24 november 2011, 26 januari, 16 februari, 22 maart 
en 19 april 2012

 Personeelsbeleid

titel datums

Levensfasegericht leidinggeven 3 april 2012

Lees verder op de volgende pagina >

47k ader prim air september 2011



Zes eendaagsen

Theorie U in de school
Fundamentalisme, terrorisme, klimaatverandering, honger en 

armoede: we leven in een tijd van grote complexe problemen en 

uitdagingen. Hoe vinden we hier een antwoord op? Door te leren 

van de fouten en succesverhalen van het verleden? Zeker kunnen 

we hier veel van leren. Maar in een tijd waarin gisteren geen 

leidraad meer is voor morgen, is deze vorm van leren onvoldoende. 

Om de omslag te maken van leren van het verleden naar leren 

van de toekomst doorloopt u in de training – gegegeven door 

de AVS en Natuurlijk leren – de vijf bewegingen van de U. Otto 

Scharmer introduceert in zijn U-theorie een nieuw concept van 

leidinggeven, dat gebaseerd is op wat hij noemt presencing, een 

samenvoeging van de woorden presence (aanwezigheid) en sensing 

(gewaarwording). Hoe zich dat praktisch vertaald in uw eigen 

schoolsituatie leert u in deze zes eendaagsen.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader 

(locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen 

die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Data: 6 oktober, 10 november en 1 december 2011, 12 januari, 

2 februari en 8 maart 2012

Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.449

Het complete aanbod van het AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum 
Funderend Onderwijs voor organisaties in het funderend onderwijs in het 
nieuwe seizoen is ook te lezen in de Professionaliseringsgids 2011/2012. 
Maatwerk is mogelijk. Meer informatie en inschrijven: www.avspifo.nl, 
schoolforleadership@avs.nl of maatwerk@avs.nl. De professionaliseringsgids 
 gratis aanvragen? Bel 030-2361010.

Nieuw!

 Personeelsbeleid

titel datums

Oplossingsgerichte teamcommunicatie nieuw! 9 november 2011 of 14 maart 2012

Stimulerend beoordelen, het gesprek 7 en 8 maart 2012

Competenties en Passend onderwijs nieuw! 2 november 2011 of 28 maart 2012

Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel nieuw! 22 november 2011 of 14 februari 2012

Van IPB naar HRM nieuw! 17 en 31 januari 2012

 Opleidingen

titel datums

Minileergang Middenmanagement 16 november, 14 december 11, 18 januari, 8 februari, 14 maart 
en 11 april 2012

Minileergang startende directeuren 12 oktober, 9–10 november , 1 december 2011, 12 januari, 2 februari 
en 7 maart 2012

Op weg naar excellent schoolleiderschap 1–2 november, 1–2 december 2011, 16–17 februari en 12–13 april 2012

Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties
9 december 2011, 12–13 januari, 23–24 februari, 29–30 maart, 24–25 mei, 
28–29 juni, 20–21 september, 25–26 oktober, 29–30 november 2012, 
11 januari, 21–22 februari, 5 april 2013

Interim-management, iets voor u? 14, 15 of 16 december 2011, 26–27 januari, 9 maart, 8 juni, 20–21 september 
en 8–9 november 2012

Een greep uit onze trainingen in het nieuwe schooljaar
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Eendaagse

Brain Boost! 

Minileergang van vier tweedaagsen

Op weg naar excellent schoolleiderschap

Leergang van zeven dagen en intakegesprek

Minileergang Startende directeuren

Inzicht in de werking van de hersenen is de basis voor het aanleren 

van technieken om sneller te leren, effectiever informatie te ver-

werken en de hersencapaciteit beter te benutten. Zeker bij toe-

nemende dagelijkse werkzaamheden, het verwerken van steeds 

meer informatie en de snelheid waarmee de opgedane kennis 

ver oudert, is dit een training waar u veel aan kan hebben. De 

een daagse gaat in op de onderwerpen geheugen(technieken), 

snellezen en mind mapping. De gegeven informatie kan ook worden 

doorgetrokken naar het leren leren van uw werknemers en de 

kinderen op uw school.

Doelgroep: iedereen die zijn hersenen een frisse boost wil geven 

en die effectiever wil omgaan met de mogelijkheden van zijn/haar 

hersenen. En zo meer tijd overhoudt voor andere zaken.

Data: 13 oktober 2011 of 13 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Als schoolleider hebt u een bepalende rol voor de kwaliteit van 

uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verantwoor-

delijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving verwacht 

een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de juiste manier 

en op het juiste moment weet in te zetten. Focussen op doelgericht-

heid, opbrengsten en prestaties is daarbij een must. U leert van en 

met elkaar rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s. Aan 

de hand van nieuwe, moderne, inzichten neemt u zichzelf voortaan 

de maat en leert u zich te profi leren. Daarnaast boort u een netwerk 

aan van bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau die 

op handeling- en refl ectieniveau willen groeien.

Data: 25 en 26 oktober, 1 en 2 december 2011, 16 en 17 februari, 

5 en 6 april 2012

Kosten: leden t 4.950 / niet-leden: t 5.150

Deze minileergang resulteert in een actueel portfolio en is hier-

mee een prima basis om uw eigen plan te trekken voor verdere 

ontwikkeling in uw nieuwe functie. U verstevigt uw rol als startende 

directeur en ondersteunt uw nieuwe rolinvulling door uitwisseling 

met collega-starters, die net als u afkomstig zijn uit een andere 

functie (bijvoorbeeld leerkracht, zij-instromer of coördinator). De 

minileergang is afgestemd op de acht bekwaamheidseisen van de 

Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) voor leidinggevenden. 

Met aandacht voor: zelfsturing, organisatiebeleid en -beheer, 

leiderschap(stijl), organisatieontwikkeling, aansturen van 

professionals en van het primaire proces, ondernemerschap en 

persoonlijke ontwikkeling.

Doelgroep: startende directeuren, sinds kort werkzaam in een 

leidinggevende functie

Data: 12 oktober, 9 en 10 november, 1 december 2011, 12 januari, 

2 februari en 7 maart 2012

Kosten: leden t 3.450 / niet-leden t 3.750

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

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.

Nieuw!

49k ader prim air september 2011



voor: directies en bovenschools managers po

van: Van Gorcum e.a.

wanneer: diverse data in september/oktober

waar: Rotterdam, Elst, Assen of Gouda

wat: gratis managementdag

Digitale kwaliteitstools
De laatste jaren zijn er veel digitale producten op de markt 

gekomen die kunnen helpen bij het bevorderen en bewaken 

van de kwaliteit van het onderwijs. Deze managementdag, 

die vier onderwijsadviesbureaus op vier locaties organiseren, 

geeft informatie om hiermee aan de slag te gaan. Deelnemers 

kunnen ook kiezen uit vijf workshops: Werken met kwaliteit, 

KlasseTV, Teachers Channel, Webschoolkit en ActiveBoard. 

Meer informatie en inschrijven: www.vangorcum.nl

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: leidinggevenden en leerkrachten basisonderwijs, 

leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders

van: Stichting Platforms VMBO i.o.v. OCW

wanneer: 13 oktober

waar: Het Westeraam in Elst

wat: gratis voorlichtingsdag

Landelijke dag van het vmbo
Ongeveer de helft van alle leerlingen in groep 8 gaat na de 

basisschool naar het vmbo. Bezoekers krijgen voorlichting over 

de mogelijkheden binnen deze scholen. De dag kent een inter-

actief programma met workshops, demonstraties, presentaties 

en voorlichting over de nieuwste ontwikkelingen in het vmbo. 

Informatie: www.govmbo.nlvoor: leerkrachten, bestuur en management po en vo

van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)

wanneer: 29 september en 15 december

waar: Den Haag

wat: debatten

Arbeidsproductiviteit en 
kwaliteit

Vervolg op een eerder debat en expertmeeting over arbeidspro-

ductiviteit in het onderwijs. Een belangrijke conclusie van de 

expertmeeting: arbeidsproductiviteit kan niet los gezien wor-

den van de kwaliteit van de leerkracht. Op 29 september staan 

de vragen centraal: Waarop willen leerkrachten beoordeeld 

worden? Wat bepaalt zijn/haar kwaliteit? Op 15 december gaat 

het om de vragen: Hoe kunnen scholen de kwaliteit van de 

leerkracht meten? Wat hebben scholen nodig om deze kwaliteit 

en de arbeidsproductiviteit te verhogen? Meer informatie: 

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl

voor: schoolleiders en managers kinderopvang

van: initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang

wanneer: november 2011 tot februari 2012 (4 bijeenkomsten)

waar: Utrecht

wat: leergang

Samenwerken aan kindcentra
Voor schoolleiders en managers kinderopvang die in hun 

eigen omgeving stappen willen zetten naar een gezamenlijk 

kindcentrum. Tijdens de leergang gaan koppels, bestaande uit 

een schoolleider en een manager/bestuurder uit de kinder-

opvang, samen aan de slag. Aan bod komen bijvoorbeeld: een 

(deels) gezamenlijke visie, waarden en aanpak formuleren, 

leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij elkaar brengen, 

oudercommunicatie, et cetera. Belangstelling kenbaar maken: 

info@anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

voor: leerkrachten, ib’ers en directeuren po

van: APS i.s.m. PPSI

wanneer: 26 oktober

waar: Utrecht

wat: conferentie

Meidenvenijn 2.0
Voor onderwijsmedewerkers die willen weten hoe ze meiden-

venijn op school het hoofd kunnen bieden. Scholen hebben niet 

alleen met de meisjes zelf te maken, maar ook met hun ouders. 

Daarom deze keer aandacht voor Meet de parents. Twee scho-

len doen uit de doeken hoe zij meidenvenijn aanpakten. Alle 

bezoekers krijgen gratis het ‘Meidendoeboek voor leerkrachten 

en ib’ers’ mee. Meer informatie: APS, tel. 030-2856800, 

academie@aps.nl
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voor: (bovenschoolse) schoolleiders, ondersteunende staf 

en bestuursleden po

van: Van Ree Accountants

wanneer: najaar 2011 (vanaf 26 of 29 september)

waar: Alphen aan den Rijn of Barneveld

wat: cursus

Financieel management
Toenemende bezuinigingen van de overheid, terugloop van 

het aantal leerlingen, stijging van de gemiddelde leeftijd van 

het personeel: de fi nanciële exploitatie van veel scholen staat 

onder druk. Dit vereist een goed fi nancieel beheer. Deze cursus 

is opgebouwd uit vier modules: 1. Van grootboek naar jaarreke-

ning, 2. Planning & control cyclus, 3. Administratieve organisa-

tie en interne beheersing, 4. Capita selecta. Meer informatie en 

aanmelden: www.onderwijsaccountant.nl/nieuws/seminars

voor: schooldirecties

van: Randstad Onderwijs

wat: ondersteuning

Vervanging personeel
Ontwikkelingen in het onderwijs vergroten onder andere de 

vervangingsproblematiek van leerkrachten en brengen, naast 

onzekerheid over de juiste kwalitatieve vervanging, ook risico’s 

van juridisch werkgeverschap en extra werkbelasting met zich 

mee. Randstad Onderwijs helpt scholen bij de optimalisatie 

van hun personeelscapaciteit, om fl exibel in te kunnen spelen 

op een veranderende omgeving. Een van de mogelijkheden 

is het ondersteunen van de school in beheer en planning 

van de vervangingspool. Zie www.randstad.nl of mail naar 

suzanne.von.der.dunk@nl.randstad.com.

voor: ouders, schoolleiders, leerkrachten primair onderwijs

van: CPS

wat: boek

Leren doen we samen!
Kinderen doen het beter op school als ze door het thuisfront 

worden gesteund, zo blijkt uit onderzoek. Ouders kunnen hun 

kind thuis stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Het boekje 

helpt hen op weg met tips en gaat in op de verschillende 

manieren waarop ouders hun kind kunnen ondersteunen bij het 

lezen en rekenen. Scholen kunnen het boek cadeau doen aan 

ouders of ze de mogelijkheid geven het via de school te bestel-

len. Zie www.cpsuitgeverij.nl.

boekbespreking

v e r h e l d e r e n d  p e r s p e c t i e f 

o p  w e r k e l i j k h e i d

In de dagelijkse praktijk van schoolorganisaties raken 
schoolleiders met regelmaat gevangen in hun eigen 
werkelijkheid. Het eigen perspectief raakt los van 
enige refl ectie. Sluipend wordt hun eigen waarheid, 
dé waarheid. Het nieuwe boek van fi losoof en publicist 
Coen Simon biedt de kans ons eigen perspectief en onze 
eigen mentale modellen te onderzoeken. 

tekst wiel botterweck, avs

Simon opent met een toonzettend citaat van Michel Foucault: 

“Woord en beeld zijn ten opzichte van elkaar onherleidbaar: hoe-

zeer men ook onder woorden brengt wat men ziet, wat men ziet 

huist nooit in wat men zegt.” Simon probeert de lezer bewust te 

maken van oppervlakkige politieke beschouwingen en meningen 

in de media. We hollen volgens hem van de ene verontwaardigde 

hype naar de andere, zonder de problemen diepgaand te analy-

seren. En over oplossen hebben we het al helemaal niet meer. 

Hij wijst daarom op een alternatieve oppervlakkigheid, waarbij je 

handelt en praat zonder dat je alles weet. Want je kunt niet alles 

weten. Simon spreekt van het eigen standpunt als ‘het punt waar-

van ik de wereld zie’, dat kennis verschaft over jouw eigen wereld. 

Het is goed om met een oppervlakkige blik om je heen te kijken, 

zonder te willen weten hoe het zit.

In verschillende hoofdstukken stelt Simon het onderscheid ter 

discussie dat door de wetenschap gemaakt wordt tussen echt en 

onecht. Hij vindt dat ons een schijnwerkelijkheid wordt voorge-

houden, terwijl we andere zaken veronachtzamen. Dit maakt ons 

niet alleen lui, maar ook achterdochtig, omdat elke keer weer een 

werkwijze uitgelegd wordt waarvan niemand weet hoe het werkt. 

Scherpzinnig schrijft Simon: “En toen was alles meetbaar, en toen 

mocht je helemaal nergens meer roken, en toen was alles live, en 

toen sprak de wet voor zich, en toen waren we gelukkig, en toen 

hadden ook dieren rechten, en toen was iedereen gelijk. En toen 

groeven we ons eigen graf.”

De beschouwingen van Simon openen nieuwe inzichten in het 

eigen denken. Verrijkend, verfrissend en confronterend, vooral in 

het licht van de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs.

‘En toen wisten we alles, een pleidooi voor 

oppervlakkigheid’, Coen Simon, uitgeverij AMBO 

Amsterdam, ISBN: 978 90 263 2354 6

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug 

te vinden op www.avs.nl/vereniging/publicaties 

enproducten/kaderprimair/boekbesprekingen.
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Ook CBS De Burcht in Heerenveen 
heeft gebruik gemaakt van AVS 
Voordeel en onlangs meer dan 
honderd Multifi lm rolgordijnen 
laten plaatsen. 

Koop Multifi lm voordeliger met 
AVS Voordeel, lees op de website 
meer over de voordeelregeling of 
ga direct naar www.multifi lm.nl

Multifi lm: én warmtewering én
lichtwering én kostenbesparing

Ingenieursburo De Leeuw
Postbus 3 - 1740 AA Schagen
Tel. 0224 - 59 19 41
info@multifi lm.nl
www.multifi lm.nl
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Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. 
De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

Module 1: Elementaire financiële kennis
2011: woensdag 2 november en donderdag 3 november; Zalencentrum NIMAC te Ede
2011: dinsdag 22 november en woensdag 23 november; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2012: dinsdag 24 en woensdag 25 januari; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

Module 2: Financiële kennis
2011: donderdag 1 december en vrijdag 2 december; Zalencentrum NIMAC te Ede
2012: donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2012: donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2012: dinsdag 17 januari en woensdag 18 januari; Zalencentrum NIMAC te Ede
2012: dinsdag 13 maart en woensdag 14 maart; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2012: dinsdag 17 april en woensdag 18 april; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2012: donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart; Zalencentrum NIMAC te Ede
2012: donderdag 19 april en vrijdag 20 april; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2012: dinsdag 18 september en woensdag 19 september; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 545,00 
(module 4 e 595,00 i.v.m. CD-rom) inclusief materialen, koffie/thee en lunch. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze website: 
www.comeet.nl

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet, t.a.v. Els van den Heuvel, 
Postbus 7069, 3430 JB  Nieuwegein 
Telefoon: 06-12 50 91 93 
E-mail: evandenheuvel@comeet.nl

www.comeet.nl

2011/20122011/2012

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten

Op 17 en 18 november 

organiseren wij in Ede 

een “terugkom 2-daagse” 

voor oud-cursisten met 

actuele onderwerpen.



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

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.300 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.

De jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor 
vrouwelijke schoolleiders vindt plaats op 10 november 
aanstaande in de Kloosterhoeve te Harmelen 
(Utrecht). Het thema in 2011 is ‘Jij bent de bron’, 
over plezierig leiderschap. 

Plezier in je werk is iets dat je zelf kunt creëren. Het is 

plezierig als je het beste uit je team naar boven weet te halen, 

als een leerkracht trots door de school loopt: ‘Kijk eens, 

dat is me gelukt, dat heb ik bereikt!’. En het team ervaart 

het bewuste gedrag van de schoolleider als een plezierige 

bijdrage aan het werk- en ontwikkelingsklimaat.

Weten hoe je (meer) plezier creëert 

in je eigen werk en dat van anderen? 

Kom dan ook op 10 november! 

Met interessante sprekers als 

jong managementtalent Louise 

van Nispen en workshops over 

bijvoorbeeld energiemanagement. 

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

vrouwelijkeschoolleiders

Conferentie vrouwelijke schoolleiders � 10 november 2011

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

goed onderwijs door goed management

Plezierig leiderschap, 
jij bent de bron




