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thema _ De samenhang tussen meten 
en weten
Wat is de samenhang tussen meten en weten en wat zijn 

de valkuilen als weten beperkt wordt tot de uitkomst van 

meten? Dit betoog, met behulp van wetenschappelijke 

literatuur, laat meer vormen van meten zien. Met elk 

hun eigen waarde. Op zoek naar de relatie tussen data 

(gegevens), kennis en wijsheid. pagina 12

analyse _ Waar wil de politiek naartoe 
met onderwijs?
Hoewel 9 juni nadert, zijn er nog tal van zwevende kiezers. 

Welke standpunten hanteren de partijen als het gaat om 

onderwijs? Een vergelijking van de verkiezings program-

ma’s laat een zekere behoudendheid zien, met de focus 

op taal en rekenen. pagina 32

achtergrond _ Dalende leerlingenaantallen 
door bevolkingskrimp
De gevolgen van ontgroening en vergrijzing worden steeds nij-

pender zichtbaar in het onderwijs. OCW verwacht de komende 

tien jaar een krimp van gemiddeld 10 procent. School besturen 

– vooral in de uithoeken van Nederland – kiezen onder andere 

voor bestuurlijke fusies en samen wer kings scholen, maar 

soms is sluiting onvermijdelijk. pagina 36
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te stellen, te checken of deze worden gehaald en er ook iets 

aan te doen als dat niet het geval is. De inspectie en de 
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werken. pagina 18



thema _ Meten = weten?

	12	 Wat	hebben	meten	en	weten	met	elkaar?
	 Van	data,	via	kennis	naar	wijsheid	

	18	 ‘Scholen	laten	kansen	liggen’
	 	Inspectie	en	Onderwijsraad	over	opbrengst

gericht	werken	

	22	 De	kunst	van	het	vertalen
	 	Twee	pioniers	vertellen	over	‘hun’	

kwaliteitsmethode

	24	 ‘Bepaal	de	gewenste	kwaliteit	en	
	 	 zoek	daar	een	instrument	bij’
	 Steeds	meer	managementinformatie

verder in dit nummer

	32	 In:	leerkracht,	brede	school	en	lumpsum;		
	 	 Uit:	grote	besturen,	vage	pabo’s
	 Vergelijking	onderwijsplannen	politieke	partijen	

	36	 ‘Zonder	kinderen	geen	onderwijs’
	 Krimppijn	aan	de	randen	van	Nederland

	40	 ‘Leerkrachten	zelf	aan	de	knoppen’
	 Nieuwe	koers	Passend	onderwijs

iedere maand

	11	 Illustratie	Jos	Collignon
	17	 Uw	mening	telt	|	peiling
	27	 Zo	kan	het	ook!	|	Good	practice
	 De	toegevoegde	waarde	van	gelukslessen

	29	 Eindverantwoordelijk	management
	 Goed	onderwijs,	goed	bestuur	en	intern	toezicht

	31	 Speciaal	(basis)onderwijs
	 Straffen	of	samen	herstellen?

	45	 Politieke	column
	 	Jan	Jacob	van	Dijk	(CDA)

	46	 Van		de	AVS
	48	 AVS	School	for	Leadership
	50	 Voor	u	geselecteerd
	51	 Boekbespreking
	 ‘Wat	werkt	op	school’	(Marzano)

Inhoud mei

Verkiezingen

Nog	even	en	het	is	weer	zover.	Nee,	ik	bedoel	niet	het	WK	voetbal,	hoe	leuk	

ook,	maar	we	mogen	weer	naar	de	stembus.	En	er	is	keuze	genoeg.	Niet	

minder	dan	zeventien	(!)	partijen	verdringen	zich	om	onze	aandacht.	Het	valt	

niet	mee	om	daaruit	de	juiste	keuze	te	maken.	We	laten	dat	dus	maar	over	

aan	stemwijzers;	blijkbaar	zijn	we	niet	meer	in	staat	om	alles	bij	te	houden.	

Nog	even	en	we	hoeven	slechts	een	wensenlijstje	in	te	vullen	en	de	machine	

maakt	de	keuze.	Ik	weet	niet	of	u,	als	AVSlid,	de	beloftes	van	de	diverse	

partijen	over	onderwijs	laat	meewegen	in	uw	keuze	straks	in	het	stemhokje.	

Het	gaat	in	de	wereld	en	in	Nederland	per	slot	van	rekening	om	meer	dan	

onderwijs	alleen.	Maar	toch.	

Om	u	een	beetje	op	weg	te	helpen	hebben	we	in	deze	Kader	Primair	de	

voornemens	die	de	diverse	partijen	met	onderwijs	hebben	op	een	rijtje	

gezet	(zie	pagina	32).		Ik	zeg	uitdrukkelijk	‘voornemens’;	de	praktijk	zal	

moeten	uitwijzen	wat	daar	na	de	coalitievorming	van	overeind	is	gebleven.		

In	het	verleden	bleken	mooie	beloftes	van	vóór	de	verkiezingen	vaak	loze	

beloftes.	Dat	we	nu	echt	moeten	investeren	in	de	nieuwe	generaties	hoef	

ik	niet	meer	uit	te	leggen,	daar	is	vriend	en	vijand	het	wel	over	eens.	Het	

begint	met	investeren	in	schoolleiders	en	leerkrachten,	in	goede	scholen	

en	een	veilig	leerklimaat,	zowel		binnen	als	buiten	onze	scholen.	We	staan	

aan	het	begin	van	een	tijdperk	van	grote	veranderingen,	zowel	als	het	gaat	

om	onze	welvaart	als	om	hoe	we	omgaan	met	de	nieuwe	uitdagingen	waar	

we	voor	staan.	De	staatsschuld	loopt	niet	alleen	in	Griekenland	explosief	

op,	de	banken	spelen	nog	steeds	een	dubieuze	rol	in	het	herstel	van	de	

economie,	de	sociale	zekerheid	komt	steeds	verder	onder	druk	te	staan	

en	bevolkingsgroepen	worden	tegen	elkaar	uitgespeeld.	Om	straks	goede	

keuzes	te	kunnen	maken,	hebben	we	visionaire	en	krachtige	leiders	nodig.	

Dat	begint	in	het	stemhokje.	Ik	wens	iedereen	veel	wijsheid	toe.	_

Kaderspel _ door ton duif
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inzicht in burgerschapscompetenties en –gedrag

Nieuw instrument voor meten van burgerschap
De	Universiteit	van	Amsterdam,	het	Kohnstamm	Instituut	en	bureau	Rovict	hebben	voor	het	onderwijs	

het	instrument	Burgerschap	Meten	ontwikkeld.	Dit	instrument	kan	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	

worden	gebruikt	om	eenvoudig	inzicht	te	krijgen	in	burgerschapscompetenties	en	–gedrag	van	leerlingen,	

leerkrachten	en	de	school.	Burgerschap	Meten	werd	onlangs	aangeboden	aan	de	sectororganisaties.

Veel scholen besteden al op 

diverse manieren aandacht 

aan burgerschapsvaardighe-

den, zoals respect hebben, 

kunnen zeggen wat je denkt, 

democratisch handelen, 

betrokkenheid, verantwoorde-

lijkheid, kritisch meedenken 

en oog hebben voor elkaar. 

De PO-Raad ziet in het instru-

ment Burgerschap Meten een 

waardevolle ondersteuning 

om burgerschap in onderwijs-

programma’s op te nemen. 

Nieuw is dat het meetinstru-

ment eenvoudig inzichtelijk 

maakt wat op enig moment de 

status is van de burgerschaps-

competenties en het burger-

schapsgedrag van zowel de 

individuele leerling, de groep 

als de school. In overzichten 

van elke leerling afzonder-

lijk, maar ook op groeps- en 

schoolniveau. Zo is direct 

duidelijk wat de sterke kanten 

en de mogelijke aandachts-

punten zijn. Het ministerie 

van OCW heeft de ontwik-

keling van het instrument 

medegefinancierd om het toe-

gankelijk te maken voor het 

onderwijs. Op basis van het 

meetinstrument is een webap-

plicatie ontwikkeld. Scholen 

kunnen daarmee vergelijkin-

gen maken. Bijvoorbeeld: hoe 

scoort mijn school vergeleken 

met scholen uit de regio of 

vergeleken met scholen met 

dezelfde denominatie?

Kete Kervezee (voorzitter 

PO-Raad) en Sjoerd Slagter (voor-

zitter VO-raad) ontvingen in 

totaal acht cheques uit handen 

van de ontwikkelaars; hiermee 

kunnen een achttal scholen drie 

jaar lang gratis aan de slag met 

Burgerschap Meten. Geïnteres-

seerde scholen kunnen zich 

melden bij de PO-Raad. _

Meer informatie over het 

gebruik van het instru-

ment door scholen staat op 

www.burgerschapmeten.nl.

voor de verkiezingen helderheid geëist over bescheiden loonstijging in 2010

Onderwijsbonden willen duidelijkheid over cao’s
In	een	open	brief	aan	de	demissionaire	ministers	De	Jager	en	Hirsch	Ballin	en	aan	de	Tweede	Kamer	hebben	
de	AVS,	AOb,	CNVO,	CMHF	en	Abvakabo	FNV	duidelijkheid	gevraagd	over	de	cao’s	van	onderwijspersoneel.	
Het	demissionaire	kabinet	dreigt	de	deur	van	haar	ministeries	achter	zich	dicht	te	trekken	zonder	het	
beloofde	geld	voor	een	bescheiden	loonstijging	in	2010	beschikbaar	te	stellen.	Daarom	kwam	het	overleg	
over	de	onderwijscao’s	zo	goed	als	stil	te	liggen.	De	bonden	vragen	het	huidige	kabinet	als	laatste	daad	zich	

aan	de	afspraak	te	houden	en	nog	voor	de	verkiezingen	duidelijkheid	te	geven.

Het kabinet beloofde eerder 

dat de lonen in 2010 een 

beetje kunnen stijgen. De 

Tweede Kamer heeft onlangs 

nog een motie aangenomen 

dat de lonen in het onder-

wijs ook mee moeten stijgen 

met de marktlonen, omdat 

het lerarentekort anders te 

groot wordt. Daarna bleef het 

oorverdovend stil vanuit het 

demissionaire kabinet.

De lonen in de markt stegen 

volgens het Centraal Planbu-

reau (CBS) in het eerste kwar-

taal van 2010 met gemiddeld 

1,6 procent. Dat betekent dat 

de looneisen van de bonden 

- die op de verschillende cao-

tafels neerkomen op 1,25 pro-

cent - haalbaar moeten zijn 

volgens de normen van het 

ministerie van Sociale Zaken. 

Maar in de cao-onderhandelin-

gen is toch nog steeds ondui-

delijkheid over of er wel geld 

komt. De bonden schrijven 

hierover ook in hun brief: “Met 

de cao voor gemeenteambtenaren 

is eindelijk de ban gebroken. Er is 

kennelijk toch geld om personeel 

werkzaam in de collectieve sector 

in de pas te kunnen laten lopen 

met de gematigde loonstijging in 

de markt. Dat is ook goed nieuws 

voor leerkrachten, schoolleiders en 

onderwijsondersteuners. Zij vra-

gen voor deze cao niks meer dan 

hun collega’s in de marktsector. “

De bonden worden onrustig, 

omdat ze ondertussen telkens 

horen dat er al een akkoord 

zou zijn over een nullijn. En 

dan is er ook nog de voorjaars-

nota. Al op 23 april meldde 

het kabinet dat ze eruit 

waren, maar nog steeds weten 

de bonden niet wat er in dat 

akkoord staat. De bonden en 

hun leden willen nu duidelijk-

heid over de salarissen van het 

personeel en duidelijkheid 

over eventuele bezuinigingen. 

Ten einde mensen te behou-

den voor het onderwijs en 

nieuwe mensen binnen te 

halen. _

De brief van de bonden is 

na te lezen op www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/

caopo.
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steeds meer werknemers willen werken tot 65 jaar

Bereidheid tot langer doorwerken hoog 
in onderwijs

Het	aandeel	werknemers	dat	door	wil	werken	tot	65	jaar	is	in	vier	jaar	tijd	verdubbeld,	naar	42	procent	in	

2009.	De	bereidheid	om	ook	na	het	65ste	levensjaar	werkzaam	te	blijven	is	lager:	13	procent.	De	bereidheid	

om	door	te	werken	tot	65	jaar	is	het	hoogst	in	het	onderwijs,	de	landbouw	en	visserij	en	in	de	zakelijke	

dienstverlening.

inspectie: toelating leerling niet afhankelijk maken van betaling

Strenger toezicht op vrijwillige ouderbijdrage

De	Inspectie	van	het	Onderwijs	ziet	toe	op	de	naleving	van	de	wettelijke	bepalingen	met	betrekking	tot	de	

vrijwillige	ouderbijdrage.	Uit	een	analyse	van	de	inspectie	(2009)	bleek	dat	de	voorlichting	hierover	aan	

ouders	niet	altijd	aan	de	eisen	voldoet.	Daarom	zal	de	inspectie	extra	aandacht	besteden	aan	de	vrijwillige	

ouderbijdrage.

Dit zijn enkele eerste resulta-

ten van de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden 

2009 (NEA) die eind 2009 is 

uitgevoerd door TNO en CBS, 

met steun van het minis-

terie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.

De bereidheid om door te 

werken tot 65 jaar is het laagst 

in de bouwnijverheid. In die 

sector wil slechts een derde 

van de werknemers tot 65 jaar 

doorwerken, terwijl bijna de 

helft aangeeft dat niet te wil-

len. Ook in de sectoren indus-

trie, vervoer en communica-

tie, openbaar bestuur en in de 

financiële dienstverlening zijn 

relatief veel werknemers die 

niet tot 65 jaar werkzaam wil-

len blijven.

Ten aanzien van het niet wil-

len doorwerken is er een ver-

schil tussen jonge en oudere 

werknemers. Zo’n 40 procent 

van de werknemers ouder 

dan 55 jaar geeft aan niet tot 

65 jaar te willen doorwerken. 

Onder werknemers jonger dan 

25 jaar is dat maar 20 procent. 

Een derde van de jongere 

werknemers geeft aan het 

nog niet te weten. Mannen en 

vrouwen verschillen niet veel 

in de bereidheid door te wer-

ken tot 65 jaar. Vrouwen geven 

wel vaker aan dat ze het nog 

niet weten. Werknemers met 

een hogere opleiding willen 

vaker tot 65 jaar doorwerken 

dan middelbaar en laag opge-

leiden. _

Met ingang van het komende 

schooljaar kijkt de inspectie 

bij basisscholen naar de vol-

gende punten:

•  de toelating van leerlingen: 

deze mag niet afhankelijk 

worden gesteld van het beta-

len van de ouderbijdrage;

•  de vrijwilligheid: in de 

schoolgids moet zijn aange-

geven dat het een vrijwillige 

bijdrage betreft;

•  de hoogte van de ouder-

bijdrage: het bedrag of de 

plaats waar dit bedrag is te 

vinden (bijvoorbeeld op de 

website) moet in de school-

gids staan.

De inspectie kijkt of de gege-

vens over de ouderbijdrage in 

de schoolgids zijn vermeld. 

Als dit niet zo is, vraagt de 

inspectie de school om een 

toelichting. Een belangrijk 

aandachtspunt hierbij is de 

instemming van de ouderge-

leding van de medezeggen-

schapsraad (MR). De school 

moet er zo spoedig mogelijk 

voor zorgen dat de informa-

tievoorziening aan ouders 

voldoet aan bovengenoemde 

drie eisen. Ook moet de 

school aantonen dat de ouder-

geleding van de MR heeft 

ingestemd met de hoogte 

en de bestemming van de 

ouderbijdrage.

Als op een school de toegan-

kelijkheid in het geding is 

vanwege de ouderbijdrage, 

spreekt de inspectie de school 

direct aan. De school moet 

dan onmiddellijk een einde 

maken aan deze onrechtma-

tigheid. _
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ook gezondheidsraad adviseert:

‘Scholen moeten beter ventileren’

Het	bin	nen	mi	li	eu	in	klas	lo	ka	len	laat	op	veel	Ne	der	land	se	ba	sis	scho	len	te	wensen	over.	Tijdens	het	stook			

sei	zoen	is	het	vaak	bedompt	en	in	de	zomer	is	het	erg	warm.	Veel	scholen	zouden	daarom	beter	moeten		

ven	ti	le	ren,	stelt	de	Onderwijsraad	in	een	onlangs	verschenen	advies.

d66 verdubbelt aanhang onder aob-leden

‘PvdA grootste onder onderwijspersoneel’

Uit	een	ITSpeiling	onder	AObleden	–	leerkrachten	en	ander	onderwijspersoneel	–	komt	de	PvdA	als	favoriet	

uit	de	bus	in	de	aanloop	naar	de	Tweede	Kamerverkiezingen.	SP	en	CDA	halveren;	D66	heeft	dubbel	zoveel	

aanhangers	ten	opzichte	van	de	vorige	verkiezingen.	GroenLinks	volgt	op	de	voet.

Basisschoolleerlingen kunnen 

in hun klaslokalen worden 

blootgesteld aan fijnstof, 

ziektekiemen, allergenen, 

hoge temperatuur en geluid. 

Elk van deze factoren kan 

nadelige effecten hebben op 

de lichamelijke gezondheid 

of het cognitief functioneren. 

Goede ventilatie kan de bloot-

stelling aan deze factoren 

verminderen. Op dit moment 

wordt de luchtverversing in de 

klas gemeten via het gehalte 

kooldioxide (CO2). Volgens 

de Gezondheidsraad is CO2 

wel een goede indicator voor 

luchtverversing, maar slechts 

beperkt bruikbaar als maat 

voor de binnenluchtkwaliteit.

In Nederlandse schoollokalen 

blijkt de gemiddelde CO2-con-

centratie rond de 2.000 ppm 

te liggen, terwijl die volgens 

het Bouwbesluit onder de 

1.200 ppm zou moeten blijven. 

De CO2-waarde van 1.200 ppm 

hoeft volgens de Gezondheids-

raad niet gewijzigd te worden, 

maar wel beter nagestreefd. 

CO2 in klaslokalen is op zich 

niet schadelijk, maar bij con-

centraties rond 1.200 ppm 

kan er wel geringe geurhin-

der zijn bij het binnengaan 

van de klas en kan een enkel 

gevoelig kind meer klachten 

krijgen. Boven de 1.500 ppm 

neemt die kans toe, maar het 

is onduidelijk in welke mate. 

Veel scholen moeten dus 

intensiever ventileren. Ven-

tilatie kan echter bijeffecten 

hebben: tocht, geluidhinder 

of gezondheidsklachten door 

stof uit vuile toevoerfilters van 

ventilatiesystemen. Ook kan 

er door ventilatie vervuilde 

lucht van buiten in het lokaal 

worden gebracht. De Gezond-

heidsraad pleit daarom zowel 

voor schone ventilatielucht 

en goede ventilatievoorzie-

ningen als voor voorlichting 

over een goed gebruik van 

die voorzieningen. Dit kan de 

overheid doen door eisen en 

praktijkrichtlijnen op te laten 

stellen voor ontwerp, instal-

latie, gebruik en onderhoud 

van ventilatievoorzieningen 

op scholen. Daarnaast is een 

gezond binnenmilieu in scho-

len gediend bij emissie-eisen 

voor prikkelende stoffen uit 

bouw-, inrichtings- en lesma-

terialen. Ook zijn richtlijnen 

gewenst voor de schoonmaak 

van klaslokalen. _

Meer informatie: 

www.gezondheidsraad.nl/nl/

adviezen/binnenluchtkwali-

teit-basisscholen

Terugblikkend op de afgelo-

pen kabinetsperiode blijkt de 

Lerarenbeurs de populairste 

maatregel. Ook de verkorting 

van de salarislijnen krijgt een 

hoog cijfer. De functiemix is 

door problemen met de invoe-

ring iets minder populair. Een 

nieuw kabinet moet volgens 

de AOb-leden een klas met 24 

leerlingen met een bevoegde 

leerkracht als uitgangspunt 

voor de bekostiging nemen. 

Driekwart van de responden-

ten wil kleinere klassen en 

dat het geld rechtstreeks naar 

de klas gaat. Verder willen 

de deelnemers op elke basis-

school een conciërge, leerlin-

gen de mogelijkheid geven om 

intensievere leerroutes te vol-

gen en de lestaak verkleinen 

om meer tijd te hebben voor 

een goede lesvoorbereiding 

en meer individuele aandacht 

voor leerlingen.

Oud-minister Plasterk haalt 

het hoogste rapportcijfer dat 

AOb-leden ooit gaven aan een 

minister van onderwijs: een 

5,8. Het kabinetsbeleid en het 

onderwijsbeleid komen er 

met een 5,0 en een 5,1 minder 

goed af. _

Op pagina 32 van deze Kader 

Primair treft u de onderwijs-

standpunten uit de verkie-

zingsprogramma’s van de 

politieke partijen.
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inspectie onderzoekt aansluiting onderwijs en bso in schoolgids

Informatieverstrekking over bso aan ouders 
kan beter
De	inspectie	heeft	onderzoek	verricht	naar	de	informatie	die	scholen	via	de	schoolgids	aan	de	ouders	

verstrekken	over	de	–	verplichte		aansluiting	met	buitenschoolse	opvang	(bso).	Een	meerderheid	heeft	dit	

onderdeel	opgenomen	in	de	gids,	maar	het	informatiegehalte	is	nog	voor	verbetering	vastbaar.

Van de scholen heeft 81 

procent in de schoolgids 

2008/2009 de regeling voor

bso opgenomen. Als de rege-

ling in de schoolgids is opge-

nomen, wordt meestal ook 

vermeld met welke instantie(s) 

het bevoegd gezag afspra-

ken heeft gemaakt. Weinig 

scholen kiezen ervoor ouders 

inhoudelijk in te lichten over 

de bso. Ook de randvoor-

waarden zoals de locatie, het 

vervoer van en naar de locatie 

en de aansprakelijkheid of ver-

zekering zijn niet vaak in de 

schoolgids opgenomen.

Wel hebben significant meer 

scholen een bso-regeling in de 

schoolgids opgenomen: van 

23 procent in 2006/2007 naar 

81 procent in 2008/2009. De 

inspanningsverlichting heeft 

dus effect gehad, in die zin 

dat beduidend meer scholen 

dan voorheen de aansluiting 

met de bso organiseren. De 

informatie zelf is echter nau-

welijks veranderd. Binnen 

de groep scholen die in de 

schoolgids een regeling ver-

melden, is het informatieve 

gehalte van de gidsen vrijwel 

gelijk gebleven. Hier valt nog 

de nodige winst te behalen, 

meent de inspectie. _

analyse verkiezingsprogramma’s cpb

SGP, CDA en PVV bezuinigen op onderwijs; 
rest investeert
Op	verzoek	van	negen	politieke	partijen	(CDA,	PvdA,	SP,	VVD,	PVV,	GroenLinks,	ChristenUnie,	D66	en	SGP)	

hebben	het	Centraal	Planbureau	(CPB)	en	het	Planbureau	voor	de	Leefomgeving	(PBL)	zoals	gebruikelijk	de	

effecten	van	de	verkiezingsprogramma’s	in	beeld	gebracht.	Hieruit	is	onder	meer	af	te	leiden	wat	de	gevolgen	

van	de	partijprogramma’s	zijn	voor	het	onderwijs.

Op SGP, CDA en PVV na inves-

teren alle partijen per saldo in 

onderwijs, waarbij het totaal 

aan netto-intensiveringen ligt 

tussen 0,6 miljard euro (SP) 

en 2,2 miljard euro (D66). Veel 

partijen zetten in op dezelfde 

onderwijsthema’s. De thema’s 

zijn door CPB gerangschikt 

op basis van effectiviteit. Zo is 

prestatiebeloning bij gelijke 

inzet van middelen effectiever 

dan scholing van leerkrachten. 

PvdA en GroenLinks zetten het 

meest in op kansrijke maat-

regelen. VVD en PvdA zetten 

daarnaast in op de invoering 

van prestatiebekostiging van 

scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs, waarbij 

een deel van de basisfinancie-

ring van scholen wordt gekop-

peld aan de prestaties van hun 

leerlingen. Scholen worden 

zo op budgetneutrale wijze 

geprikkeld om de prestaties 

van hun leerlingen te verbe-

teren. D66 zet eveneens in op 

kansrijke maatregelen, maar 

in beperkte mate, waarbij zij 

kiezen voor een invulling met 

maatregelen met een relatief 

lage effectiviteit, aldus het 

CPB. De investeringen op 

kansrijke maatregelen van de 

andere partijen zijn relatief 

bescheiden. De SGP onder-

scheidt zich door een relatief 

grote ombuiging. Zij zet in op 

een efficiencykorting van de 

lumpsum van 1,1 miljard euro, 

een maatregel die alleen haal-

baar is via klassenvergroting. 

De klassenvergroting van de 

SGP brengt budgettair veel op 

en resulteert uiteindelijk in 

een klein negatief effect op de 

arbeidsproductiviteit. De par-

tij zet verder vooral in op de 

meest effectieve maatregelen.

In eerste instantie zijn de kos-

ten van de maatregelen groter 

dan hun (financiële) opbreng-

sten. Daarnaast gaan mensen 

langer naar school waardoor 

het arbeidsaanbod de eerste 

decennia daalt. Echter, de kost 

gaat voor de baat uit en na het 

eerste decennium ontstaan er 

netto-opbrengsten. Door de 

toename in het opleidingsni-

veau stijgt de arbeidsproducti-

viteit en neemt na verloop van 

tijd het arbeidsaanbod weer 

toe. Het volledige effect wordt 

na lange tijd bereikt. PvdA, 

GroenLinks en VVD realiseren 

met hun onderwijsbeleid een 

groot positief effect op het 

langetermijneffect. _

Een nadere analyse van de 

onderwijsparagrafen van de 

verkiezingsprogramma’s door 

Kader Primair vindt u op 

pagina 32.
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campagne voor meer gym en bewegen in en om de school

KVLO: ’Drie uur gym per week door 
vakleerkracht’

De	Koninklijke	Vereniging	van	leraren	Lichamelijke	Opvoeding	(KVLO),	de	vereniging	van	vakleerkrachten	

in	het	bewegingsonderwijs,	wil	voor	iedere	leerling	in	het	po,	vo	en	mbo	drie	uur	gym	per	week	door	een	

vakleerkracht.	En	daarnaast	een	naschools	sportaanbod	van	twee	uur	via	de	school	geregeld,	zodat	elk	kind	

van	6	tot	18	jaar	iedere	dag	een	uur	onder	deskundige	begeleiding	kan	sporten	en	bewegen.	Om	dit	af	te	

dwingen	is	de	KVLO	een	campagne	gestart	onder	het	motto	‘3+2=	een	fit	idee’.

communicatiecampagne

Voorlichting functiemix in volle gang
Op	initiatief	van	het	ministerie	van	OCW	is	in	overleg	met	de	sociale	partners	een	communicatiecampagne	

gestart	om	de	functiemix	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	onder	de	aandacht	te	brengen.

De KVLO verzoekt schoolbestu-

ren, gemeenten en de lande-

lijke overheid om mogelijkhe-

den te scheppen deze eisen in 

te willigen, zodat de beweeg-

norm van een uur bewegen 

per dag structureel bereikt 

wordt. Slechts 33 procent van 

de jongens en 22 procent van 

de meisjes onder de 18 voldoet 

aan de nationale norm van 

een uur bewegen per dag. 

Bewegen is niet alleen goed 

voor gezondheid en een mid-

del in de strijd tegen overge-

wicht, maar is ook goed voor 

de sociale en cognitieve ont-

wikkeling op andere vlakken. 

Dit blijkt uit diverse weten-

schappelijke onderzoeken. 

Hieruit blijkt ook dat meer 

bewegen niet ten koste gaat 

van leerprestaties, maar deze 

eerder bevordert.

Huidige situatie
In het primair onderwijs is er 

geen wettelijk verplicht aantal 

uren voor vakken, maar wordt 

over het algemeen twee keer 

per week 45 minuten gym 

gegeven. Dit is een norm die 

blijkt uit de gemeentelijke 

modelverordening voor huis-

vesting. De gemeenten hebben 

de taak om accommodaties 

ter beschikking te stellen voor 

de gymlessen op school. In de 

praktijk lukt het echter niet 

alle scholen om twee gymles-

sen per week te realiseren, 

bijvoorbeeld door gebrek aan 

accommodatie. Ook heeft maar 

40 procent van de basisscholen 

een vakleerkracht gym.

In het Convenant Gezond 

Gewicht (deelconvenant 

‘School’), dat de KVLO mede 

heeft ondertekend, stond al 

eerder te lezen dat het de 

ambitie is om te komen tot 

één uur bewegen per dag 

voor elke leerling én een 

inspanningsverplichting voor 

de terugkeer van de vakleer-

kracht in het po. En de motie 

Rijpstra (2004), die pleit voor 

drie uur bewegingsonderwijs 

per week voor alle leerplich-

tige leerlingen (tot 16 jaar), 

werd een aantal jaren gele-

den al aangenomen door de 

Kamer. Deze is echter tot nog 

toe niet uitgevoerd.

Volgens de KVLO kunnen ‘leer-

krachten bewegen en sport’ 

(de nieuwe term voor gymleer-

krachten) na schooltijd ook de 

spin in het web van bewegen 

zijn: door een coördinerende 

rol in een ‘beweegteam’, in 

samenwerking met een Lobos-

ser of via de brede school 

in een combinatiefunctie. 

Gemeenten moeten volgens de 

KVLO de (financiële) middelen 

voor combinatiefunctionaris-

sen inzetten voor het instellen 

van een beweegteam per basis-

school. Ook wil de KVLO dat 

gemeenten afspraken maken 

met schoolbesturen over 

voldoende en gekwalificeerd 

personeel. _

Meer lezen over de campagne 

en het ondertekenen van de 

petitie kan op www.kvlo.nl.

Besturen, directies en mede-

zeggenschapsraden zijn, 

en leerkrachten worden op 

de hoogte gebracht over de 

inhoud en ontwikkelingen 

van de functiemix. De com-

municatiecampagne wordt 

ondersteund met posters en 

flyers, een minibrochure en 

de website www.hetkanin 

hetonderwijs.nl. Verder is 

er ‘op maat’-ondersteuning 

voor scholen door de inzet 

van ambassadeurs. Eind 

mei heeft in Dudok te Den 

Haag een discussie over de 

functiemix plaatsgevonden 

tussen staatssecretaris Van 

Bijsterveldt en leerkrachten, 

bestuurders, sociale partners 

en directies.

Het primair onderwijs krijgt 

vanaf 1 augustus aanstaande 

geld voor de verhoging 

van het aantal leerkrach-

ten in hogere schalen. Het 

totale budget voor de extra 

beloningsmaatregelen is in 

2010 ruim 176 miljoen euro. _

Meer informatie, advise-

ring en ondersteuning: 

AVS,  Jannita Witten 

(j.witten@avs.nl), tel. 030-

2361010
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onderzoek

Leerkracht cruciaal voor meerwaarde digibord

Het	digitale	schoolbord	kan	een	enorme	verrijking	zijn	voor	het	onderwijs.	De	rol	van	de	leerkracht	is	hierbij	

van	cruciaal	belang,	blijkt	uit	onderzoek	van	Stichting	Kennisnet	naar	de	potentiële	meerwaarde	van	het	

digitale	schoolbord	in	het	basis	en	voortgezet	onderwijs.	Om	te	profiteren	van	de	inzet	van	het	digibord,	

moeten	leerkrachten	bereid	zijn	te	werken	met	het	digibord,	goed	geschoold	worden	in	het	gebruik	ervan	en	

zich	inzetten	om	vaardigheden	te	evalueren	en	verbeteren.

kans om doctorsgraad te bemachtigen

Promotiebeurs voor talentvolle leerkracht

Tien	talentvolle,	hoogopgeleide	leerkrachten	krijgen	vanaf	volgend	jaar	de	mogelijkheid	om	te	promoveren	

en	doctor	te	worden.	Dat	maakte	staatssecretaris	Van	Bijsterveldt	onlangs	bekend.

Het gebruik van het digitale 

schoolbord is de afgelopen 

jaren aan een opmars bezig. 

Het is de verwachting dat in 

2011 vrijwel iedere onderwijs-

instelling minimaal één digi-

bord heeft. Onderzoeksresul-

taten laten zien dat onderwijs 

met het digitale schoolbord 

veel voordelen kan opleveren 

ten opzichte van het traditi-

onele krijtbord. Informatie 

kan multimediaal worden 

aangeboden, waardoor leven-

diger onderwijs mogelijk is. 

Daarnaast kunnen digiborden 

ervoor zorgen dat leerlingen 

onderling informatie en 

ideeën delen, elkaar aanmoe-

digen, steunen en naar elkaar 

luisteren. Dit resulteert in 

meer interactie tussen leer-

kracht en leerling onderling, 

ook zorgt het voor meer trans-

parantie in het leerproces. 

De rol van de leerkracht is bij 

laatstgenoemde voordelen van 

cruciaal belang. Scholing van 

leerkrachten in het gebruik 

van het digibord moet vooral 

gaan over het ‘waarom’ en 

‘wanneer’ en zich niet beper-

ken tot het technische ‘wat’ 

en ‘hoe’. Daarnaast is het 

van belang dat de scholing 

aansluit bij hun bestaande 

interpretatie van onderwijs 

en de rol die het digibord 

hierin speelt. Als aan deze 

scholingsvoorwaarden is vol-

daan, biedt het digibord veel 

voordelen en kunnen zowel 

les als leeromgeving positief 

veranderen. Leerlingen zullen 

meer gemotiveerd raken en 

leerresultaten van leerlingen 

verbeteren mogelijkerwijs. _

Het onderzoek ‘Meerwaarde 

van het digitale schoolbord’ 

is digitaal beschikbaar via 

www.onderzoek.kennisnet.nl.

De Promotiebeurs is bedoeld 

om jaarlijks tien bevoegde 

leerkrachten uit het primair-, 

voortgezet-, middelbaar 

beroeps-, hoger beroeps-, 

en speciaal onderwijs in de 

gelegenheid te stellen om 

onderzoek te verrichten in 

een vakgebied en onderwerp 

naar keuze aan een univer-

siteit, dat uitmondt in een 

proefschrift. Leerkrachten die 

in aanmerking willen komen 

voor de Promotiebeurs moeten 

een promotor zoeken en een 

onderzoeksplan indienen bij 

de Nederlandse organisatie 

voor Wetenschappelijk onder-

zoek (NWO). De beste voorstel-

len worden door NWO geselec-

teerd. Leerkrachten die worden 

toegelaten tot dit promotietra-

ject worden vier jaar lang twee 

dagen per week vrijgesteld om 

te werken aan het promotie-

onderzoek, mét behoud van 

salaris. De werkgever ontvangt 

subsidie om de leerkracht te 

kunnen vervangen. De investe-

ringen in de ‘Promotiebeurs’ 

lopen in vier jaar tijd op tot 1,5 

miljoen euro.

Doel is om excellentie van 

leerkrachten te bevorderen. 

“Een promotie biedt een 

uitstekende kans voor hoog-

opgeleide leerkrachten om 

zich verder te blijven ont-

wikkelen. Dat is niet alleen 

gunstig voor hen zélf, maar 

voor leerlingen”, aldus Van 

Bijsterveldt. De Promotiebeurs 

is één van de maatregelen uit 

het actieplan LeerKracht!, dat 

erop gericht is structureel een 

bijdrage te leveren aan het ver-

minderen van tekorten door 

het beroep aantrekkelijker te 

maken. Uit nieuwe cijfers van 

OCW blijkt dat de vraag naar 

leerkrachten de komende 

jaren stijgt, vooral door de uit-

stroom van leerkrachten die 

met pensioen gaan. Het ver-

wachte tekort aan leerkrach-

ten in het primair onderwijs 

loopt op tot 1.600 voltijdbanen 

in 2018. Door reeds genomen 

beleidsmaatregelen en de eco-

nomische recessie zijn de in 

2006 voorspelde grote tekor-

ten vanaf 2010 echter beperkt 

gebleven. _
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uittreden uit schoolbestuur vraagt om zorgvuldige procedure

Onderwijsraad: ‘Ouderinitiatieven tot 
verzelfstandiging serieus nemen’

Scholen	moeten,	naar	aanleiding	van	onvrede	onder	ouders	over	het	onderwijsaanbod,	niet	zomaar	uit	

een	bestuursverband	kunnen	stappen	om	alleen	verder	te	gaan.	Eerst	moeten	alle	mogelijkheden	voor	

een	eigen	positie	binnen	het	bestaande	bestuur	worden	verkend.	Dat	stelt	de	Onderwijsraad	in	zijn	advies	

‘Verzelfstandiging	in	het	onderwijs	I’,	dat	recent	is	overhandigd	aan	demissionair	staatssecretaris	Van	

Bijsterveldt.	Hierin	pleit	de	raad	ook	voor	een	periodieke	‘variëteitstoets’,	waarbij	het	bevoegd	gezag	

bekijkt	of	het	aanbod	van	de	scholen	voldoet	aan	de	duurzame	wens	van	ouders	in	een	bepaald	gebied.

De Onderwijsraad is nagegaan 

hoe het beste kan worden 

omgesprongen met initiatie-

ven van ouders die een bepaald 

onderwijsaanbod willen rea-

liseren dat (nog) niet bestaat 

binnen het schoolbestuur 

waaronder de school van hun 

kinderen valt. De raad vindt 

dat dergelijke ouderinitiatie-

ven serieus dienen te worden 

genomen en bepleit een zorg-

vuldige procedure, waarbij pas 

in laatste instantie externe 

verzelfstandiging (afsplitsing) 

aan de orde kan komen.

Hierbij speelt het belang van 

de betrokken ouders en hun 

kinderen die geen vrede heb-

ben met hun behandeling 

in de school of het bestuur. 

Ook is er het belang van de 

leerkrachten, andere scho-

len of afdelingen die onder 

het bestuur vallen en het 

belang van een optimale 

spreiding van voorzieningen. 

De raad stelt in het advies 

een procedure voor waarin 

deze verschillende belangen 

tegen elkaar kunnen worden 

afgewogen.

Variëteitsbeleid
De Onderwijsraad wil echter 

in eerste instantie een situatie 

voorkomen waarin onvrede 

ontstaat, die kan leiden tot 

een wens naar zelfstandig-

heid. Schoolbesturen kunnen 

preventief beleid voeren dat 

gericht is op het onderkennen 

van wijzigingen in de wensen 

van (aankomende) ouders. De 

wetgever zou in de visie van 

de raad moeten nadenken 

over een regeling van een vari-

ëteitsbeleid: een periodieke 

toets (één keer in de vier jaar), 

waarbij het bevoegd gezag 

nagaat of het aanbod van de 

scholen voldoet aan de duur-

zame wens van ouders in een 

bepaald gebied. Als toch de 

wens naar verzelfstandiging 

ontstaat, zijn er grofweg twee 

mogelijkheden. 1) Het gewens-

te aanbod kan alsnog binnen 

het schoolbestuur tot stand 

komen (interne verzelfstan-

diging). Daarbij kan gedacht 

worden aan een nieuw pro-

gramma dat, tijdelijk of per-

manent, binnen de bestaande 

bestuurlijke structuur wordt 

gerealiseerd. Maar het nieuwe 

aanbod kan 2) ook daarbuiten 

worden gecreëerd (externe ver-

zelfstandiging door de stich-

ting van een nieuwe school).

De raad vindt dat eerst 

mogelijkheden tot interne 

verzelfstandiging onderzocht 

moeten worden. Pas als dit 

geen oplossing biedt, zou 

externe verzelfstandiging in 

beeld kunnen komen. Daarbij 

is er een mogelijkheid van een 

bestuurlijke overdracht naar 

een ander of nieuw bestuur, 

dat wel bereid is mee te wer-

ken aan het desbetreffende 

ouderinitiatief.

In alle gevallen waarin sprake 

is van verzelfstandiging, 

dient de MR een belangrijke 

vinger in de pap te hebben. 

Bij geschillen tussen ouders, 

leerkrachten en het bevoegd 

gezag, kan de situatie worden 

voorgelegd aan de landelijke 

geschillencommissie. Uit-

spraken van deze commissie 

zijn bindend als het gaat om 

initiatieven tot interne ver-

zelfstandiging. Het bestuur 

kan slechts van deze uitspraak 

afwijken indien hiervoor 

zwaarwegende redenen zijn. 

Bij initiatieven tot externe ver-

zelfstandiging geldt het pri-

maat van het bevoegd gezag. _

Meer informatie: 

www.onderwijsraad.nl/

publicaties/2010/verzelfstan-

diging-in-het-onderwijs-i. 

In een vervolgadvies (ver-

wacht: najaar 2010) gaat de 

Onderwijsraad in op verschil-

lende varianten voor interne 

verzelfstandiging.
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advies rivm

Ongezonde leefstijl laagopgeleide jongeren al 
aanpakken in het basisonderwijs

Laagopgeleide	jongeren	vertonen	vaker	en	eerder	een	ongezonde	leefstijl	dan	hoogopgeleide	jongeren.	De	

aanpak	is	onvoldoende,	meldt	het	recente	RIVM	rapport	‘Middelengebruik	en	seksueel	gedrag	van	jongeren	

met	een	laag	opleidingsniveau’.	Het	RIVM	adviseert	dit	probleem	terug	te	dringen	door	een	preventieve	

aanpak	vanaf	de	basisschool.

In vergelijking met hoog-

opgeleide jongeren roken 

laagopgeleide jongeren meer, 

gebruiken ze vaker cannabis, 

drinken ze vaker grote hoe-

veelheden alcohol en hebben 

ze vaker op jonge leeftijd 

riskante seks. Het huidige 

aanbod aan preventieve inter-

venties voor jongeren met 

een lage opleiding is gering. 

De directe sociale omgeving 

(vrienden en ouders) speelt 

een belangrijke rol bij het 

ongezonde gedrag van laagop-

geleide jongeren. Ook sociaal 

emotionele problemen zijn 

van invloed, zoals gedrags-

problemen en hyperactivi-

teit. Het is volgens het RIVM 

van belang dat de sociale 

omgeving van het kind, en 

dan vooral de ouders, meer 

betrokken worden dan nu 

meestal het geval is. Ook 

moet de weerbaarheid van 

jongeren wordt vergroot, 

zodat ze beter bestand zijn 

tegen groepsdruk. Aangezien 

ongezond gedrag vaak al 

vóór de middelbare school-

leeftijd begint, vindt het 

RIVM het belangrijk om de 

interventies te laten starten 

in de hoogste groep(en) van 

de basisschool en door te 

laten lopen in het voorgezet 

onderwijs. Daarnaast moeten 

de interventies op meerdere 

plaatsen worden aangeboden, 

aldus het RIVM: op school, in 

de wijk, thuis. Tot slot moeten 

ze worden ondersteund door 

betere handhaving van wet- en 

regelgeving, zoals toezien op 

de leeftijd bij de verkoop van 

alcohol. _

Zie www.rivm.nl/bibliotheek/

rapporten/270372001.html.

kinderen over gezinssituatie

‘Aandacht belangrijker dan zakgeld’

Kinderen	vinden	een	goed	gesprek	met	hun	ouders	over	zaken	die	hen	interesseren	belangrijker	dan	het	

krijgen	van	meer	zakgeld.	Dat	blijkt	uit	‘Kinderen	aan	het	woord	over	gezinnen’,	een	onderzoek	van	het	

VerweyJonker	Instituut	in	opdracht	van	het	ministerie	voor	Jeugd	en	Gezin.	Minister	Rouvoet:	“Praat	over	

zaken	die	kinderen	belangrijk	vinden	en	stel	heldere	regels.	Ik	hoop	dat	ouders	dit	gratis	advies	oppakken.”

Het is voor het eerst dat de 

mening van kinderen over 

gezinnen zo uitgebreid is 

onderzocht. In het onderzoek 

geven kinderen tussen de zes 

tot achttien jaar hun mening 

over opvoeding in hun gezin, 

echtscheiding, het combine-

ren van werk en gezin en de 

relaties met familie en buren. 

Enkele uitkomsten:

•  Van de ondervraagde kin-

deren vindt 80 procent 

ouders ideaal als ze met 

hen praten over dingen die 

ze belangrijk vinden. 15 

procent vindt een ouder 

geschikt als deze veel zak-

geld geeft.

•  Opa’s en oma’s zijn voor 61 

procent van de kinderen 

belangrijk, naast ouders en 

broers en zussen.

•  Kinderen vinden dat ouders 

vooral goed moeten naden-

ken voordat ze gaan schei-

den, probeer er als vrien-

den uit te komen want de 

gevolgen voor kinderen zijn 

groot.

De meeste kinderen groeien 

nog steeds op in een gezin 

waarbij de moeder vaker 

thuis is dan de vader. Moeders 

worden door de kinderen 

beschouwd als de emotionele 

spil, ze troosten kinderen 

meer en zijn de belangrijkste 

gesprekspartner. Vaders zijn 

vooral exclusief als belang-

rijkste stoeipartner voor jonge 

kinderen en als hoofdkost-

winner. Kinderen ervaren 

de huidige taakverdeling 

tussen vader en moeder als 

vanzelfsprekend en zien deze 

in grote lijnen ook als hun 

eigen toekomstbeeld. Jongens 

vinden het vanzelfsprekend 

dat zij later de hoofdkostwin-

ner zullen zijn. Meisjes den-

ken iets meer aan een model 

waarbij beide partners werk 

en zorg afwisselen.	_

Lees het volledige rapport 

op www.opvoeddebat.nl/

dagvanhetgezin.
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illustratie _ jos collignon
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Over	het	thema	

Een	school	meet	van	alles	en	weet	ook	van	

alles,	maar	betekent	meten	automatisch	

weten?	Wat	doen	scholen	met	de	aanwezige	

data,	en	wat	zouden	ze	er	misschien	(nog)	

beter	mee	kunnen	doen?	Dit	thema	gaat	

over	getallen,	over	dashboards,	over	harde	

en	over	zachte	onderwijsopbrengsten	en	

uiteindelijk	en	uiteraard	over	de	kwaliteit	van	

het	onderwijs.

Om	dat	beoogde,	kwalitatief	betere	onderwijs	

vast	te	kunnen	stellen,	daarop	te	kunnen	

sturen	en	ontwikkeltrajecten	bewust	te	kunnen	

inzetten	en	afronden,	moet	u	als	schoolleider	

wel	op	uw	metingen	en	daaruit	rollende	data	

kunnen	vertrouwen.	Of	dat	nu	harde	cijfers	zijn	

of	de	mening	van	een	leerkracht.

Het	thema	start	daarom	met	een	rondgang	

door	de	literatuur	van	senior	AVSadviseur	Jos	

Hagens,	die	in	2008	het	boek	Every school a 

great school	van	de	Britse	onderwijsprofessor	

David	Hopkins	vertaalde.	Hij	betrekt	ook	

andere	wetenschappers	bij	zijn	visiebepaling	

over	het	onderwerp.

Verder	gaan	zowel	de	inspecteurgeneraal	

van	de	onderwijsinspectie	als	een	

vertegenwoordiger	van	de	Onderwijsraad	

in	op	dé	vraag	die	het	thema	stelt,	en	geven	

directeuren	en	bovenschools	directeuren	hun	

tips	over	meten	en	meetsystemen.

thema _ meten = weten?

Kent	u	ze	nog,	de	vijf	leidende	vragen	van	

QPrimair,	die	richting	kunnen	geven	aan	

kwaliteitsbeleid?	

1.	Doen	we	de	goede	dingen?	

2.	Doen	we	de	dingen	goed?	

3.	Hoe	weten	we	dat?	

4.	Zien	anderen	dat	ook	zo?	

5.	Wat	doen	we	met	die	wetenschap?	

Met	name	de	derde	vraag	is	voor	dit	artikel	

relevant:	hoe	wéten	we	dat?	Of	misschien	

beter	gezegd:	hoe	méten	we	dat?	Wat	is	de	

samenhang	tussen	meten	en	weten	en	wat	

zijn	de	valkuilen	als	weten	beperkt	wordt	tot	

de	uitkomst	van	meten?	Deze	rondgang	door	

de	wetenschappelijke	literatuur	laat	meer	

vormen	van	meten	zien,	die	elk	hun	eigen	

waarde	hebben,	en	legt	de	relatie	tussen	data	

(gegevens),	kennis	en	wijsheid.

tekst jos hagens, senior adviseur avs

Om te beginnen: waarom is ‘meten’ (in welke vorm dan 

ook) eigenlijk van belang in het onderwijs? Het antwoord 

op deze vraag is vrij eenvoudig: een school is geen instelling 

voor louter opvang van kinderen, een plaats waar ze de dag 

kunnen doorbrengen en waar ze leuk en misschien zelfs 

nuttig bezig gehouden worden. Een school is een instelling 

met een zeer belangrijk maatschappelijk doel: een nieuwe 

generatie toerusten met kennis en vaardigheden voor de 

toekomst. Dat is tot op de dag van vandaag een uiterst 

omvangrijke en complexe opdracht. Het feit dat we in snel 

veranderende omstandigheden geen idee hebben van hoe 

die toekomst eruit zal zien, maakt onderwijs ‘werk voor pro-

feten’, aldus de Amerikaanse wetenschapper Peter Senge.

Er zijn wetenschappers die stellen dat 70 procent van de 

huidige leerlingen straks zal werken in een beroep dat 

nu nog niet eens bestaat en problemen moet oplossen 

v a n  d a t a ,  v i a  k e n n i s  n a a r  w i j s h e i d
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waarvan we nu nog niet weten dat het problemen zijn. Dat 

schept verwachtingen en legt druk op het onderwijs in 

het algemeen en de leerkracht in het bijzonder. Een goede 

leerkracht zijn is dan ook a job that takes more than a lifetime 

(prof. Peter Earley – IOE London).

Maatschappelijke opdracht
Die maatschappelijke opdracht maakt een school tot een 

doelgerichte onderneming. Opbrengstgerichtheid is geen 

modewoord, maar een kernopdracht van een school. Doen 

we de goede dingen en doen we ze goed, zijn daarvoor lei-

dende vragen. Het mooie is dat voldoende tijd en aandacht 

geven aan die vragen ervoor zorgt dat het gesprek over 

leren en lesgeven gaat. Dat sluit naadloos aan bij de drijf-

veren van iedereen die in het onderwijs werkt: lesgeven 

om iets te betekenen voor kinderen en zo een bijdrage te 

leveren aan de toekomst. Dat was, is en zal altijd de diep-

ste bron zijn van waaruit de meeste jonge mensen ervoor 

kiezen om in het onderwijs te gaan werken.

Veel en intensief bezig zijn met de basisvragen (doe ik/

doen wij de goede dingen goed?) mag niet leiden tot zelf-

genoegzaamheid: ik doe het goed, omdat ik zeg dat ik 

het goed doe. Josef Kok, onder andere voorzitter van de 

adviesraad van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie, 

noemt met regelmaat zelf-referentialiteit als doodsteek 

voor kwaliteit: een professional mag niet uitsluitend zelf 

bepalen of hij/zij goed doet wat hij/zij moet doen.

Dat leidt tot de derde vraag: hoe weet ik dat, hoe weten 

wij dat? Of we het goed doen en of we de goede dingen 

goed doen, kan niet overgelaten worden aan het persoon-

lijk oordeel van diegenen die het doen. Het moet objec-

tief vastgesteld worden. We duiden dat proces aan met 

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

Wat hebben 
meten en weten
met elkaar?

De	Citotoets	is	een	objectief	meetmoment	in	
de	schoolloopbaan	van	een	basisschoolleerling.	
Samen	met	een	eventuele	kleutertoets	en	het	
leerlingvolgsysteem	levert	de	toets	een	schat	
aan	informatie.	Op	deze	foto	is	een	meisje	te	
zien	van	basisschool	Het	Mozaiek	uit	Arnhem	
(2008)	dat	haar	resultaten	krijgt.	Foto:	Marcel	
van	den	Bergh/Hollandse	Hoogte

>
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De vraag ‘hoe weten we dat?’ is daarmee voor alle onder-

wijsdomeinen te beantwoorden en ook nog in objectieve 

termen. Maar belangrijk is dat we voor ogen houden dat de 

opbrengsten van meetprocessen niet meer of minder dan 

‘data’ zijn: gegevens, feitelijkheden, cijfers.

Meetgestuurd onderwijs of opbrengstgericht werken is 

niets nieuws als het alleen maar zou gaan om vaststellen, 

om het meten alleen. Daarin sluiten we aan bij Jos van der 

Pluijm, projectleider Opbrengstgericht werken van Pro-

jectbureau Kwaliteit (2008, pagina 6): “Opbrengstgericht 

werken is, anders dan veel mensen denken, helemaal niet 

zo nieuw. Het klinkt als iets nieuws, alsof het extra erbij 

komt, maar dat is in feite niet zo. We gebruiken geen nieu-

we toetsen of instrumenten. We kijken alleen anders naar 

de gegevens die de toetsen opleveren.”

Bezinning
Testen en toetsen leveren dus gegevens en feiten op. Te 

vaak kijken we naar die data en constateren hooguit dat 

die zich al dan niet verhoudt tot wat er te verwachten is. 

En daar blijft het dan bij. Het leerlingvolgsysteem is niet 

meer dan een leerlingvólgsysteem.

De data moet het uitgangspunt vormen voor een bezin-

ning. Wat zeggen die gegevens mij, wat zeggen ze ons? Zijn 

de resultaten van de toets of de test meer dan toeval, het 

effect van raden naar het juiste antwoord? Zijn ze toe te 

schrijven aan de inspanningen van ons onderwijs? Hoe ver-

lopen de toetsuitslagen over een reeks van jaren? Analyses 

van de toetsopbrengsten zorgen voor een verdieping van de 

data tot kennis.

Maar het gaat nog een stap verder. Na de analyse brengen 

we de verkregen kennis in verband met de ontwikkeling 

van de school. Hoe kunnen we ons onderwijsproces nog 

beter vormgeven en inrichten als we kijken naar wat toets-

gegevens ons te vertellen hebben? Kloppen onze leerlijnen 

of veroorzaken die verstoringen in de ononderbroken ont-

wikkeling van de leerlingen? Zijn die verstoringen soms het 

effect van zwaktes in leerkrachten? Ook deze vragen kun-

nen beantwoord worden door het doen van trendanalyses 

(zie kader). De analyses geven beleidsmatige informatie, 

wijsheid om schoolontwikkeling in de goede richting te 

sturen, om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en te gaan 

uitproberen, de effecten daarvan te bespreken met elkaar 

en daarvan te leren.

zelfevaluatie, als uitvoerders het zelf doen, of als evaluatie, 

als het oordeel door een ander gegeven wordt.

Meetgestuurd onderwijs
Maar is objectief vaststellen synoniem aan meten? De 

Onderwijsraad (2006, pagina 13) is in de omschrijving van 

het veelgebruikte begrip evidence based erg strikt: “Wanneer 

een methode of aanpak via wetenschappelijk onderzoek 

zijn werking heeft bewezen, wordt die methode of aanpak 

ook wel evidence based of bewezen werkzaam genoemd. 

Dat bewijs moet zo veel mogelijk tot stand zijn gekomen 

via ‘harde’ onderzoeksmethoden zoals experimenten met 

aselecte toewijzing aan experimentele- en controlegroe-

pen.” Dit type experimenten is wetenschappelijk onderhe-

vig aan strikte regels en meettechnieken.

Ledoux, Blok en Boogaard (2009, pagina 19) spreken in het 

kader van opbrengstgerichtheid over de wenselijkheid van 

meetgestuurd onderwijs en omschrijven dat als: “Meetge-

stuurd onderwijs is onderwijs waarbij betrokkenen zich 

in hun taakuitvoering laten sturen door uitkomsten van 

metingen.”

In school vereenzelvigen we meten veelal met testen en 

toetsen. Natuurlijk zijn dat belangrijke metingen. Als het 

gaat om gestandaardiseerde testen en toetsen zijn ze vaak 

objectief. Probleem is dat veel van de bedoelde en gewenste 

opbrengsten van onderwijs niet door middel van testen 

en toetsen te meten zijn. Laten we daarom niet vergeten 

dat in sociale wetenschappen er meer meetmethoden met 

objectiviteit zijn. Gegevens van observaties kunnen objec-

tief zijn als meerdere observatoren tot hetzelfde oordeel 

komen. Dus ook dat maakt opbrengsten op het gebied van 

creativiteit, sociaal gedrag, persoonlijkheidsontwikkeling 

en moreel gedrag objectief meetbaar.

‘ w e  b e l i e v e  t h at  p e o p l e , 
o r g a n i z at i o n s  a n d  t h e  w o r l d 
a r e  m a c h i n e s ,  a n d  w e  c a n 
o r g a n i z e  m a s s i v e  s ys t e m s  to 
r u n  l i k e  c lo c k w o r k  i n  a  s t e a dy -
s tat e  w o r l d .  t h i s  i s  n ot  t h e 
r e a l  w o r l d ’  Margaret	Wheatly	(2007)

Wheatly	is	een	Amerikaanse	wetenschapper	op	het	gebied	van	

leiderschap.	Ze	zet	zich	af	tegen	de	overdreven	‘meetenweet’

cultuur	en	introduceerde	het	fenomeen	‘machinedenken’.	

Iets	wat	zij	soms	ook	bespeurt	bij	bovenschools	managers	die	

denken:	‘Als	het	computersysteem	maar	goed	draait	en	ik	m’n	

rapportages	krijg,	dan	weet	ik	genoeg’.	Maar	zo	zit	volgens	

Wheatly	de	wereld	niet	in	elkaar.	De	échte	wereld	is,	aldus	

Wheatly,	niet	te	vangen	in	cijfers	en	machines.

‘ t e  v a a k  k i j k e n  w e  n a a r  d ata 
e n  c o n s tat e r e n  w e  h o o g u i t  d at 
d i e  z i c h  a l  d a n  n i e t  v e r h o u d t 
tot  w at  e r  t e  v e r w a c h t e n  i s ’
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Op deze manier geven we vorm aan een van de vijf hef-

bomen die de Britse onderwijsprofessor David Hopkins 

noemt voor schoolontwikkeling met een blijvend effect: 

slimme verantwoording. Hopkins bedoelt daarmee het 

meten als bron voor schoolontwikkeling: meet alleen wat 

in het belang staat van de verdere ontwikkeling van leren 

en onderwijzen. En deze hefboom is ook nog eens een van 

de ingangen om de andere tot leven te laten komen: onder-

wijs dat het beste uit elke leerling haalt (persoonlijk leren), 

gegeven door leerkrachten met een goed gevulde gereed-

schapskist (professioneel onderwijzen), die samenwerken 

in teams en netwerken (samenwerken en netwerken). Met 

systeemleiderschap als motor. Leiderschap als functie van 

de school en uit te voeren door zoveel mogelijk teamleden, 

ieder op een eigen manier.

Conclusie
In dit thema wordt de veelgehoorde stelling ‘meten is 

weten’ als vraag geformuleerd. Samenvattend kan gezegd 

worden dat meten niet noodzakelijk weten is. Er is veel 

voor nodig om tot weten te komen vanuit data. Bovendien 

is weten alleen niet genoeg. Het moet verbonden worden 

thema _ meten = weten?

o n d e r w i j s r e s u ltat e n  a l s  b a s i s  vo o r  k w a l i t e i t : 
d e  m o d u l e  z e l f e v a l u at i e

Veel	scholen	maken	voor	het	volgen	van	

de	resultaten	van	leerlingen	gebruik	van	

het	Cito	Leerlingvolgsysteem	(Cito	LVS).	

Binnen	dat	volgsysteem	worden	resultaten	

onafhankelijk	getoetst,	geordend	en	

gecategoriseerd.

Om	uit	al	deze	gegevens	relevante	

informatie	te	halen	die	kan	leiden	tot	

verbetering	of	versterking	van	het	

onderwijsproces,	heeft	Cito	de	module	

Zelfevaluatie	ontwikkeld.

Deze	module	brengt	op	groeps	en	school

niveau	de	opbrengsten	in	beeld,	om	van	

daaruit	voorlopige	conclusies	te	kunnen	

trekken.	De	stap	van	data	naar	kennis.

In	de	module	zijn	de	rapporten	

Dwarsdoorsnede,	Trend	en	

Groepsanalyse	en	Vaardigheidsgroei	

van	de	leerlingen	beschikbaar.	Door	

de	onderwijsresultaten	van	de	school	

met	behulp	van	deze	rapportages	

systematisch	te	analyseren,	vindt	op	

schoolniveau	reflectie	plaats	op	de	

sterke	en	zwakke	momenten	in	de	

tussenopbrengsten	van	de	school,	worden	

verklaringen	daarvoor	gegeven	vanuit	

de	kenmerken	van	effectief	onderwijs	en	

worden	de	noodzakelijke	acties	duidelijk.

Dwarsdoorsnede
Een	dwarsdoorsnede	geeft	een	beeld	

van	het	niveau	van	een	of	meerdere	

jaargroepen,	op	één	of	meerdere	

vakgebieden,	op	één	bepaald	

afnamemoment	in	het	schooljaar.	Het	

rapport	beantwoordt	dus	de	vraag:	hoe	

doet	mijn	school	het	op	één	of	meerdere	

vakgebieden	op	een	bepaald	moment?

Trendanalyse
Een	trendanalyse	toont	de	resultaten	die	

verschillende	jaargroepen	door	de	jaren	

heen	behaalden	op	een	bepaalde	toets.	

Een	trendanalyse	is	als	een	‘film’	over	de	

resultaten	van	een	bepaalde	toets	over	

een	reeks	van	jaren.	Hierbij	zijn	twee	

mogelijkheden:

•	 Trendanalyse	Volgmodel	Jaargroepen:	

Hoe	doet	mijn	groep	3	(bijvoorbeeld)	het	

dit	jaar	in	vergelijking	tot	andere	groepen	

3	van	voorgaande	jaren	op	een	bepaald	

leergebied?

•	 Trendanalyse	leerlingen:	Hoe	doen	de	

leerlingen	van	mijn	groep	8	van	dit	jaar	het	

in	vergelijking	met	zichzelf	in	voorgaande	

jaren	op	een	bepaald	leergebied?

Groepsanalyse
Een	groepsanalyse	geeft	een	beeld	van	de	

ontwikkeling	van	een	groep	leerlingen	in	de	

tijd	op	een	aantal	vakgebieden.	Hoe	heeft	

een	bepaalde	leerlingengroep	zich	bij	een	

aantal	vakgebieden	in	de	tijd	ontwikkeld	in	

vergelijking	tot	het	landelijke	beeld?

Vaardigheidsgroei Leerlingen
De	rapportage	Vaardigheidsgroei	

Leerlingen	geeft	een	beeld	van	het	

rendement	(leergroei)	van	een	groep	

leerlingen	op	één	leergebied.	Daarmee	kan	

de	vraag	‘is	de	groei	per	leerling	of	groep	

leerlingen	op	een	bepaald	leergebied	

bevredigend,	ook	gezien	het	landelijke	

beeld	van	de	groei?’	worden	beantwoord.

tekst hans van den berg, 

avs-adviseur

met handelen: weten heeft beleidsmatige vertaling nodig 

tot acties. Pas dan is er sprake van wijsheid en pas dan is er 

eigenlijk ook pas sprake van ‘meetgestuurd onderwijs’. _
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m e e r  w e t e n ?
Kijk	voor	informatie,	tips	en	evaringen	op	

www.schoolaanzet.nl.
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uw mening telt _ peiling

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl 

kunnen reageren op de stelling:

Scholen worden terecht afgerekend op 
leerprestatiecijfers.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	ingezonden	via	

de	website.

Jean Paul Later van De Kwakel in Berkel en Rodenrijs:

“Oneens.	Hoe	slechter	een	school	presteert,	hoe	zwaarder	

die	gestraft	wordt	binnen	het	huidig	toezichtskader	van	de	

inspectie.	Het	woord	‘afrekenen’	is	eenduidig	repressief.	Een	

repressief	toezicht	staat	groei	en	ontwikkeling	van	scholen	in	

de	weg	en	is	daarmee	tegengesteld	aan	alle	moderne	inzichten	

op	organisatieontwikkeling.	Een	meer	coachende	rol	van	de	

inspectie	en	het	helpen	verbeteren	van	de	schoolprestaties	

door	juist	extra	ondersteuning	is	naar	mijn	mening	een	keuze	

die	meer	in	het	belang	van	kinderen	en	(met	name)	zwakke	

scholen	zal	zijn.”

Gérard Zeegers van obs de Bonckert:

“Eens.	Het	is	terecht	als	we	scholen	afrekenen	op	hun	opbreng

sten,	maar	het	is	niet	verstandig	om	dat	te	doen	op	leerpres

tatiecijfers.	Breng	met	elkaar	in	beeld	waarop	we	elkaar	willen	

aanspreken	en	afrekenen.	Ik	stel	voor	dat	we	dan	zo	breed	

mogelijk	kijken,	zodat	de	kijkwijzer	kan	rekenen	op	een	breed	

draagvlak.	Bovendien	voorkomen	we	dan	dat	scholen	gaan	

marchanderen	met	die	leerprestatiecijfers!”

Rik Jacobs van de Nico Tinbergenschool in Schagen:

“Deels	eens.	Het	onderwijs	uitkleden	tot	een	reken	en	taal

producent	vind	ik	heel	erg	kort	door	de	bocht.	Leerprestaties	

voor	de	basisvakken	moeten	wel	in	orde	zijn,	maar	onderwijs	is	

méér	dan	taal	en	rekenen!”

Theo van Lankveld van de Hazesprong in Nijmegen:

“Oneens.	Het	gaat	niet	om	de	leerprestaties	van	de	kinderen,	

maar	om	datgene	wat	scholen	hebben	bereikt	met	de	kinderen.	

Ondanks	dat	de	leerprestaties	vergeleken	met	de	landelijke	cij

fers	van	een	school	onder	het	gemiddelde	zijn,	kan	een	school	

een	puike	prestatie	geleverd	hebben.	Het	verschil	tussen	het	

startniveau,	wat	kan	ik	dan	verwachten	en	wat	is	er	na	acht	

jaar	bereikt,	zegt	meer	over	de	kwaliteit	van	een	school.	Een	

school	met	hoge	eindresultaten,	hoge	scores	van	kinderen,	

heeft	misschien	maar	heel	weinig	toegevoegd	aan	de	ontwik

keling	van	kinderen.”

Pauline van der Zwet-Kortekaas van Dyade in Ede:

“Deels	eens.	Scholen	moeten	kwaliteit	bieden.	Leerprestaties	

zijn	daar	een	onderdeel	van.	Het	zou	verstandig	zijn	als	de	

inspectie	ook	kijkt	naar	wat	kinderen	verder	leren.	Als	een	

school	kinderen	leert	zelfstandig	zaken	uit	te	zoeken,	zelf	din

gen	te	ontdekken,	dan	kunnen	kinderen	in	deze	maatschappij	

heel	ver	komen.	Je	kunt	immers	tegenwoordig	bijna	alles	wat	

je	wilt	weten	op	internet	opzoeken.	Kinderen	leren	leren	is	

volgens	mij	dan	ook	het	belangrijkst.	De	inspectie	zou	naast	

de	leerprestaties	daar	ook	rekening	mee	moeten	houden.	Als	

beide	aspecten	in	het	inspectierapport	naar	voren	komen,	dan	

krijg	je	pas	een	goed	beeld	van	hoe	de	school	ervoor	zorgt	dat	

kinderen	in	onze	maatschappij	verder	kunnen	komen.	Afre

kenen	vind	ik	trouwens	een	naar	woord.	Ik	zou	meer	pleiten	

voor	waar	een	school	goed	in	is,	en	wat	de	school	zou	kunnen	

verbeteren.”

Berry Hakkeling van CBS Overschie in Rotterdam:

“Eens.	Aangezien	de	primaire	doelstelling	van	onderwijs	is	om	

leerlingen	naar	eigen	capaciteiten	zo	hoog	mogelijk	te	laten	

presteren,	kun	je	hier	niet	om	heen.	Wel	is	het	realistisch	reke

ning	te	houden	met	het	aantal	zorgleerlingen	in	een	school.	

Daar	hebben	we	natuurlijk	de	zogenaamde	onderwijsperspec

tieven	voor.”

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	kunt	reageren	luidt:	

Een goede schoolleider dwingt 
duurzame veranderingen af.

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

42%
deels eens

31%
eens

27%
oneens
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in spec t ie  en  o n d erw i j sr a a d  ov er  o pb r en g s tg er i c h t  w er k en

Slechts	een	kwart	van	de	basisscholen	blijkt	duidelijke	doelen	te	stellen,	te	checken	of	deze	

worden	gehaald	en	er	ook	iets	aan	te	doen	als	dat	niet	het	geval	is.	Omdat	deze	scholen	

veel	beter	presteren,	tonen	zowel	de	Onderwijsraad	als	de	inspectie	zich	voorstander	van	

opbrengstgericht	werken.	Inspecteurgeneraal	Annette	Roeters	en	hoogleraar	Roel	Bosker	van	

de	Onderwijsraad	over	het	waarom,	de	gevolgen	en	de	risico’s.	“Meten	is	weten,	maar	dat	is	nog	

niet	alles.”		 tekst daniëlla van ‘t erve

‘Scholen laten kans en liggen’
Volgens het Onderwijsverslag zijn de eindopbrengsten op meer 

dan 90 procent van de scholen voldoende en dat is al jaren zo. 

Waarom zetten jullie in op opbrengstgericht onderwijs?

Bosker: “Uit de internationale PISA-peiling blijkt dat de 

kwaliteit van ons onderwijs is achteruitgegaan. Vergeleken 

met andere landen doen we het nog steeds zo slecht nog 

niet, maar er is dus wel degelijk reden tot zorg. Bovendien 

zijn er in alle sectoren problemen met de aansluiting op 

een vervolgschool. Het zou veel beter zijn als we met elkaar 

helder hebben wat we verwachten dat scholen met kinde-

ren realiseren.”

Roeters: “Het is ook niet zo dat scholen nu niks doen. 

De inspectie ziet alleen wel een verschil tussen scholen. 

Op scholen die opbrengstgericht werken, bereiken leerlin-

gen hogere prestaties. We merken bovendien te vaak dat 

scholen en besturen verbaast zijn als een school zwak of 

zeer zwak is geworden. Als ze doelen zouden stellen en 

beter de resultaten van hun leerlingen zouden bijhouden, 

dan zagen ze tijdig hoe het ervoor stond en konden ze 

bijsturen.”

Maar scholen houden hun resultaten toch bij?

Roeters: “Meten is weten, maar dat is nog niet alles. Er 

wordt op scholen volop getoetst, maar leerkrachten gebrui-

ken de cijfers vooral om te weten hoe een leerling ervoor 

staat. Dezelfde gegevens kunnen ook worden gebruikt 

op het niveau van de groep, de school en het bestuur. 

Inspecteurgeneraal	Annette	Roeters:	“Scholen	die	
opbrengst	gericht	werken,	houden	er	vaak	een	hele	set	
van	omgangsnormen	op	na.”	Foto:	Theo	Bos
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‘Scholen laten kans en liggen’

Is dat wel zo gunstig? Als de school erop afgerekend wordt, 

komt er nogal wat druk op de leerling en de school te staan om 

goed te presteren.

Roeters: “In Engeland noemen ze dit Teaching to the test, dus 

dat scholen alleen bezig zijn met het aanleren van de juiste 

vaardigheden om de test goed te maken. Maar het halen van 

een zo hoog mogelijke Cito-score is wel een heel smal doel 

voor een school om zich op te richten. Alle betrokkenen zul-

len daarvan denken: is dit nou het enige waarvoor we naar 

school gaan? En natuurlijk steken we niet onder stoelen of 

banken dat het een gunstig effect is dat scholen hoog willen 

presteren. Ze mogen hun ambities best hoger stellen dan 

alleen voorkomen dat een school zwak of zeer zwak wordt.”

Bosker: “Bovendien is die druk om goed te presteren er 

toch al, want in Amsterdam kom je bijvoorbeeld geen gym-

nasium binnen zonder fatsoenlijke eindscore. Het leven is 

helaas met druk omgaan. Toetsen maken is niet leuk, maar 

het is wel een van de weinige eerlijke manieren om erach-

ter te komen wat iemand kan en kent.”

Hoe betrouwbaar is een toets, het is toch vaak een momentopname?

Bosker: “De Cito-eindtoets duurt drie dagen, dat is geen 

momentopname meer. Een kind dat helemaal aan de 

bovenkant van een toets zal scoren, valt echt niet plots 

helemaal naar beneden en andersom ook niet. De mar-

ges zijn beperkt. Bovendien is er naast de toets ook nog 

altijd het advies van de leerkracht en de gegevens uit het 

leerlingvolgsysteem. Dus als een kind een toets verknalt 

omdat oma is overleden, dan is er altijd nog een soort hard-

heidsclausule. Als er om aanwijsbare redenen iets misgaat, 

wordt niemand daar op afgerekend.”

Dat biedt hele waardevolle inzichten, want zo raak je als 

schoolleider en leerkracht vanzelf geïnteresseerd in suc-

cesfactoren: wat gaat goed en hoe kan het beter? Het is dus 

meten om vervolgens te kunnen handelen.”

De inspectie pleit aan de andere kant voor de invoering van ver-

plichte toetsen. Veel directeuren zullen zuchten bij het idee van nog 

meer toetsen. Wat zegt u tegen hen?

Roeters: “Het hoeft niet om meer toetsen te gaan, eigenlijk 

maakt ieder kind al de Cito-toets of een andere eindtoets. 

We vinden het belangrijk dat de toetsen op dezelfde 

momenten in een schoolloopbaan plaatsvinden. Daardoor 

weet de school waar iedere leerling staat en je kunt ook 

zien hoe een groep kinderen presteert, wat belangrijk is 

om je als school te kunnen verbeteren. En wij als inspectie 

kunnen meten hoe het met het onderwijs in Nederland is 

gesteld.”

“Het vastleggen van standaarden van wat een leerling op 

een bepaald moment moet kennen en kunnen, helpt daar-

bij. In augustus worden de zogeheten referentieniveaus 

voor taal en rekenen ingevoerd. Door deze vaste, absolute 

normen kunnen we ook weer meer zeggen over de kwali-

teit van scholen en het onderwijs als geheel in vergelijking 

tot andere jaren.”

Bosker: “De Onderwijsraad adviseert al sinds 1999 om met 

standaarden de leerdoelen concreter te maken. De kern-

doelen geven wel aan wat we verwachten dat kinderen 

moeten kunnen en kennen, maar er staat nergens wanneer 

iets goed genoeg is. Uit de toetsen moet straks blijken in 

welke mate een kind een vaardigheid beheerst. Zo blijf je 

kinderen ook uitdagen als die eenmaal een bepaald niveau 

hebben bereikt.”

Pleit u, om te weten hoe een school het doet, ook voor een 

begintoets?

Bosker: “Het primaire doel van een toets is kinderen, 

ouders en leerkrachten te helpen om een kind verder te 

brengen en verstandige keuzes te kunnen maken. Dat 

breng je in gevaar door de toets voor andere doeleinden 

te gebruiken. Bij met name de kleutertoets kun je het per-

verse effect krijgen dat iedereen denkt: ‘Het kind kan maar 

beter laag scoren, dan behaalt de school uiteindelijk maxi-

maal resultaat.’ Van een eindtoets is het effect gunstig: nu 

allemaal goed je best doen.”

"Als	het	gaat	om	
prioriteit,	dan	staat	
plezier	in	school	
achteraan",	aldus	
Roel	Bosker	van	de	
Onderwijsraad.

>
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Plezier in school is een ander item. Veel ouders zeggen: dat getoets 

hoeft voor mij niet, laat een kind toch gewoon kind zijn.

Roeters: “We zien dat het plezier in school toeneemt als 

resultaten verbeteren. Het idee dat een leerkracht verwacht 

dat je iets kan, geeft de uitdaging om dat te laten zien. Als 

dat lukt, bevordert dat het plezier.”

Bosker: “De ideale school is natuurlijk een school waar 

kinderen met plezier naartoe gaan en waar ze het nodige 

opsteken. Dan gaat het over alle zaken die we met elkaar 

belangrijk vinden: taal en rekenen, maar ook respect voor 

elkaar en andere sociale vaardigheden. Maar als het gaat 

om prioriteit, dan staat plezier in school achteraan.”

De aandacht gaat vooral naar basisvaardigheden als rekenen en 

taal. Hoe zit het met de sociaal-emotionele vaardigheden?

Bosker: “Onderwijs bereidt kinderen voor op hun rol in de 

samenleving. Dus dan gaat het ook over goed burgerschap 

en goed kunnen samenwerken. Dat zijn andere doelen 

dan degene die betrekking hebben op rekenen en taal. Het 

een is niet belangrijker dan het ander. Maar ik ben wel 

praktisch: als een kind rekenen en taal beheerst, dan komt 

het met het zelfvertrouwen ook wel goed. Bovendien zijn 

dit soort doelen niet eenvoudig te toetsen. Er zijn wel vra-

genlijsten die de leerkracht invult, maar daar kun je een 

enorme kanttekening bij zetten.”

Roeters: “We zijn bezig om te kijken hoe we de sociale 

opbrengsten beter kunnen meten. Het schoolklimaat is 

een belangrijke voorwaarde. Scholen die opbrengstgericht 

werken, blijken er vaak een hele set van omgangsnormen 

op na te houden: het houden aan afspraken, de les op tijd 

beginnen en de tijd goed uitnutten bijvoorbeeld.”

Scholen in het speciaal basisonderwijs (sbo) werken met ontwik-

kelingsperspectieven: een soort persoonlijk ontwikkelingsplan per 

kind. Is dat het ideaalbeeld voor het basisonderwijs?

opbrengstgericht werken in de praktijk

Onder	opbrengstgericht	werken	verstaat	de	inspectie:	het	

systematisch	en	doelgericht	werken	aan	het	maximaliseren	van	

prestaties.	Uit	een	representatieve	steekproef	naar	de	manier	van	

werken	bij	rekenen/wiskunde	blijkt	een	kwart	van	de	basisscholen	

opbrengstgericht.	Deze	scholen:

•	 	hebben	duidelijke	doelen	voor	alle	leerlingen;

•	 	zorgen	dat	leerkrachten	weten	wat	ze	hun	klas	moeten	leren;

•	 	stemmen	het	onderwijs	af	op	wat	leerlingen	nodig	hebben;

•	 	analyseren	problemen	van	leerlingen	die	doelen	niet	halen;

•	 	verhelpen	die	problemen	door	een	goede	leerlingenzorg;

•	 	gaan	jaarlijks	na	hoe	alle	groepen	presteren;

•	 	verbeteren	zich	snel	als	prestaties	tegenvallen.

De	publicatie	‘Opbrengstgericht	werken	doe	je	zo!’	van	de	PORaad	

bevat	praktijkvoorbeelden	en	tips	om	morgen	te	beginnen.	Kijk	voor	

meer	informatie	op	www.schoolaanzet.nl.

Roeters: “Er zijn al scholen die per kind doelen opstellen. 

In het sbo en voor de rugzakleerlingen is het verplicht. Een 

handelingsplan geeft inzicht en stuurt je handelen als leer-

kracht: waar wil je zijn over een bepaalde periode en wat 

heeft dit kind daarvoor nodig? Ik ga nu niet de uitspraak 

doen dat er voor elk kind een handelingsplan moet komen, 

maar de gedachte erachter dat je doelen stelt voor alle leer-

lingen, ondersteun ik zeer.”

Bosker: “Met heel ingewikkelde dingen, kun je maar beter 

rustig beginnen. Laten we eerst eens beginnen met het 

vaststellen van een drempel voor leerlingen. Dat we kun-

nen zeggen dat als een kind deze kennis en vaardigheden 

op een basaal niveau beheerst, dat we er zeker van kunnen 

zijn dat het daarna goed zal gaan en dat een vervolgschool 

er ook verder mee kan. Vervolgens kun je het systeem gaan 

verfijnen.”

Schoolleiders zien een tegenstrijdigheid om aan de ene kant Pas-

send onderwijs in te voeren, terwijl je aan de andere kant meer 

opbrengstgericht moet werken. Hoe zien jullie dat?

Roeters: “Het is juist een prachtige kans. Als scholen 

opbrengstgericht gaan werken, kunnen ze het onderwijs 

juist veel meer toesnijden op individuele leerlingen. Het 

begint bij te bepalen wat een kind nodig heeft als het bin-

nenkomt. Wat kun je aan als school en wat niet? Allemaal 

stappen die passen bij het opbrengstgericht werken.”

Bosker: “Als school wil je elk kind een maximale kans op 

ontplooiing geven. Van heel veel kinderen blijven talenten 

echter onbenut. Zowel Passend onderwijs als opbrengst-

gericht werken begint met het vaststellen van een doel: 

wat wil je bereiken? Dat is het begin. Maar je mag nooit 

tevreden zijn als een kind naar het vmbo gaat, terwijl het 

in potentie naar havo/vwo had gekund. Om daar achter te 

komen, is het belangrijk dat je weet wat een kind kan.”

Het ambitieniveau van scholen mag dus wel wat omhoog?

Roeters: “Veel scholen laten kansen liggen. Als ze op 

een andere manier werken, kunnen ze meer bereiken. 

Scholen die zwak of zeer zwak geworden zijn, laten met 

opbrengstgericht werken in korte tijd goede, duurzame 

verbeteringen zien. Wat we belangrijk vinden, is dat ook 

de gemiddelde school haar doelen gaat stellen. Inderdaad 

hoger dan de ondergrens. Dat kost moeite, er moet een 

knop worden omgezet om op een andere manier naar het 

onderwijs te kijken. Maar uiteindelijk is de leerling gebaat 

met betere prestaties.”

Bosker: “Onderzoek toont aan dat er qua verwachtingen 

over prestaties sprake is van een self-fulfilling prophecy. Als 

leerkrachten verwachten dat een kind meer kan, steken ze 

er meer energie en aandacht in en gaan de cijfers omhoog. 

Andersom geldt dat ook: zijn de verwachtingen laag, sco-

ren kinderen ook laag. Daarom is opbrengstgericht werken 

zo belangrijk. Je begint met het stellen van realistische doe-

len en als je weet dat het deels aan je eigen inzet en kunde 

ligt om een kind verder te brengen, dan heb je de eerste 

slag al gewonnen.” _
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De kunst van het vertalen
Kwaliteitsmeting	kan	op	veel	verschillende	manieren.	Twee	pioniers	vertellen	over	‘hun’	kwaliteitsmeth		ode.	Ger	de	Vos	is	enthousiast	over	de	Drentse	Onderwijsmonitor,	waarmee	provinciebreed	de	prestaties	

van	Drentse	leerlingen	in	kaart	gebracht	worden.	René	Tromp	gelooft	in	het	succes	van	de	softwareappli	 catie	Richtinggevend	Online.	“Dialoog	en	onderling	vertrouwen	zijn	de	sleutelwoorden.”		 tekst irene hemels

“Voor een school in Drenthe met misschien maar dertig 

leerlingen heeft het weinig zin om zich te spiegelen aan 

een school in Amsterdam met duizend leerlingen”, zegt 

Ger de Vos, lid College van Bestuur van COG Drenthe, 

een onderwijsorganisatie met 21 basisscholen. Aan de 

Drentse Onderwijsmonitor doen elf van de twaalf Drentse 

gemeenten mee. Gegevens van de leerplichtadministraties, 

leerlingenprestaties en leerprestaties (lezen en rekenen) uit 

het primair en voortgezet onderwijs monden jaarlijks uit 

in een rapportage over de stand van het onderwijs in deze 

noordelijke provincie.

Juist het regionale karakter is de kracht van de Drentse 

Onderwijsmonitor, legt De Vos uit. “Amsterdam en Drenthe 

is appels met peren vergelijken. Dat moet je dus niet doen. 

Een school met drie leerlingen in groep 8 heeft met een 

beetje geluk drie gymnasiumleerlingen, met een beetje 

pech gaan ze alle drie naar het lwoo. Er is niets waarmee 

gecompenseerd kan worden. Als je dertig leerlingen hebt, 

kom je eerder op een gemiddelde uit.”

Kortom, de Drentenaren hebben weinig op met landelijke 

onderzoeken, meent de bovenschools manager. “Als ik in 

Assen woon en een collega-school in Assen scoort 1 pro-

centpunt hoger dan mijn school, dan stimuleert dat om 

op onderzoek uit te gaan. Dat is te overzien, dat is dichtbij, 

daar wil ik meer van weten. Het genereert een enorme 

betrokkenheid. Een landelijk onderzoek heeft al gauw iets 

van Verweggistan.”

Talentontwikkeling Volgens Roelof Beek, coördinator 

van de onderwijsmonitor, verwacht de onderwijsinspectie 

dat de Drentse Onderwijsmonitor een bijdrage levert aan 

verbetering van het onderwijspeil en helpt de monitor de 

provincie om op basis van cijfers een gerichte verdeling van 

haar onderwijsgelden te maken. “Er is een positief gevoel 

over het Drentse onderwijs gekomen. De monitor heeft 

ervoor gezorgd dat er een frisse wind waait, het gevoel 

om met elkaar het Drentse onderwijs te stimuleren”, 

voegt De Vos toe. Zo is er op dit moment geen enkele 

Drentse school die excellent is. De Vos: “Dat is zorgelijk 

en moet natuurlijk veranderen. Dit najaar hebben we de 

eerste provinciale startdag met als centraal thema ‘Hoe 

word ik een excellente school?’. Dat belooft een prikke-

lende dag te worden.”

De uitkomsten maken het ook mogelijk om op gemeente-

lijk niveau gericht beleid te voeren. “Een gemeente heeft 

niet meer een gemiddeld onderwijsniveau van een zes, 

maar wijk A scoort bij wijze van spreken een drie en wijk 

B een acht. Daardoor weet je als gemeente beter waar je 

beleid op moet inzetten.”

In de la Op schoolniveau was niet meteen voor alle 

scholen duidelijk wat ze met de resultaten van de onder-

wijsmonitor konden doen. De eerst jaren verdwenen de 

uitkomsten nog te veel in de bureaula. De Vos: “De gege-

vens waren wel helder, maar de vraag was vervolgens: wat 

doe je ermee? Hoe lees je de cijfers? Vertalen naar je eigen 

schoolniveau is best lastig.” Om aan de behoefte van de 

scholen tegemoet te komen, is recent een expertgroep 

ingesteld die adviezen gaat geven aan schoolbesturen en 

de politiek over wat met de cijfers gedaan kan worden. 

De Vos: “Wij zien op onze scholen al dat teambreed resul-

taten besproken worden. Het is leuk om je eigen school 

met een buurtschool te vergelijken. Mensen gaan aan de 

hand van de cijfers nadenken over de kwaliteit van het 

onderwijs.”

Echte weerstanden heeft De Vos op zijn scholen niet 

ondervonden. “Voorwaarde voor invoering van de onder-

wijsmonitor was dat scholen er zelf niet te veel werk aan 

zouden hebben. Het is een kwestie van een extra druk op 

de knop.” _

Drentse Onderwijsmonitor

‘ l a n d e l i j k  o n d e r z o e k  h e e f t  a l  g a u w  i e t s  v a n  v e r w e g g i s ta n ’
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Kwaliteitsmeting	kan	op	veel	verschillende	manieren.	Twee	pioniers	vertellen	over	‘hun’	kwaliteitsmeth		ode.	Ger	de	Vos	is	enthousiast	over	de	Drentse	Onderwijsmonitor,	waarmee	provinciebreed	de	prestaties	

van	Drentse	leerlingen	in	kaart	gebracht	worden.	René	Tromp	gelooft	in	het	succes	van	de	softwareappli	 catie	Richtinggevend	Online.	“Dialoog	en	onderling	vertrouwen	zijn	de	sleutelwoorden.”		 tekst irene hemels

René Tromp, algemeen directeur van GPO-WN, waar 23 

gereformeerde basisscholen bij aangesloten zijn, koos twee 

jaar geleden voor de softwareapplicatie Richtinggevend 

Online, als instrument om de kwaliteit in zijn schoolorga-

nisatie te stimuleren. Tromp: “Fantastische meetsystemen 

zijn er genoeg. Ik was op zoek naar een systeem dat niet 

alleen getalletjes produceert; dat leidt al gauw tot een 

afrekencultuur waaraan ik een hekel heb: de schoolleider 

die goed scoort krijgt een speldje en degene die niet goed 

scoort wordt heel kwetsbaar en zakt onderuit. Daar heb 

je weinig aan. Het gaat er mij om dat je wat met de ken-

getallen kunt en dat deze aanzetten tot het nemen van 

vervolgstappen. Een goed systeem maakt zichtbaar wat de 

opbrengsten zijn en stimuleert je de resultaten te gebrui-

ken en te analyseren om te kijken hoe het beter kan.”

Kleurencode Tromp kwam bij toeval uit op de softw-

areapplicatie die in het bedrijfsleven gebruikt wordt. GPO-

WN is de eerste onderwijsorganisatie die Richtinggevend 

Online omarmd. Volgens Tromp zit de meerwaarde van 

een kwaliteitsysteem in datgene wat je met de kengetallen 

doet. “Een goed kwaliteitssysteem nodigt bijna automa-

tisch uit tot kritisch naar je zelf kijken. Welke lessen heb ik 

geleerd en hoe vertaal ik deze naar nieuwe acties?” Sinds 

2008 voeren alle schooldirecteuren van GPO-WN jaarlijks 

hun schoolplan in met daarin de doelen die het komend 

jaar gerealiseerd moeten worden. Per kwartaal wordt dit 

aangevuld met activiteitenplannen. Het is zelfs mogelijk 

om maandelijks activiteiten te plannen. Tromp: “Op elk 

gewenst moment kan gekeken worden wat het resultaat 

is van de actie. In één oogopslag worden de scores in een 

kleurencode (van rood tot groen) in een grafiek getoond. Zo 

krijg je snel inzichtelijk hoever het ervoor staat. Maar het 

gaat mij vooral om de stap die daarna wordt gezet.”

Dialoog De algemeen directeur ziet het gevaar van 

blindstaren op scores zonder aandacht te besteden aan 

de werkelijke betekenis ervan. Hij benadrukt dat de uit-

komsten van de monitor slechts startpunten zijn om met 

elkaar in gesprek te gaan. “Het gaat mij er vooral om dat 

mensen met elkaar de dialoog aangaan. Rode draad is 

een periodiek proces van zelfevaluatie. Elke school heeft 

een kwaliteitsteam. Soms is dat het hele onderwijsteam, 

dat elk kwartaal met elkaar samenkomt en bespreekt: dit 

hadden we ons voorgenomen, dat is er van gekomen en 

hoe bereiken we wat niet is gelukt?”

In augustus worden de persoonlijke plannen ingevoerd 

van alle vierhonderd leerkrachten. Daarmee is de cyclus 

rond, aldus Tromp. “Van schoolplannen op jaarniveau en 

de persoonlijke plannen van directeuren tot de persoon-

lijke plannen van leerkrachten met daarin welke resulta-

ten ze in de groep willen behalen, wat hun bijdrage is aan 

het ontwikkelen van het jaarplan op schoolniveau en hun 

competenties.”

Focus Net als bij de introductie van de jaarplannen 

en de persoonlijke plannen van de schoolleiders denkt 

Tromp wel een paar jaar nodig te hebben voordat alles 

soepel verloopt. “Dat heeft even tijd nodig. Ook bij enkele 

schooldirecteuren was er in eerste instantie weerstand. 

‘Nog meer werk? Ik heb het al zo druk!’ Maar het is een 

eenvoudig systeem dat uitnodigt tot scherp kijken en 

helpt planmatig te werken. Het is een proces waarin je 

moet leren concrete, meetbare doelstellingen te formule-

ren. Je kunt je niet meer verschuilen achter wollig gefor-

muleerde doelen. Dit systeem helpt om meer focus te 

krijgen. Uiteindelijk versterk je er het vakmanschap van 

leerkrachten mee en verbeter je het onderwijs tot voor-

deel van het kind.” _

Richtinggevend Online

‘een goed kwaliteitssysteem nodigt uit  tot kritisch naar jezelf  ki jken’
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thema _ meten = weten?

s t eed s  m eer  m a n a g e m en t in fo r m at ie

Managementinformatiesystemen	zijn	bezig	met	een	opmars	in	het	onderwijs.	De	directeur,	

de	bovenschools	manager	en	de	bestuurder	zien	met	één	druk	op	de	knop	hoe	de	school	of	het	

bestuur	zich	ontwikkelt.	De	bestuurder	die	met	schaamrood	op	de	kaken	door	de	inspectie	wordt	

geconfronteerd	met	cijfermateriaal	dat	hij	zelf	niet	kent,	lijkt	tot	de	verleden	tijd	te	behoren.	

tekst bert nijveld

‘Bepaal de gewenste kwaliteit
en zoek daar een instr ument bij’
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‘Bepaal de gewenste kwaliteit

Mediaan uit Heerlen is één van de aanbieders van dit soort 

systemen speciaal voor het primair onderwijs. Elmer Nelis 

van dit bedrijf ziet de markt voor zijn producten sinds een 

jaar sterk groeien. “Er is sprake van een achterstand die 

wordt weggewerkt. Dat heeft ook te maken met het feit dat 

meer verantwoordelijkheid bij besturen wordt neergelegd. 

Men moet zich meer verantwoorden. Bestuurders willen 

daarom tijdig zien of scholen al dan niet goed presteren.”

De meeste applicaties maken gebruik van gegevens die al 

digitaal voorhanden zijn binnen een school of bestuur, 

en leggen een koppeling tussen de beschikbare data. “Wij 

willen voorkomen dat de administratieve last toeneemt”, 

zegt Nelis daarover. “De eerste vraag is altijd wat je wil 

meten en wat het mag kosten om die informatie te leveren. 

Je kunt ook de plank misslaan door gegevens te verza-

melen die eigenlijk niet relevant zijn.” Het inrichten van 

een managementinformatiesysteem is altijd maatwerk. 

Naast de vele indicatoren die in de basis voor elk bestuur 

hetzelfde zijn, is het zaak een dashboard samen te stellen 

naar de wensen van de klant. Een dashboard organiseert 

en presenteert beschikbare gegevens op een interactieve 

manier. Nelis geeft Limburg als voorbeeld: “Limburg heeft 

te maken met krimp (zie ook het artikel op pagina 36 van 

deze Kader Primair, red.). Dat stelt hele andere vragen aan 

het management dan de problematiek van een zwarte 

school in Utrecht. Hoeveel kinderen hebben we nu, hoe 

gaat de omvang zich ontwikkelen en hoe verhoudt zich 

dat tot de vergrijzing en de uitstroom van medewerkers? 

Het allermooiste is dat als men start met de aanschaf en 

het inrichten van dit instrument, de discussie op gang 

komt over wat men nu feitelijk belangrijk vindt om te 

weten en te meten. Het daar met elkaar over hebben is 

ontzettend waardevol.”

Inbedding
Nelis benadrukt dat de aanschaf en het gebruik van 

een managementinformatiesysteem niet los mag staan 

van het hele proces van planning, control en kwaliteits-

zorg. Hij wordt daarin van harte bijgevallen door Felix 

Razenberg. Razenberg is adviseur bij de KPC Groep en 

deskundig op het gebied van informatiesystemen voor 

managementtoepassingen. Hij was bovendien betrokken 

bij de totstandkoming van het sturingsinstrument voor 

onderwijsorganisaties (Stivoo), eveneens een applicatie 

die data koppelt. Tijdens het AVS-congres 2010 gaf Razen-

berg een workshop rondom dit thema: ‘Meten is weten, 

maar weet wat je meet’. “Die laatste toevoeging is heel 

belangrijk. Als je nadenkt over een monitoringsinstru-

ment moet je in feite nadenken over de vijf vragen van 

kwaliteitszorg: doen we de goede dingen, doen we de 

dingen goed, hoe weten we dat, weten anderen dat ook en 

wat doe ik met die informatie?” Hij verbindt deze vijf vra-

gen met de vijf elementen van opbrengstgericht werken: 

‘ j e  m a g  e l k a a r  b e s t  a a n s p r e k e n ’

Bert Wierenga, directeur van De Stelberg, 

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam:

“Mijn	gedroomde	gebruik	van	ons	

systeem	(het	pakket	Administratieve	

Organisatie	&	Interne	Controle,	red.)	is	

dat	als	ik	vier	groepen	vier	heb,	ik	kan	

zien	waarin	die	groepen	verschillen	en	

hoe	ze	zich	verhouden	tot	de	groepen	vier	

in	de	afgelopen	drie	jaar.	Als	de	lijn	naar	

beneden	afbuigt,	zou	dat	een	tendens	

kunnen	worden.	Je	kunt	daar	ook	uit	

filteren	waar	leerkrachten	goed	in	zijn,	

zodat	je	daar	in	de	toekomst	specialismen	

van	kunt	maken.	Maar	feitelijk	zijn	we	nog	

niet	zo	ver.	Wel	zorgt	het	ervoor	dat	onze	

administratieve	processen	op	orde	zijn.	

Leerkrachten	krijgen	een	beter	beeld	van	

hun	klas	en	kunnen	daardoor	meer	inhoud	

geven	aan	hun	verantwoordelijkheid;	

de	ib’er	krijgt	weer	de	taak	die	hij	of	zij	

daarvoor	ook	gehad	zou	moeten	hebben:	

bewaker	van	het	proces.

Op	basis	van	de	gegevens	uit	het	

systeem	kan	ik	gesprekken	voeren	met	

medewerkers:	dit	was	de	nulmeting,	wat	

ben	je	ermee	van	plan	geweest	en	welke	

meerwaarde	heb	je	gecreëerd?

Elkaar	op	deze	manier	aanspreken	is	een	

groeiproces	in	het	onderwijs.	Het	heeft	

te	maken	met	de	cultuur.	Aangesproken	

worden	op	je	professionaliteit	is	wat	anders	

dan	elkaar	afrekenen.	Het	gaat	om	het	

welbevinden	van	het	kind,	en	daar	mag	je	

elkaar	op	aanspreken.

“Omgekeerd	leg	ik	verantwoording	af	aan	

het	bestuur.	Ik	beloof	in	mijn	schoolplan	

het	een	en	ander,	zet	een	aantal	zaken	neer	

in	mijn	streefplan	en	ik	vind	dat	ik	moet	

kunnen	aantonen	waarom	iets	wel	of	niet	

gelukt	is.	Onderwijs	is	weliswaar	lastig	

meetbaar,	omdat	kinderen	moeilijk	in	harde	

cijfers	zijn	te	vangen:	het	gemiddelde	kind	

bestaat	niet.	Maar	je	mag	best	in	gesprek	

gaan	over	wat	wel	meetbaar	is.”

>

en zoek daar een instr ument bij’
De	meeste	applicaties	maken	gebruik	van	gegevens	die	al	digitaal	
voorhanden	zijn	binnen	een	school	of	bestuur,	en	leggen	een	
koppeling	tussen	de	beschikbare	data.
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r e g i o n a a l  p l at fo r m

Een	bijzondere	webapplicatie	is	Onderwijs	Transparant.	

Dit	is	een	regionaal	platform	waarbij	van	primair	tot	en	met	

wetenschappelijk	onderwijs	alles	wat	tussen	scholen	en	

vormen	van	onderwijs	onderling	afgestemd	moet	worden,	

kan	worden	bijgehouden	en	gevolgd.	Denk	bijvoorbeeld	

aan	de	overstap	van	leerlingen	van	basisschool	naar	

voortgezet	onderwijs	of	van	vo	naar	mbo	en	wo.	Maar	

ook	aan	verwijzingen	naar	het	speciaal	onderwijs	of	

reboundvoorzieningen.	Daarnaast	kunnen	ook	gegevens	die	

gegenereerd	worden	bij	een	GGD	of	de	Jeugdhulpverlening	

in	het	systeem	worden	opgenomen.	De	data	is	beschikbaar	

op	alle	relevante	niveaus	van	school,	tot	bestuur	tot	regio.	Er	

vindt	zowel	gegevensoverdracht	plaats	als	procesmonitoring.	

Realtime	kan	worden	gevolgd	wat	de	stand	van	zaken	is	

tijdens	overstapmomenten.	Adviseur	Bernard	Toet	van	

Onderwijs	Transparant:	“Wanneer	een	leerling	in	juni	nog	

niet	is	aangemeld	of	geplaatst	op	een	school	dan	komt	

dat	naar	voren	en	dan	kan	men	daar	op	acteren.”	Volgens	

Toet	kan	het	systeem	tal	van	gegevens	genereren.	“Je	kunt	

bijvoorbeeld	groepen	leerlingen	met	elkaar	vergelijken	

en	uiteindelijk	ook	scholen.	Je	kunt	de	kwaliteit	van	de	

doorverwijzingen	en	adviezen	aflezen:	leiden	de	adviezen	

van	een	basisschool	daadwerkelijk	tot	een	plaatsing	in	het	

vo	en	hoe	ontwikkelt	een	leerling	zich	daar	verder.	Aan	de	

hand	van	de	data	die	gegenereerd	worden,	kun	je	per	cohort	

leerlingen	beleidsbeslissingen	nemen	over	het	al	dan	niet	

inrichten	van	bepaalde	voorzieningen	die	nodig	zouden	

zijn.”	Achttien	regio’s	werken	momenteel	met	meerdere	

modules	uit	de	applicatie.	Naast	Onderwijs	Transparant	zijn	

er	ook	andere	aanbieders	van	een	dergelijk	systeem.	Zie	

www.onderwijstransparant.nl.

focussen, normeren, monitoren, verantwoorden en sturen. 

Razenberg: “De eerste vraag die je moet beantwoorden als 

je met een monitoringsinstrument wilt beginnen is: wat 

is mijn focus, wat wil ik precies bereiken en vervolgens: 

wanneer ben ik dan tevreden? Normeren dus. Daarna 

komt pas de vraag om de hoek hoe ik mijn ‘bewijslast’ ga 

verzamelen om aan te tonen dat ik de goede dingen heb 

gedaan en de dingen goed heb gedaan.” Ook het proces van 

verantwoorden en sturen dat daarop volgt moet goed wor-

den georganiseerd. Razenberg: “Dat moet je op alle niveaus 

vormgeven, iedere schakel in die ketting moet weten waar 

hij op aangesproken kan worden. Heb je de focus en de 

normering niet helder, dan ga je je verantwoorden over 

een hele bulk informatie die niet relevant is en onnodige 

bureaucratie oproept.”

Hij verduidelijkt dit punt aan de hand van een anekdote: 

“Ik was met een directeur in gesprek over hoe hij inhoud 

gaf aan kwaliteitszorg. Hij wist mij trots te vertellen dat 

hij aan het eind van het jaar alle kwaliteitskaarten van Bos 

doorlopen zou hebben. Ik vroeg hem: maar wat weet je nu 

precies? Hoe relevant is het eigenlijk om alles te weten; wat 

wilde je feitelijk weten? Die vraag is dus niet gesteld, men 

heeft zich laten sturen door het instrument. Er ligt een 

berg aan indicatoren, maar wat is nu kritisch voor jouw 

organisatie? Wat zijn de feitelijke, kritische prestatie-indi-

catoren waaraan je kunt zien of je nu werkelijk je doelen 

realiseert?”

Razenberg komt het vaker tegen dat men zich laat leiden 

door een instrument. “Je ziet dat men automatisch kiest 

voor bepaalde methodieken, omdat daar een registratiesys-

teem aan gekoppeld is. Terwijl het andersom zou moeten 

zijn. Je bepaalt eerst wat de gewenste kwaliteit is en daar 

zoek je een instrument bij.”

Aanschafcriteria
Als belangrijkste criteria bij de aanschaf van een informa-

tiesysteem noemt Razenberg flexibiliteit, betrouwbaarheid 

en gebruiksvriendelijkheid. En het systeem moet gericht 

zijn op een integrale benadering van alle beleidsterreinen. 

Razenberg: “Je moet zelf je kritische prestatie-indicatoren 

kunnen bepalen en de normering daarbij. Het moet func-

tioneel zijn op minstens schools en bovenschools niveau 

en gericht op opbrengsten, resultaten en effecten van het 

onderwijsproces. Je moet een dashboard kunnen inrichten 

zoals dat bij jou past, en het moet waarde hebben in het 

proces van verantwoorden en sturen. Het moet een verbin-

dingssleutel zijn tussen focus en normeren enerzijds, en 

verantwoorden en sturen anderzijds.” _

‘ h e t  s ys t e e m  m o e t  g e r i c h t  z i j n 
o p  e e n  i n t e g r a l e  b e n a d e r i n g  v a n 
a l l e  b e l e i d s t e r r e i n e n ’
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

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!:	de	Haagse	basisschool	De	Voorsprong	is	heel	enthousiast	

over	‘gelukslessen’.	In	april	is	een	pilot	in	groep	7	uitermate	succesvol	

verlopen.	 tekst jacq zinken

Openbare	basisschool	De	Voorsprong	in	Den	

Haag	deed	altijd	al	veel	aan	sociale	vorming.	

De	school	werkt	met	een	programma	voor	

sociaalemotionele	vaardigheden	(Leefstijl)	

en	past	preventief	de	winwinmethode	

toe,	een	manier	om	preventief	met	ordever

storend	gedrag	om	te	gaan.	Maar	onlangs	

hebben	ze	ook	kennisgemaakt	met	de	slag

room	op	de	taart:	gelukslessen.	Een	van	de	

leerkrachten:	“Onze	groep	was	al	een	heel	

leuke,	maar	de	sfeer	is	nu	nóg	hechter.	Het	

is	gewoon	heel	bijzonder	om	dit	met	elkaar	

zo	te	doen.”

De	bedenkers	van	de	gelukslessen	zijn	

Mathilde	Kuper	en	Sheila	Neijman.	Ze	gaven	

al	jaren	gelukslessen	aan	volwassenen	en	

kregen	vaak	te	horen	‘dat	had	ik	eerder	

willen	leren’.	Daarop	hebben	ze	een	lespak

ket	voor	het	basisonderwijs	ontwikkeld.	

Voor	een	pilot	kozen	ze	De	Voorsprong	uit.	

Locatieleider	Bianca	Heijsteeg:	“We	misten	

niet	direct	iets,	maar	alles	is	meegenomen;	

we	willen	onze	kinderen	uiteindelijk	toch	

allemaal	gelukkig	zien.”

In	april	gaven	Kuper	en	Neijman	drie	les

sen	in	groep	7.	Dat	ging	aan	de	hand	van	

‘gelukswegwijzers’.	De	kinderen	luisterden	

naar	verhalen	en	kregen	vervolgens	

opdrachten	als	‘extra	complimenten	geven’	

of	‘een	goede	daad	doen	en	daar	een	klein	

verslag	van	maken’.	Heijsteeg:	“Het	gaat	

vooral	om	goed	luisteren	naar	elkaar	en	

gehoord	worden.	En	intussen	leren	ze	

bepaalde	technieken	om	ervoor	te	zorgen	

dat	je	jezelf	gelukkig	kunt	voelen	en	dat	je	

een	ander	gelukkig	kunt	maken.”	Daarin	

zit	volgens	Heijsteeg	ook	de	toegevoegde	

waarde:	“Hoe	ga	je	in	de	maatschappij	met	

bepaalde	situaties	om?	Met	onze	eigen	

de toegevoegde waarde
van gelukslessen

Leerkrachten	kunnen	tijdens	de	gelukslessen	
de	kinderen	een	keer	observeren	vanuit	een	
andere	rol.

De zes wegwijzers naar geluk

✤	Doelen	stellen	en	doorzetten

✤	Sterker	zijn	dan	mijn	gewoonten

✤	Gelukkige	gedachten	denken

✤	Vriendelijk	zijn

✤	Dankbaar	zijn

✤	Visualiseren	en	mediteren

lessen	richten	we	ons	vooral	op	het	hier	en	

nu,	dit	moment.	De	gelukslessen	zijn	breder.	

Kinderen	merken:	‘Goh,	ik	heb	een	bepaalde	

ervaring,	die	kan	ik	delen	met	iemand	en	ik	

kan	er	ook	zelf	iets	aan	doen	om	die	situatie	

te	veranderen’.”

Des	te	mooier	is	het	om	te	zien	dat	de	

kinderen	nog	steeds	toepassen	wat	ze	in	die	

lessen	geleerd	hebben.	Heisteeg:	“Ook	de	

leerkrachten	doen	dat,	en	de	kinderen	dra

gen	het	uit	naar	andere	leerlingen	in	school.	

Je	merkt	dat	ze	lopen	te	stralen	en	dat	ze	

tevreden	zijn	met	zichzelf.”

Dat	is	ook	de	ouders	niet	ontgaan.	In	een	

speciaal	belegde	bijeenkomst	vertelden	ze	

dat	hun	kinderen	razend	enthousiast	thuis

kwamen.	De	locatieleider:	“Het	was	zó	leuk	

om	daarmee	af	te	sluiten.	Voor	ons	was	op	

dat	moment	het	plaatje	compleet.”

Geen	wonder	dat	Heisteeg	de	gelukslessen	

absoluut	een	aanrader	vindt	voor	andere	

scholen.	Ook	wanneer	die	niet	zo’n	stevige	

basis	hebben	als	De	Voorsprong.	“Je	kunt	ze	

hoe	dan	ook	met	een	groep	kinderen	doen.	

En	het	werkt	absoluut	door	in	de	leerpresta

ties,	want	als	een	kind	zich	prettig	voelt	dan	

leert	het	beter.”

Het	liefst	ziet	Heijsteeg	de	lessen	dan	ook	

elk	jaar	terugkomen	op	haar	school.	“Of	dat	

met	Mathilde	is	of	dat	we	het	zelf	doen,	daar	

moeten	we	nog	over	nadenken.”	_

m e e r  w e t e n ?
www.gelukopschool.nl

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.
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eindver ant woordelijk management

In de memorie van toelichting bij 
de wetswijziging ‘Goed onderwijs, 
goed bestuur’ staat onder andere te 
lezen dat de functionele scheiding 
tussen bestuur en intern toezicht 
als bekostigingsvoorwaarde 
wordt geïntroduceerd voor alle 
schoolbesturen in het basis-, 
(voortgezet) speciaal en voortgezet 
onderwijs (zie ook de rubriek 
Eindverantwoordelijk management in 
Kader Primair 8, april 2010). Welke 
instrumenten hebben bestuurders 
en intern toezichthouders tot hun 
beschikking, wat wordt verstaan 
onder wanbeheer en hoe zit het met 
de aansprakelijkheid van beide?

tekst carine hulscher-slot

Binnen	de	nieuwe	wettelijke	voorschriften,	

waarvan	de	zorgplicht	een	belangrijk	

onderdeel	vormt,	moet	een	bevoegd	

gezag	zorgen	voor	een	goed	functionerend	

kwaliteitssysteem	en	voor	instrumenten	

voor	het	bestuur	en	het	intern	toezicht,	om	

in	te	kunnen	grijpen	als	dit	nodig	blijkt.

Een	systematische	bewaking,	beheersing	

en	verbetering	van	de	kwaliteit	van	het	

onderwijs	behoort	tot	de	kerntaken	van	

het	bestuur	en	het	intern	toezicht.	Intern	

toezichthouders	zijn	daarbij	gehouden	zich	

te	laten	informeren	en	daarbij	te	evalueren	

en	monitoren.

Uiteraard	dienen	intern	toezichthouders	

toe	te	zien	op	de	verantwoording	door	

bestuurders	en	daarbij	de	normen	voor	

goed	bestuur	te	hanteren.	En	dat	zij	er	

daarbij	op	toezien	dat	zich	geen	wanbeheer	

voordoet,	spreekt	voor	zich.

Dit	luistert	des	te	nauwer,	omdat	het	intern	

toezicht	in	andere	sectoren	de	laatste	

tijd	nog	al	eens	in	een	kwaad	daglicht	

is	gesteld.	Juist	ook	nu	de	discussie	

over	de	kosten	voor overhead	in	het	

onderwijs	nog	steeds	niet	is	beëindigd,	

doen	er	nog	regelmatig	indianenverhalen	

de	ronde	over	exorbitante	salarissen	

en	vergoedingen	voor	bestuurders	en	

toezichthouders,	en	over	het	handelen	

in	het	vermengen	van	belangen.	Deze	

verhalen	gaan	weliswaar	(nog)	niet	over	

het	primair	onderwijs,	maar	het	is	niet	

uitgesloten	dat	ze	ook	in	deze	sector	de	

kop	op	zullen	opsteken.

Wanbeheer
Zoals	gezegd	moeten	toezichthouders	er	op	

toezien	dat	zich	geen	wanbeheer	voordoet.	

In	de	geest	van	de	wet	‘Goed	onderwijs,	

goed	bestuur’	wordt	onder	wanbeheer	

verstaan:

•	 	Financieel	wanbeleid;

•	 	Ongerechtvaardigde	verrijking,	bewust	

of	onbewust,	van	de	rechtspersoon	die	

de	school	in	stand	houdt,	van	zichzelf	

of	van	een	derde;

•	 	Onrechtmatig	handelen:	het	in	de	

hoedanigheid	van	bestuurder	of	

toezichthouder	handelen	in	strijd	met	

wettelijke	bepalingen	of	de	kennelijke	

geest	van	wettelijke	bepalingen,	terwijl	

daarmee	financieel	voordeel	voor	de	

rechtspersoon,	zichzelf	of	een	derde	

wordt	behaald;

•	 	Het	ernstig	verwaarlozen	van	de	zorg	

voor	wat	als	redelijk	en	billijk	wordt	

aangemerkt	in	de	omgang	met	de	

betrokkenen	in	de	schoolorganisatie.	

Het	gaat	daarbij	om	intimidatie	of	

bedreiging	van	personeel,	leerlingen	

of	ouders	door	een	bestuurder	of	

toezichthouder.

De	minister	van	OCW	kan,	op	grond	van	de	

wetgeving,	maatregelen	en	aanwijzingen	

geven	als	er	sprake	is	van	wanbeheer.	

Hierbij	kan	ook	de	vraag	naar	bestuur

dersaansprakelijkheid	om	de	hoek	komen	

kijken.

Aansprakelijkheid
Als	het	bijvoorbeeld	gaat	om	de	interne	

aansprakelijkheid	van	bestuurders	en	intern	

toezichthouders,	dan	geldt	dat	deze	functi

onarissen	bij	de	vervulling	van	hun	functie	

aan	bepaalde	normen	moeten	voldoen.

Van	aansprakelijkheid	voor	onbehoorlijk	

bestuur	kan	sprake	zijn	als	de	bestuurder,	

duidelijk	en	voor	geen	misverstand	vatbaar,	

tekort	is	geschoten	in	de	vervulling	van	de	

bestuurstaak	en	dit	hem	of	haar	te	verwijten	

is.	We	spreken	over	aansprakelijkheid	voor	

onbehoorlijk	toezicht	als	de	intern	toezicht

houder	duidelijk	en	voor	geen	misverstand	

vatbaar	tekort	is	geschoten	in	de	vervulling	

van	de	toezichthoudende	taak	en	dit	hem	of	

haar	te	verwijten	is.

Overigens	is	de	hoofdregel	dat	de	rechtsper

soon	aansprakelijk	is	en	niet	de	bestuurder	

of	intern	toezichthouder.	Slechts	in	uitzon

deringsgevallen	wordt	een	bestuurder	of	

intern	toezichthouder	persoonlijk	aanspra

kelijk	gesteld.	Deze	uitzonderingssituaties	

komen	in	het	onderwijs	echter	maar	spo

radisch	voor.	Het	is	dan	wel	belangrijk	dat	

de	organisatie	volgens	de	normen	van	goed	

onderwijsbestuur	functioneert.	_

Bij	het	schrijven	van	deze	tekst	is	gebruik	

gemaakt	van	de	‘Toolkit	Toezicht	Onderwijs’	

van	het	Nationaal	Register	Commissarissen	

en	Toezichthouders,	Den	Haag,	mei	2009.

Carine	HulscherSlot	

(c.hulscher@avs.nl)	is	werkzaam	

bij	de	AVS	als	senior	adviseur	op	

het	gebied	van	arbeidsvoorwaar

denontwikkeling,	medezeggenschap,	orga

nisatieontwikkeling,	fusiebegeleiding,	de	

verhouding	bestuurmanagement	en	Policy	

Governance®.	Ook	houdt	zij	zich	bezig	met	

politieke	beleidsbeïnvloeding.

goed onderwijs, goed 
bestuur en intern toezicht

intern toezichthouders dienen toe  te  z ien  op  de 
verantwoording door bestuurders en  da arbi j 
de  normen voor goed bestuur te  hanteren
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specia al (ba sis)onderwijs

Scholen krijgen steeds meer te maken 
met gedragsproblemen. Veel s(b)o- 
scholen maken daarom gebruik van 
het van het ‘veilige school’ concept. 
Dit concept voorziet bijvoorbeeld in 
leerlingen die de rol van mediator 
vervullen in geval van conflicten. 
Een ander, hierop aansluitend, 
pedagogische model is echter gericht 
op het samen herstellen van de 
schade en van de verstoorde relatie 
die uit een conflict ontstaan is.

tekst bob ravelli

Bij	veel	natuurvolken	was	het	in	geval	van	

conflicten	met	schade	geen	hoofdzaak	om	

de	dader	te	straffen,	maar	om	de	schade	

samen	te	herstellen,	waarbij	het	achterlig

gende	motief	was	de	vaardigheden	van	de	

dader	voor	het	algemeen	nut	te	behouden.	

Een	inbreker	is	bijvoorbeeld	bij	uitstek	

goed	in	het	zich	onzichtbaar	en	onhoorbaar	

verplaatsen.	Wanneer	zo	iemand	uit	de	

gemeenschap	wordt	gestoten,	is	zijn	

vaardigheid	voor	de	groep	bij	bijvoorbeeld	

de	jacht	uitgesloten.	Daarmee	ondervindt	

de	groep	meer	schade	dan	alleen	degene	

waarbij	ingebroken	is.	Om	de	skills	van	de	

inbreker	inzetbaar	en	nuttig	te	laten	blijven	

voor	de	gemeenschap,	richtte	men	zich	op	

het	herstel	van	schade	en	relatie	in	plaats	

van	op	vergelding	en	uitstoting.	In	bijvoor

beeld	Amerika,	waar	daders	snel	en	vrij	

lang	worden	uitgesloten	van	omgang	met	

de	‘gezonde’	groep,	puilen	de	gevangenis

sen	meer	en	meer	uit	en	moeten	er	steeds	

meer	repressieve	maatregelen	worden	

genomen	om	de	maatschappij	veilig	te	

houden.

Herstelrecht
In	Nederland	neemt	de	interesse	in	dit	

model	van	herstelrecht	(restorative 

justice)	toe.	Sinds	de	jaren	tachtig	zijn	

er	verschillende	initiatieven	genomen	

om	deze	tegenhanger	van	het	strafrecht	

een	plaats	te	geven	in	onze	samenleving.	

Zo	is	vanuit	dit	gedachtegoed	bureau	

Slachtofferhulp	ontstaan	en	ook	een	scha

defonds	geweldsmisdrijven.	Het	is	nu	in	

Nederland	mogelijk	je	als	slachtoffer	in	een	

strafzaak	te	‘voegen’	en	een	civiele	eis	tot	

schadevergoeding	in	te	dienen.	Sinds	een	

aantal	jaar	zijn	politie	en	justitie	verplicht	

slachtoffers	op	de	hoogte	te	houden	van	

het	onderzoek	en	van	de	strafrechtelijke	

vervolging.	En	recent	is	daarbij	gekomen	

dat	slachtoffers	ook	het	recht	hebben	een	

slachtofferverklaring	af	te	leggen	tijdens	

een	strafzaak,	in	plaats	van	alleen	maar	als	

getuige	antwoorden	te	geven.

Overigens	heeft	het	strafrecht	natuurlijk	

wel	een	wetboek	als	basis	en	is	er	in	

het	herstelrecht	niet	zoiets	als	een	

‘herstelrechtwetboek’.	Er	is	een	stroming	

binnen	de	rechtsgeleerdheid	die	vindt	dat	

het	recht	een	ander	en	hoger	doel	moet	

dienen	dan	alleen	de	dader	te	straffen	en	

buiten	te	sluiten.	Het	is	wel	een	stroming	

met	duidelijke	spelregels	en	dat	hogere	

doel	is	te	omschrijven	als	het	voortbe

staan	van	een	gezonde	en	veilige,	zich	

positief	ontwikkelende	samenleving.

Gelet	op	de	ontwikkelingen	in	de	maat

schappij	zou	het	een	goede	zaak	zijn	

ervoor	te	zorgen	dat	er	morgen	meer	

goede	dingen	gebeuren	dan	gisteren	en	

van	de	lessen	van	de	oude	natuurvolken	

valt	wellicht	op	dit	terrein	nog	wel	het	een	

en	ander	te	leren.	Voor	basisscholen	is	

aan	het	model	van	herstelrecht	aandacht	

gegeven	in	de	publicatie	‘Een	basis	van	

respect’.	Met	handreikingen	om	als	basis

school	het	herstelterecht	als	instrument	

in	te	zetten.	_

m e e r  w e t e n ?
Een	basis	van	respect,	H.	Oostrik,	

KPC	Groep,	2010

Bob	Ravelli	(b.ravelli@avs.nl)	is	

adviseur	bij	de	AVS	op	het	

gebied	van	onderwijs	en	

leerlingenzorg.

straffen of
samen herstellen ?

e r  i s  e e n  s t r o m i n g  b i n n e n  d e 
r e c h t s  g e l e e r d h e i d  d i e  v i n d t  d at 
h e t  r e c h t  e e n  a n d e r  e n  h o g e r  d o e l 
m o e t  d i e n e n  d a n  a l l e e n  d e  d a d e r  t e 
s t r a f f e n  e n  b u i t e n  t e  s l u i t e n

b i j  v e e l  n at u u r vo l k e n  w a s  h e t 
i n  g e v a l  v a n  c o n f l i c t e n  m e t 
s c h a d e  g e e n  h o o f d  z a a k  o m  d e 
d a d e r  t e  s t r a f f e n ,  m a a r  o m  d e 
s c h a d e  s a m e n  t e  h e r s t e l l e n
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analyse

v erg el i j k in g  o n d erw i j spl a nn en  p o l i t iek e  pa r t i j en

Waar	wil	de	politiek	naartoe	met	het	primair	onderwijs?	Kader	Primair	vergelijkt	aan	de	hand	van	

zeven	punten	de	verkiezingsprogramma’s	van	tien	partijen,	op	weg	naar	9	juni	2010.	Er	is	een	

zekere	behoudendheid	te	constateren:	de	aandacht	gaat	niet	naar	onderwijsvernieuwing,	maar	

naar	taal	en	rekenen;	niet	naar	de	kwaliteit	van	management,	maar	naar	een	waakzame	overheid	

die	ingrijpt	waar	nodig.	 tekst marijke nijboer

In: leerkracht, brede 
school en lumpsum;
Uit: grote besturen, 
vage pabo’s

Investeren
Het meest concreet zijn de VVD en D66, die allebei 2,5 mil-

jard euro extra willen uittrekken. Wat D66 betreft is van 

dit bedrag t 100 miljoen bestemd voor de aanstelling van 

conciërges. GroenLinks (GL) is iets vager met ‘miljarden’, 

die vooral naar het basisonderwijs en (voorbereidend) 

beroepsonderwijs moeten gaan. De SP wil ‘extra investeren’ 

en dat geld mag beslist niet naar overhead. De Partij voor 

de Dieren (PvdD) vindt dat er niet moet worden bezuinigd, 

maar geïnvesteerd in onderwijs.

Nieuwe onderwijsconcepten
Het CDA, de VVD en de Partij voor de Vrijheid (PVV) maken 

zich druk over de primaire taak: goed onderwijs geven. 

De leerkracht concentreert zich op de basisvaardigheden 

zoals taal en rekenen. De overheid moet van de VVD ‘harde 

afspraken’ maken over wat er gedoceerd wordt en wat de 

leerdoelen zijn. De leerkracht bepaalt zelf hoe die doelen 

gerealiseerd worden. Vervolgens moeten de scholen ‘anders 

en slimmer’ toetsen of de afgesproken leerdoelen gehaald 

worden. Leerlingen maken verplichte begin-, voortgangs- en 

eindtoetsen. Zo worden achterstanden vroegtijdig gesigna-

leerd en kan de inspectie zien hoe de school presteert.

De ChristenUnie (CU) gunt scholen meer vrijheid in het 

experimenteren met nieuwe onderwijsmethoden: “Het 

toezicht vanuit de inspectie biedt voldoende garantie op de 

kwaliteit van het onderwijs.”

De brede school geniet veel steun. D66 benadrukt dat dank-

zij haar motie de komende vier jaren nog duizend brede 

scholen worden gerealiseerd. GL en Trots op Nederland 

(TON) vinden dat álle basisscholen brede scholen moeten 

worden. Het CDA vindt dat scholen moeten zoeken naar 

partners om het schoolgebouw beter en breder te kunnen 

gebruiken, langer open te zijn en aansluitende roosters 
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aan te bieden. De PvdA wil dat school en opvang naad-

loos op elkaar aansluiten. Tussenschoolse opvang moet 

op elke school mogelijk zijn. GL wil dat de brede school 

samenwerkt met de jeugdhulpverlening en de gezond-

heidsdiensten om problemen snel te kunnen signaleren en 

aanpakken.

Er is zorg over de drempel tussen basis- en voortgezet 

onderwijs. De PvdA, GL, CDA en D66 maken zich hard voor 

schakelklassen, kopklassen, voetklassen en brede brug-

klassen bij de overgang van de basis- naar de middelbare 

school. GL wil experimenteren met juniorcolleges voor kin-

deren van 11 tot en met 14 jaar. Daar krijgen kinderen één 

of twee vaste leerkrachten, en vanuit deze scholen kunnen 

ze doorstromen naar alle vormen van voortgezet onderwijs.

Personeelsbeleid
Veel partijen maken zich druk over de kwaliteit van nieuwe 

leerkrachten. De in– en uitstroomeisen van de pabo moe-

ten omhoog, vindt de PvdA. Het CDA, D66 en de SGP wil-

len dat de pabo studenten meer differentiatie biedt en de 

CU wil dat pabo’s meer hun best doen om mannen aan te 

trekken.

“Maak leerkrachten meer zelf verantwoordelijk voor het 

overdragen van kennis, het bereiken van leerrendement 

en het onderhouden van hun vak”, zegt de CU. Net als GL: 

die laat teams de lesmethode bepalen en meedenken over 

nieuwe pedagogische concepten.

De CU geeft leerkrachten een talentenbudget om hun 

expertise te onderhouden, maar zij moeten wel een deel 

van hun bijscholing in hun eigen tijd volgen. Ook D66 en 

GL stimuleren leerkrachten om hun leven lang bij- en na te 

scholen. Bij D66 staat daar een bonus tegenover.

Het salaris wordt gezien als een strategisch middel. De 

PvdA wil de lerarensalarissen blijven koppelen aan de sala-

rissen in de markt. De VVD bepleit dat leerkrachten een 

aantrekkelijke carrière kunnen opbouwen zonder daarvoor 

de klas te verlaten. Het minimum opleidingsniveau van 

leerkrachten moet stapsgewijs omhoog, waarbij het doel 

is om meer academici voor de klas te krijgen. De start- en 

eindsalarissen moeten fors van elkaar kunnen verschillen. 

Een goede leerkracht die aantoonbaar presteert moet van 

VVD én CDA meer verdienen.

D66 en GL willen een hogere beloning voor leerkrachten in 

achterstandswijken. GL gebruikt een ander middel om het 

hele basisonderwijs aantrekkelijker maken: de klassen wor-

den verkleind en leerkrachten staan minder uren voor de 

klas. Zij worden ondersteund door klassenassistenten, gespe-

cialiseerde vakdocenten en conciërges. Ook de SP is voor 

een conciërge op elke basisschool. Onbevoegde leerkrachten 

moeten van deze partij in twee jaar hun bevoegdheid halen.

D66 vindt dat scholen vanwege het lerarentekort de ruimte 

moeten krijgen om specifieke taken door anderen te laten 

uitvoeren, zoals studenten, oud-leerlingen, onderzoekers, 

opgeleide ouders, praktijklectoren en bedrijven. >

Op	9	juni	aanstaande	kiest	Nederland,	inclusief	de	onderwijssector,	een	nieuwe	Tweede	Kamer.	Foto:	Houben/Nationale	Beeldbank
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Kwaliteit leiderschap en bestuur
Wie had verwacht dat voor dit onderwerp fondsen worden 

aangedragen, komt bedrogen uit. Een van de weinige con-

crete ambities op dit terrein komt van de PVV: de school 

moet worden geleid door een professional met een afge-

ronde schoolleidersopleiding. Maar diezelfde partij advi-

seert: “Hakken in de managementlagen, investeren in het 

primaire proces.”

D66, onder het kopje ‘Geld voor onderwijs, niet voor 

management’: “D66 wil als eis stellen dat scholen bin-

nen de lumpsum een ondergrenspercentage uitgeven aan 

onderwijs (personeel en materialen). Dit zorgt ervoor dat 

uitgaven aan management en huisvesting niet ten koste 

gaan van waar het eigenlijk om gaat: het geven van onder-

wijs.” TON sluit zich daarbij aan.

Autonomie management
De politiek is de boodschap van Dijsselbloem nog niet 

vergeten. Een zeker wantrouwen kleurt de uitspraken 

over bestuur en management. GL: “Te veel geld wordt uit-

gegeven aan managers, topsalarissen van bestuurders en 

prestigeprojecten, of blijft hangen in de reserves van de 

scholen. Ook dat geld moet naar de klas.” De SP: “Bovenal 

moet de macht van managers en schoolbestuurders wor-

den ingeperkt. Leerkrachten willen weer zeggenschap in de 

klas. Dat betekent meer tijd om te onderwijzen en minder 

tijdverlies aan bureaucratie en regeldrift. Schoolmanagers 

horen vanaf nu ook zelf les te geven. Grote onderwijsher-

vormingen worden nooit meer over de hoofden van leer-

lingen en leerkrachten doorgevoerd. Fusies tussen scholen 

gaan we streng toetsen en scholen krijgen de kans uit een 

volgens hen te groot schoolbestuur te stappen.”

Er zijn concrete voorstellen om besturen meer aan banden 

leggen. De PvdA wil sommige gelden, buiten de besturen 

om, rechtstreeks aan de scholen uitbetalen. D66, VVD en 

TON vinden dat zeer zwakke scholen die binnen één jaar 

niet zijn verbeterd, moeten sluiten. Een schoolbestuur dat 

er een puinhoop van maakt, moet zo snel mogelijk weg. De 

PvdA wil besturen die zeer zwakke scholen beheren, belem-

meren om nieuwe scholen te stichten.

D66 en PVV willen geen verdere schaalvergrotingen meer. 

Het CDA wil de gelden voor achterstandsbestrijding alleen 

nog uitkeren als scholen taaltoetsen afnemen, zodat de 

opbrengst meetbaar is. De VVD zit op dezelfde lijn: subsi-

dies die niet aantoonbaar bijdragen aan de verhoging van 

de kwaliteit van het onderwijs, moeten worden afgeschaft.

Maar er zijn ook andere geluiden. Geef besturen en school-

leiding meer beleidsruimte, zeggen CU, CDA en D66. De 

overheid is er om toe te zien op de kwaliteit van het onder-

wijs, vindt de CU. Zij moet zich zo min mogelijk bemoeien 

met de inrichting hiervan en slechts ideale voorwaarden 

scheppen waarin leerkrachten hun werk kunnen doen en 

leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Ook het CDA vindt 

dat scholen de vernieuwing van hun onderwijs zelf mogen 

inrichten. Deze partij wil binnen een ‘cultuur van vertrou-

wen’ met schoolbesturen concrete afspraken maken over 

resultaten. De overheid stelt heldere kerndoelen en eindter-

men vast, maar bemoeit zich niet met de manier waarop 

die eindtermen bereikt worden. Zo moeten de regelgeving 

en administratieve rompslomp afnemen. Door het aantal 

subsidies te verminderen en de lumpsum te vergroten, 

krijgen scholen van het CDA meer armslag. De partij wil 

de middelen voor huisvesting zonder tussenkomst van de 

gemeenten rechtstreeks aan scholen uitbetalen.

Passend onderwijs
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, zeggen de 

PvdA en VVD, ook kinderen met een handicap, een gedrags-

stoornis of autisme. Hun ondersteuning verdient alle aan-

dacht. Zowel het regulier als het speciaal onderwijs voor 

deze kinderen moet een stuk beter. Kinderen mogen niet 

zonder onderwijs thuiszitten omdat er geen plek voor ze 

is op een speciale school. Jeugdzorg en Passend onderwijs 

moeten beter op elkaar worden afgestemd. De SP stelt ech-

ter: “Het zogenaamde Passend onderwijs is een bezuiniging 

en moet daarom van tafel.”

Het CDA-standpunt: regulier onderwijs als het kan, spe-

ciaal onderwijs als het moet. De indicatiestelling wordt 

gehandhaafd, maar wel verscherpt. Om de groei van het 

speciaal onderwijs te beheersen, wordt de huidige open 

a n d e r e  o p v a l l e n d e  p u n t e n

•	 	Het	CDA,	D66	en	TON	zijn	vóór	een	verplichte	eindtoets.

•	 	Het	CDA	is	vóór	de	ontwikkeling	van	complete	leerlijnen	via	Wikiwijs.	Zo	kunnen	leerkrachten	bijdragen	aan	optimale	

leermiddelen,	en	het	is	nog	goedkoop	ook.

•	 	De	VVD	en	TON	vinden	dat	er	kinderbijslag	moet	worden	ingehouden	als	kinderen	structureel	spijbelen.

•	 	De	PVV	wil	dat	de	onderwijzer	weer	wordt	aangesproken	met	‘meester’	of	‘juf’.	De	Canon	van	Nederland	wordt	verplicht	

ingevoerd,	op	elke	basisschool	hangt	de	Nederlandse	vlag	en	wordt	het	Wilhelmus	geleerd.

•	 	De	SGP	is	tegen	verplichte	burgerschapsvorming,	een	verplichte	gymbevoegdheid	voor	leerkrachten	en	buitenschoolse	

opvang	op	school.

•	 	De	CU	wil	vastleggen	dat	Nederlands	de	voertaal	is	binnen	het	primair	en	voortgezet	onderwijs.	Voor	‘Fryslân’	wordt	een	

uitzondering	gemaakt;	hier	kan	naast	het	Nederlands	ook	het	Fries	de	voertaal	zijn.
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eindefinanciering vervangen door budgetfinanciering.

Volgens de CU, SGP, PVV en SP blijft speciaal onderwijs 

echter hard nodig. De SGP vindt dat de nadruk niet moet 

liggen op het labelen van kinderen, maar op de zorgbe-

hoefte van een school. De CU vraagt specifiek aandacht 

voor kinderen met dyslexie en dyscalculie en hoogbegaafde 

leerlingen. Het zorgprofiel van scholen moet aansluiten 

op de wensen van leerkrachten én ouders. Er wordt extra 

geïnvesteerd in onderwijsassistenten, om kinderen meer 

individuele aandacht te kunnen geven, en voor- en vroeg-

schoolse educatie.

GL wil door extra ondersteunend personeel of kleinere 

klassen zorgen dat leerkrachten alle kinderen voldoende 

aandacht kunnen geven. De partij is er net als de PvdA voor 

dat álle peuters naar de voorschool gaan. Zo beginnen zij 

met extra bagage aan de basisschool. Als kinderen van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin een indicatie krijgen voor de 

voorschool, en hun ouders laten hen hieraan niet deelne-

men, is het CDA ervoor dat deze ouders worden gekort op 

de kinderbijslag.

Maatschappelijke functie onderwijs
Hier worden weinig woorden aan gewijd; wel worden 

een aantal maatschappelijke raakvlakken besproken. Zo 

analyse

Veel	partijen,	vindt	AVSvoorzitter	Ton	Duif,	

vertonen	een	‘overdreven	focus	op	taal	en	

rekenen’.	‘‘Hoe	belangrijk	die	vakken	ook	zijn,	

onderwijs	is	veel	meer	dan	taal	en	rekenen.	

Toch	worden	we	vooral	daar	op	afgerekend.	

Helaas	bemoeit	de	politiek	zich	inhoudelijk	

steeds	meer	met	hoe	we	het	onderwijs	

zouden	moeten	organiseren,	blijkt	ook	weer	uit	de	huidige	

verkiezingsprogramma’s.	Ik	noem	als	voorbeeld	de	vreemde	

gedachte	om	centraal	te	toetsen.	Landen	als	de	Verenigde	Staten	

en	GrootBrittannië	komen	daar	juist	van	terug.	Natuurlijk	moet	er	

zicht	zijn	op	wat	kinderen	beheersen,	maar	waarom	zouden	we	ze	

allemaal	gelijktijdig	moeten	testen?	We	zijn	nu	juist	bezig	om	de	

overgang	van	primair	naar	voortgezet	onderwijs	flexibel	te	maken.	

Daar	past	geen	centrale	landelijke	toets	bij.	Leerlingen	moeten	

individueel	onderwijs	kunnen	volgen.’’

De	politieke	partijen	zijn	op	hun	best	vaag	over	op	welke	

onderwijsposten	ze	eventueel	willen	bezuinigen.	Er	is	één	scenario	

dat	Duif	graag	wil	vermijden:	‘‘Dat	de	politiek	zich	intensief	

blijft	bemoeien	met	het	onderwijs,	bepaalde	eisen	stelt	en	het	

onderwijs	alleen	wil	ontzien	wanneer	die	eisen	worden	ingewilligd.	

Daar	moeten	we	niet	naartoe.	Laat	scholen	zelf	een	interne	

evaluatie	houden	en	transparant	zijn	naar	hun	omgeving	over	

hoe	ze	presteren.	In	landen	die	hoog	scoren	op	de	internationale	

prestatieladder	worden	professionals	en	daarmee	het	onderwijs	

vertrouwd.	Dat	lijkt	hier	steeds	meer	te	verdwijnen.’’

‘ p o l i t i e k  z i t  t e  d i c h t  o p  h e t  o n d e r w i j s ’

hameren CDA en CU op het belang van betrokken ouders. 

Het CDA wil schoolcontracten inzetten om fatsoenlijk 

gedrag van ouders en kinderen jegens de school en 

medeleerlingen te bevorderen en de school te committeren 

aan goed onderwijs. “Ouders en kinderen verbinden zich 

aan een aantal afspraken: op school wordt Nederlands 

gesproken, zij gaan verzuim en spijbelen tegen en zij doen 

actief mee aan regelmatige oudergesprekken.” GL wil 

ouders meer zeggenschap geven over het beleid van scho-

len, en de positie van medezeggenschapsraden versterken.

D66 benadrukt dat de discussie over zwarte en witte scho-

len niet de kern van het probleem raakt. “Niet de kleur 

is het probleem, maar het feit dat sommige scholen zeer 

zwak zijn, slecht geleid worden, met teveel onbevoegde 

leerkrachten voor de klas en een oververtegenwoordiging 

van kinderen uit kansarme gezinnen. Kinderen op zulke 

scholen hebben minder contact met en kennis van de 

Nederlandse samenleving.” D66 wil gemengd onderwijs, 

met aandacht voor burgerschapsvorming. In het onderwijs 

moeten onderwerpen aan bod komen zoals de rechtsstaat, 

gelijke behandeling, seksuele diversiteit en de evolutie-

theorie. Deze onderwerpen moeten op elke school worden 

onderwezen, ook als zij niet in lijn zijn met de religieuze 

opvattingen van de school.

De vrijheid van onderwijs komt terug in diverse partij-

programma’s. De PVV is voor behoud van artikel 23 van 

de Grondwet, maar vindt desondanks dat de islamitische 

scholen dicht moeten. D66 wil dat scholen niet langer kin-

deren mogen weigeren vanwege hun geloof of achtergrond. 

SGP en CU hekelen dit standpunt. De CU vindt dat D66 

daarmee de onderwijsvrijheid aantast. _

Dit	artikel	is	geschreven	op	basis	van	de	(concept)verkie	zings

programma’s,	nog	voordat	de	aanpassingen	van	de	PvdA	en	de	

doorberekeningen	van	het	CPB	(zie	Actueel)	bekend	werden.

v e e l  pa r t i j e n  v e r to n e n  e e n 
‘o v e r d r e v e n  fo c u s  o p 

ta a l  e n  r e k e n e n ’
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Krimppijn 
aan de randen
van Nederland

‘zo n d er  k in d er en  g een  o n d erw i j s ’

Ontgroening	en	vergrijzing	zorgen	landelijk	voor	dalende	leerlingaantallen.	Gemiddeld	verwacht	

het	ministerie	van	OCW	daarin	de	komende	tien	jaar	een	krimp	van	10	procent.	In	(Zuid)Limburg,	

NoordoostGroningen	en	ZeeuwsVlaanderen	zijn	de	gevolgen	het	grootst.	Schoolbesturen	

kiezen	onder	andere	voor	bestuurlijke	fusies	en	samenwerkingsscholen,	maar	soms	is	sluiting	

onvermijdelijk.	 tekst jaan van aken

Yvonne Raaijmakers, voorzitter van het College van Bestuur 

van SPOVenray: “Minder kinderen betekent dalende inkom-

sten, minder leerkrachten en zonder ingrijpen gaat dat 

ten koste van de onderwijskwaliteit.” De komende tien 

jaar verliest het bestuur, dat twintig scholen onder haar 

hoede heeft, 30 procent van de leerlingen, dus dalen ook 

de inkomsten en het personeelsbestand met een derde deel 

en zijn er veel vierkante meters over in de scholen. Raaijma-

kers: “Je kunt de concurrentie aangaan met andere bestu-

ren, maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. We moeten 

de krimp delen met elkaar.”

(Zuid-)Limburg behoort met Noordoost-Groningen en 

Zeeuws-Vlaanderen tot de drie regio’s die landelijk het 

zwaarst getroffen worden door dalende leerlingaantallen als 

gevolg van minder geboortes. In Limburg krimpt het primair 

onderwijs tussen 2007 en 2025 met 23 duizend leerlingen 

(-24 procent). De personeelsbehoefte neemt af met 1.400 fte 

en de huisvestingbehoefte daalt met 130 duizend vierkante 

meter. Enkele grote schoolbesturen in het zuiden van de 

provincie richtten zelfs een taskforce op om zo goed mogelijk 

om te gaan met de gevolgen van de krimp. De voorziene 

krimp in Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen is vergelijk-

baar. Ook trokken onlangs de gezamenlijke schoolbesturen 

in Gelderland aan de bel over de demografische ontwikke-

lingen daar, in combinatie met andere bezuinigingen.

Landelijk verwacht het ministerie van OCW de komende 

tien jaar gemiddeld 10 procent minder leerlingen. In 2025 

zijn er in heel Nederland 330 duizend minder jongeren 

tussen 0 en 20 jaar (-8,4 procent), blijkt uit cijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regionale ver-

schillen zijn echter groot (zie kaartje). In de Randstad, Fle-

voland en de provincie Utrecht neemt het aantal kinderen 

juist toe. Hierdoor hebben scholen in en rond de grote ste-

den en Almere grote moeite om vacatures voor leerkrach-

ten te vervullen.

Schommelingen in de leerling-populatie zijn van 

alle tijden, laat OCW weten. Wel nieuw is dat in een 

toenemend aantal gemeenten sprake is van structu-

rele bevolkingskrimp. Doordat het aantal kinderen in 

achtergrond
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plattelandsgemeenten afneemt, groeien de scholen in de 

omliggende steden. De minister van OCW heeft sinds kort 

een – beperkte – discretionaire bevoegdheid om uitzonde-

ringen te maken op de opheffingsnorm.

Onrust Bij SPOVenray zou bij ongewijzigd beleid tot en 

met het schooljaar 2013/2014 een tekort van 2,8 miljoen 

euro ontstaan. “Dat maakt maatregelen noodzakelijk”, 

zegt CvB-voorzitter Raaijmakers. Het bestuur schrapt de 

komende twee jaar 15 fte op een totaal van 290. “Dat levert 

veel onrust op. Leerkrachten zijn bezorgd of het hen per-

soonlijk treft. Het vervelende is dat we door vergrijzing 

over een paar jaar met een tekort aan personeelsleden zit-

ten. Het zou goed zijn als er een overgangsregeling komt, 

waarbij je leerkrachten drie jaar boventallig in dienst kunt 

houden”, bepleit ze.

Leegstand in schoolgebouwen zorgt ervoor dat de inkom-

sten harder dalen dan de uitgaven, zogeheten remanenz-

kosten. “Een leerling minder betekent minder inkomsten, 

maar je kunt niet meteen meters afstoten.” Een geluk bij 

een ongeluk is dat er wel ruimte ontstaat om 

van alle SPOV-scholen integrale kindcentra te 

maken, vindt Raaijmakers.

De meeste beroering veroorzaakt het plan 

vier scholen op of rond de opheffingsnorm in 

kleine kerkdorpen op termijn te laten fuseren 

met vier andere dorpsscholen in de omgeving. 

“De kritiek op het bestuur, we zouden slecht 

communiceren en onzorgvuldig zijn, maakt 

het ontzettend lastig en zorgt dat je behoor-

lijk alleen staat”, meent Raaijmakers.

Om het proces in goede banen te leiden, riep 

SPOVenray de hulp van een communicatie-

deskundige in. Het bestuur bracht een tabloid 

met informatie uit, zette een tv-kanaal op de 

website, gaf interviews en legde overal het 

voorgenomen beleid uit. Raaijmakers: “Het is 

van belang dat je transparant en consistent 

bent en zorgt dat je je eigen communicatie 

kunt regisseren. Maar welke zorgvuldige stra-

tegie je ook kiest, je doet het nooit goed, want 

je brengt slecht nieuws. Men wil de boodschap 

niet horen.”

Ook is er een commissie ingesteld die naar 

alternatieven voor sluiting zoekt. “We verke-

ren nu in een fase van medezeggenschap en 

maatschappelijk debat”, zoals Raaijmakers 

het uitdrukt. In december wordt de besluitvor-

ming afgerond.

Theo Martens, schoolleider op de met slui-

ting bedreigde basisschool Regina Pacis in 

Vredepeel, kwam tussen twee vuren te zitten. 

“Ik onderschrijf de nota van het bestuur vol-

ledig, maar begrijp ook dat ouders zeggen >
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29		 zeer	sterke	bevolkingskrimp	(10–45%)

82		 sterke	bevolkingskrimp	(5–10%)

140		lichte	bevolkingskrimp	(0–5%)

77		 bevolking	kleiner	dan	gemiddeld	(0–3,1%)

81		 bevolking	groter	dan	gemiddeld	(3,1–10%)

34		 bevolking	veel	groter	dan	gemiddeld	(10–35%)

Procentuele	groei	en	krimp	van	de	
bevolking	per	gemeente	van	2008	tot	2025.	
Bron:	CPS/PBI,	2009
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dat het dorp een gehucht wordt waar niemand meer wil 

wonen als de school verdwijnt. Daar is weinig tegenin te 

brengen, maar zonder kinderen geen onderwijs.” Raaijma-

kers vult aan: “Schoolleiders hebben het heel zwaar met 

de voorgenomen sluitingen/fusies. Ze zien dat het bestuur 

niet anders kan, maar ouders verwachten van hen dat 

ze onvoorwaardelijk voor het openhouden van de school 

staan. Ze staan voor de moeilijke taak uit te leggen dat 

sluiting in het belang van hun school en in het algemeen 

belang is, maar daar hebben ouders geen boodschap aan.”

Bij sluiting zijn er binnen een straal van zes kilometer 

vier scholen, waarvan twee van SPOVenray. “We hopen dat 

bij een fusie het team en de leerlingen volledig mee over-

gaan”, aldus Martens. “Maar het is afwachten voor welke 

school ouders kiezen.”

Samenwerkingsscholen Het vormen van samen-

werkingsscholen is een andere oplossing bij dalende 

leerlingaantallen. Momenteel ligt bij de Tweede Kamer 

een voorstel voor een wettelijke regeling voor samenwer-

kingsscholen. OCW laat weten dat het vormen van een 

samenwerkingsschool alleen mogelijk is wanneer twee of 

meer bestaande scholen met opheffen bedreigd worden 

en het samenwerkingsverband ervoor zorgt dat ze kunnen 

voortbestaan.

Obs	De	Linden	in	Ellewoutsdijk	(Zeeland),	een	nevenvestiging	van	De	Linden	in	’sGravenpolder,	had	op	1	oktober	2009	22	leerlingen	en	zat	
daarmee	voor	het	derde	jaar	beneden	de	23	leerlingen.	Aan	het	eind	van	het	huidige	schooljaar	zal	de	school	gesloten	moet	worden.	De	school	
komt	niet	in	het	artikel	voor.

In Groningen zijn al twee samenwerkingsscholen gevormd 

om sluiting door dalende leerlingaantallen te voorkomen. 

In 2003 zijn in Kloosterburen de katholieke, protestants-

christelijke en openbare school samengevoegd tot één 

openbare dorpsschool. “Ouders en personeel houden via 

een identiteitscommissie inspraak op het levensbeschouwe-

lijke onderwijs. De invloed van de christelijke besturen is 

nihil geworden”, vertelt Egbert Kruidhof, algemeen direc-

teur van VCPO Noord-Groningen. Sommige personeelsle-

den kozen voor de overgang naar een andere denominatie. 

“Anderen zijn overgeplaatst naar een andere school binnen 

ons bestuur.”

Een paar jaar laten fuseerden in Ezinge (Gr) een openbare 

en een protestants-christelijke school. Ook dit wordt een 

openbare dorpsschool, maar nu met een federatiebestuur 

met twee vertegenwoordigers van elke denominatie en 

Kruidhof als voorzitter. “Bij deze structuur wordt mijn 

betrokkenheid bij de inhoud van de levensbeschouwelijke 

vorming vergroot en houd ik contact met ouders en perso-

neel”, legt hij uit.

Kruidhof is aan de lopende band in gesprek over krimp in 

de regio, zegt hij. “We hebben scholen met 120 tot veertig 

leerlingen. Daar moet je binnen vijf jaar ook wat mee.” 

De besturen in de regio kijken naar samenwerking. “De 

vraag is hoe je daarbij je verantwoordelijkheid houdt naar 

protestants-christelijke ouders toe.” Daarnaast leidt krimp 

tot vergrijzing van het personeelsbestand. “Met tijdelijke 

benoemingen creëer ik al een paar jaar een buffer om 

krimp op te vangen. Door natuurlijk verloop kunnen er 

toch mensen vast instromen, maar de gemiddelde leeftijd 

wordt wel hoger”, ziet Kruidhof.

‘ h e t  g a at  i n  k l e i n e  k e r n e n  n i e t 
o m  d i v e r s i t e i t ,  m a a r  o m  h e t  z o 
l a n g  m o g e l i j k  l at e n  vo o r t b e s ta a n 
v a n  s c h o l e n ’
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achtergrond

Bestuurlijke fusie In Zeeuws-Vlaanderen kozen een 

openbaar en een confessioneel bestuur voor de meest ver-

regaande oplossing. Zij fuseerden tot de scholengroep 

LeerTij in Terneuzen en Hulst met 27 scholen. “In Zeeuws-

Vlaanderen valt het aantal leerlingen de komende tien jaar 

met een kwart terug. Een gigantisch aantal”, vindt Gerard 

Langeraert, collegevoorzitter van LeerTij. “Tussen 2004 en 

2007 waren we bezig met de vraag hoe we via een goede 

pr het imago van onze scholen konden versterken. Pas na 

een rapport van de provincie Zeeland over de omvang van 

de krimp, is het kwartje gevallen dat we het daarmee niet 

gingen redden.”

De bestuurders van de openbare stichting Open Basis en 

confessionele stichting De Linie besloten gezamenlijk 

te zoeken naar een oplossing voor de krimp. “We zijn 

vanaf het eerste moment uitgegaan van het bestuurlijke 

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

Prognoses	van	leerlingaantallen	door	gemeenten	zijn	gebaseerd	op	aannames	die	lang	niet	altijd	kloppen,	stelt	AVSadviseur	

Lex	Albers.	“Zo	gaan	gemeenten	er	vanuit	dat	scholen	hun	leerlingen	alleen	uit	de	eigen	wijk	halen,	maar	bijvoorbeeld	

jenaplanscholen	halen	hun	leerlingen	vaak	ook	andere	wijken”,	zegt	hij.	Een	andere	aanname	is	dat	een	school	een	constant	

percentage	van	leerlingen	uit	een	wijk	trekt.	“Dat	percentage	kan	echter	groeien	of	dalen	doordat	een	school	aan	de	weg	timmert	

of	een	slechte	naam	krijgt.”	Albers	raadt	scholen	daarom	aan	niet	alleen	af	te	gaan	op	het	model	van	de	VNG	dat	veel	gemeenten	

gebruiken.	“Leg	er	cijfers	van	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS)	naast	en	maak	een	eigen	prognose	voor	acht	jaar.	

Dan	kun	je	aan	de	gemeente	laten	zien	hoe	hun	prognoses	uitpakken	en	dat	die	niet	altijd	kloppen.”

Het	ministerie	van	OCW	laat	weten	dat	rijksprognoses	gebaseerd	zijn	op	verschillende	bronnen:	het	CBS,	de	Pearl

bevolkingsprognose,	de	Primosbevolkingsprognose	en	cijfers	uit	gemeentelijke	databanken.

fusiemodel. Bij een losser model als samenwerkingsver-

banden zou je altijd te maken krijgen met bloedgroepen.” 

Derhalve moest er als eerste wel een oplossing voor de 

denominatieverschillen gevonden worden. “Op bestuur-

lijk niveau waren we er snel uit dat we de identiteit van 

de scholen onveranderlijk wilden laten bestaan.” Tus-

sen de leerkrachten bleken er nauwelijks verschillen te 

bestaan. “Ze delen vooral een passie voor onderwijs. Naar 

om diversiteit, maar om het zo lang mogelijk laten voort-

bestaan van scholen.” Eigenlijk moet de schaal nog groter, 

vindt Langeraert. “Binnen de regio zijn nog zes besturen. 

Binnen één bestuur kom je tot 8.500 leerlingen en binnen 

tien jaar zijn dat er nog maar 6.000. Een groter bestuur kan 

zaken als kinderopvang veel beter regelen en makkelijker 

brede scholen openen, wat een wens van veel werkende 

ouders is.” _

De	Menno	van	Coehoornschool,	een	locatie	van	obs	Oud	Oost,	is	de	oudste	school	van	Leeuwarden.	‘De	Menno’	houdt	per	
9	juli	aanstaande	definitief	op	te	bestaan.	Ten	gevolge	van	het	dalende	leerlingenaantal	moet	deze	school	haar	deuren	
sluiten.	De	school	komt	niet	in	het	artikel	voor.

de ouderraden hebben we onmiddellijk aangegeven dat 

het een bestuurlijke fusie en geen scholenfusie betrof. Het 

overleg met de GMR’en is in harmonie verlopen”, vertelt 

Langeraert.

Het voordeel van de bestuurlijke fusie is dat scholen die in 

kleine dorpskernen onder de opheffingsnorm zakken bin-

nen één stichting makkelijker een samenwerkingsschool 

kunnen vormen, volgens Langeraert. “Binnen vijf jaar zal 

er op drie, vier plaatsen een besluit genomen worden wat 

we met de scholen doen en of er samenwerkingsscholen 

ontstaan.”

  Door de fusie ontstaat een organisatie van 3.000 leerlin-

gen. De schaalvergroting brengt volgens Langeraert geen 

verlies van kwaliteit en diversiteit met zich mee. “Schaal-

vergroting versterkt de mogelijkheden om scholen langer 

open te houden. Daarnaast gaat het in kleine kernen niet 
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nieu w e  ko er s  pa s s en d  o n d erw i j s

Passend	onderwijs	staat	op	de	lijst	van	controversiële	onderwerpen.	Daardoor	kan	het	pas	op	

zijn	vroegst	in	2013	ingevoerd	worden,	verwacht	de	AVS.	De	Tweede	Kamer	vindt	het	onderwerp	

zo	belangrijk	dat	de	voorbereidingen	volop	doorgaan.	Hierbij	wordt	de	‘nieuwe	koers’	van	

voormalig	staatssecretaris	Sharon	Dijksma	gevolgd.	De	AVS	kan	zich	goed	vinden	in	deze	koers,	

die	zich	richt	op	de	relatie	leerlingleerkracht	(scholen)	in	plaats	van	op	bestuurlijke	structuren.	

AVSdirecteur	Michiel	Wigman	en	senior	adviseur	Jos	Hagens	leggen	uit	waarom	en	schetsen	

een	toekomstvisie.		 tekst lisette blankestijn

‘Leerkrachten zelf 
aan de knoppen’

Eind vorige eeuw concludeerde de politiek: het aantal leer-

lingen in het speciaal basisonderwijs groeit te hard en het 

woud aan regels en voorzieningen voor leerlingen met spe-

ciale onderwijsbehoeften wordt te dicht. Het idee Passend 

onderwijs werd geboren: voor elk kind en iedere jongere 

moet onderwijs komen dat aansluit bij zijn of haar moge-

lijkheden en talenten. Eén van de belangrijke politieke 

doelen van Passend onderwijs is het beheersbaar maken 

van de overheidsuitgaven voor onderwijszorg. Maar dat 

doel krijgt meer aandacht dan het ideële doel: betere maat-

schappelijke participatie van mensen met een probleem of 

een handicap. Op basis van de Salamanca-verklaring (1994) 

verbreidt zich een sterker inclusief denken, met al dan niet 

inclusief onderwijs als einddoel.

De invoering van Passend onderwijs heeft nogal wat voeten in de 

aarde. Afgelopen januari kondigde voormalig staatssecretaris 

Dijksma een nieuwe koers aan. Wat verandert er met de nieuwe 

koers?

“Onder minister Van der Hoeven werd de zorg sterk regi-

onaal gestructureerd. Staatssecretaris Dijksma wilde af 

interview

van wat zij ‘bestuurlijk gedoe’ noemde en kwam met een 

nieuwe koers, die terugvalt op de oorspronkelijke samen-

werkingsverbanden. Die nieuwe koers richt zich meer op 

het primaire proces: de interactie tussen leerkracht en 

leerling”, legt AVS-adviseur Jos Hagens uit. “De rompslomp 

rondom indicatiestelling komt met die nieuwe koers te ver-

vallen: het geld en de zeggenschap erover komen terecht 

bij de samenwerkingsverbanden. Subsidieregelingen 

maken plaats voor een bedrag per leerling. Het samenwer-

kingsverband gaat dus beslissen: geven we geld uit aan 

meer handen in de klas? Of aan individuele ondersteuning 

van leerlingen?”

Hoe kijkt de AVS tegen de nieuwe koers aan?

AVS-directeur Michiel Wigman ziet voordelen. “Stel, je hebt 

binnen een samenwerkingsverband vier slechthorende 

leerlingen. Nu hebben al die afzonderlijke kinderen een 

rugzak. Per kind is dat te weinig om bijvoorbeeld een ring-

leiding (geluidssysteem in klaslokaal waarmee slechtho-

renden via hun gehoorapparaat kunnen luisteren zonder 

last te hebben van geroezemoes op de achtergrond, red.) 
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‘Leerkrachten zelf 
aan de knoppen’

Wat moet er gebeuren om de nieuwe koers haalbaar te maken?

“Scholen moeten investeren in teamontwikkeling”, vindt 

Hagens. “Door de simulatietools Kind op de gang!R en 

Leerling bij de les!R weten we dat er grote behoefte is aan 

vaardigheden om alle leerlingen goed onderwijs te kun-

nen geven. Daar moet je niet één studiedag aan werken, 

maar voortdurend. Collega’s moeten elkaar ook onder-

steunen. Schoolbesturen hebben een adviserende taak: 

wat heeft een school nodig? Scholing via bijvoorbeeld de 

Lerarenbeurs is te individueel. Wat heb je eraan als één 

leerkracht leert hoe je met een kind met een bepaalde 

beperking moet omgaan? Het gaat om de schoolontwik-

keling.” “Ouders moeten ook in het oog houden wat haal-

baar is”, stelt Wigman. “Vaak willen ze dat hun kind naar 

de dichtstbijzijnde school gaat, en ook dat het de maxi-

male ontplooiingskansen krijgt. Als dat niet samengaat, 

dan moet je dus kiezen! Wat gaat voor?”

De zorgplicht van schoolbesturen speelt in Passend onderwijs een 

belangrijke rol. Deze moet het onmogelijk maken dat leerlingen 

thuiszitten omdat geen school hen wil opnemen. Op dit moment 

volgen enkele duizenden leerlingen om die reden geen onderwijs. 

Hoe moeten schoolbesturen die zorgplicht gaan invullen?

Hagens: “Met Passend onderwijs moet een schoolbestuur 

een kind opvangen of doorverwijzen naar een school 

Michiel	Wigman:	“Scholen	hebben	behoefte	aan	extra	
zorgmogelijkheden,	ook	voor	kinderen	zonder	rugzak.”

de besparing die dat oplevert moet terug het onderwijs in, 

voor de professionalisering van de leerkrachten.” Wigman: 

“We moeten niet alleen die 100.000 rugzakleerlingen, maar 

ook die 1,5 miljoen andere leerlingen het juiste onderwijs 

op de juiste plek geven. Scholen hebben behoefte aan extra 

zorgmogelijkheden, ook voor kinderen zonder rugzak. We 

moeten de leerkrachten vragen: waar liggen jullie ambi-

ties, en waar jullie grenzen? De VS hebben sinds 2001 de 

No Child Left Behind Act. Daar kunnen we zien hoe het niet 

moet: een gang met leslokalen en aan het eind een bezem-

kast met vier autisten. Is dit onderwijs in het belang van de 

kinderen?”

aan te leggen. Met de nieuwe koers kan het samenwer-

kingsverband ervoor kiezen om de ouders te stimuleren 

hun kinderen samen op één school te zetten, en die school 

dan zo’n ringleiding te laten aanschaffen.” Hagens is blij 

dat de focus weer terug is bij de leerkrachten en de school. 

“Bij de ontwikkeling van beleid dacht men altijd: als we de 

structuur maar veranderen, dan verandert het onderwijs 

vanzelf mee. Maar met Weer Samen Naar School (WSNS) is 

de structuur compleet gewijzigd, terwijl er in de klas nau-

welijks iets veranderde. Er zaten misschien wat LOM- en 

MLK-leerlingen bij, die voorheen in het speciaal basison-

derwijs hadden gezeten, maar het bleef gerommel in de 

marge. Met de nieuwe koers kunnen we terugkeren naar de 

leerkracht. Als we hem vragen ‘wat heb je nodig voor Pas-

send onderwijs?’, dan horen we: goed klassenmanagement, 

interne zorgstructuren, leren omgaan met verschillen. 

Daarin moeten we dus investeren! Door Passend onderwijs 

zullen meer leerlingen in het regulier onderwijs blijven; 

>

‘ w at  h e b  j e  e r a a n  a l s  é é n 
l e e r k r a c h t  l e e r t  h o e  j e  m e t  e e n 
k i n d  m e t  e e n  b e pa a l d e  b e p e r k i n g 
m o e t  o m g a a n ?  h e t  g a at  o m  d e 
s c h o o lo n t w i k k e l i n g ’
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interview

Door	Passend	onderwijs	zullen	meer	leerlingen	in	het	regulier	
onderwijs	blijven;	de	besparing	die	dat	oplevert	moet	terug	het	
onderwijs	in,	voor	de	professionalisering	van	de	leerkrachten,	meent	
Jos	Hagens.

de politiek. De politieke instabiliteit in Nederland vormt 

namelijk echt een probleem, die hindert het langeter-

mijnbeleid. In Engeland heeft Blair twaalf jaar lang in één 

richting kunnen werken, en dat werpt daar zijn vruchten 

af. Dus ik ben vóór toenemende eigenwijsheid en zelfver-

trouwen van onze sector. Als het onderwijsveld zelf tot 

bindende afspraken komt en een goed zelfreinigend ver-

mogen heeft, dan kan de wetgeving beperkt blijven. Op sec-

torniveau wordt in het Referentiekader Passend onderwijs 

al hard gewerkt aan de voorbereidingen, maar ik verwacht 

dat we pas in 2013/2014 echt kunnen starten. ”

binnen de regio. Daarvoor moeten we leren om minder 

zwart-wit te denken. Nu zit een leerling óf in het speciaal 

onderwijs óf in het speciaal basisonderwijs (sbo) óf in het 

regulier onderwijs. Het is ook denkbaar dat een leerling 

bijvoorbeeld drie dagen les heeft op een reguliere basis-

school en twee dagen op een sbo-locatie. Of dat die regu-

liere school twee dagen per week expertise van het sbo 

binnenhaalt.”

Van wie is Passend onderwijs eigenlijk?

“Minister Van der Hoeven pleitte voor de ‘lerende aanpak’: 

het onderwijsveld moest laten zien hoe het moest worden, 

en dan zou de wet- en regelgeving daarop gestoeld wor-

den”, vertelt Hagens. “Maar het veld pakte dit niet op; we 

waren er niet voor toegerust. De nieuwe koers legt de ont-

wikkelingen wel weer terug in het onderwijsveld. Als we 

weten wat we willen, maken we ons onafhankelijker van 

Niet iedereen is optimistisch over Passend onderwijs. Beter Onder-

wijs Nederland (BON) en de werkgroep ‘Passend Onderwijs, een 

illusie’ denken dat het niet mogelijk is om leerlingen zorg op maat 

te bieden in de toch al overvolle klassen. Het ontbreekt leerkrachten 

aan expertise en tijd daarvoor.

“Veel te makkelijk”, typeert AVS-directeur Wigman deze 

bezwaren. “Wij hebben 40.000 leerkrachten gesproken die 

wel Passend onderwijs willen, en die aangeven het te kun-

nen. In Engeland hoorde ik ouders die een leerling met het 

syndroom van Down in de klas beschouwen als winst voor 

hun gezonde kind. Daar word ik warm van. Ik realiseer me 

dat het moeilijk is; in plaats van de leerlingen zouden we 

nu eens de leerkrachten zelf moeten diagnosticeren. Die 

moeten aan de knoppen! Wat kunnen ze wel? Waar ligt de 

grens? Wat hebben ze nodig?” Hagens is het met hem eens: 

“BON zegt: door Passend onderwijs verslechtert de kwali-

teit van het onderwijs. Maar internationaal is bewezen dat 

dat niet waar is. Het is een kip-eiverhaal. Als we leerkrach-

ten willen leren hoe ze moeten omgaan met kinderen met 

een beperking, dan moet er ook een onderwijspraktijk zijn 

waarin ze dat kunnen leren.” _

m e e r  w e t e n ?
www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs

www.kindopdegang.nl

www.leerlingbijdeles.nl

‘a l s  h e t  o n d e r w i j s v e l d  z e l f  tot 
b i n d e n d e  a f s p r a k e n  ko m t  e n  e e n 
g o e d  z e l f r e i n i g e n d  v e r m o g e n 
h e e f t ,  k a n  d e  w e t g e v i n g  b e p e r k t 
b l i j v e n ’
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	

Jan Jacob van Dijk,	woordvoerder	(primair)	onderwijs	namens	het	CDA	

in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

roerige tijden
Het	zijn	roerige	tijden.	Niet	alleen	voor	het	

onderwijs,	maar	voor	de	hele	samenleving.	

Hebben	we	het	gevoel	dat	het	ergste	eco

nomische	leed	is	geleden,	blijkt	de	Griekse	

deplorabele	staat	van	de	overheidsfinanciën	

niet	geheel	aan	de	deur	van	de	Nederlandse	

burger	voorbij	te	gaan.	De	Grieken	hebben	

in	de	afgelopen	tien	jaar	op	geen	enkele	

manier	hun	huishoudboekje	op	orde	gehad.	

En	dat	in	een	land	dat	grote	wiskundigen	

en	filosofen	heeft	voortgebracht.	Het	land	

dat,	samen	met	de	Romeinen,	de	bakermat	

van	de	westerse	beschaving	vormt.	En	juist	

dat	land	maakt	er	financieel	gezien	een	

puinhoop	van.

Nederland	staat	er	heel	wat	beter	voor.	Het	

financieringstekort	was	in	de	afgelopen	

jaren	op	orde,	de	staatsschuld	was	behoor

lijk	teruggedrongen,	de	werkloosheid	

behoort	tot	de	laagste	van	de	EU	en	de	

economische	groei	komt	langzaamaan	weer	

terug.	Kortom,	ondanks	alle	somberman	

verhalen	staan	we	er	nog	niet	zo	slecht	voor.

Alleen,	dat	moeten	we	wel	zo	zien	te	hou

den.	En	de	vraag	is	hoe	we	dat	gaan	doen.	

Als	ik,	een	maand	voor	de	verkiezingen,	

zo’n	beetje	alle	programma’s	bekijk,	dan	

valt	op	dat	geen	enkele	politieke	partij	wil	

bezuinigen	op	onderwijs.	Dat	mag	als	een	

belangrijk	signaal	worden	beschouwd:	

onderwijs	wordt	als	een	belangrijke	

investering	gezien	en	niet	langer	als	een	

kostenpost.	

De	eerlijkheid	gebiedt	natuurlijk	wel	om	te	

zeggen	dat	dit	niet	uitsluit	dat	er	dingen	in	

het	onderwijs	moeten	veranderen.	Want	het	

is	voor	iedere	organisatie	goed	om	van	tijd	

tot	tijd	zichzelf	tegen	het	licht	te	houden	en	

te	bezien	of	dingen	anders	kunnen.	Beter,	

effectiever	en	efficiënter,	zodat	we	het	

onderwijs	nog	beter	kunnen	maken.	

Op	het	moment	dat	ik	deze	stelling	inbreng	

in	een	debat	met	mensen	in	het	onderwijs	

–	of	het	nu	schoolleiders,	leerkrachten	of	

bestuurders	zijn	–	en	hen	uitdaag	om	met	

suggesties	ter	verbetering	te	komen,	dan	

krijg	ik	het	verwijt	dat	ik	wil	bezuinigen.	

En	aan	de	ene	kant	kan	ik	mij	die	reactie	

voorstellen,	want	in	het	verleden	kwamen	

politici	langs	met	zo’n	verhaal	en	dan	was	

dat	om	geld	te	vinden.	Dat	wil	ik	dus	niet.	

Want,	zoals	al	eerder	gezegd,	we	gaan	niet	

bezuinigen	op	onderwijs.	Daarmee	kom	

ik	aan	de	andere	kant:	als	mensen	in	het	

onderwijs	niet	nadenken	en	voorstellen	

doen	ter	verbetering	van	het	onderwijs,	dan	

zal	de	druk	op	de	politiek	om	zelf	zaken	te	

gaan	veranderen	toenemen.	

Want	ouders	willen	wel	dat	het	onderwijs	

inspeelt	op	nieuwe	ontwikkelingen	in	de	

samenleving.	Willen	wel	dat	het	schot	tus

sen	onderwijs	en	de	buitenschoolse	opvang	

verdwijnt.	Menen	dat	onderwijs	belangrijk	

is	voor	innovatie	van	de	samenleving,	maar	

wijzen	ook	op	de	invloed	die	innovatie	kan	

hebben	op	het	onderwijs.	En	vinden	het	

daarom	heel	logisch	dat	daar	in	het	onder

wijs	over	nagedacht	wordt.	

Ik	zou	iedereen	in	het	onderwijs	willen	

oproepen	om	na	te	denken	over	hoe	we	het	

onderwijs	beter,	efficiënter	en	effectiever	

kunnen	maken.	En,	nogmaals,	het	gaat	

niet	om	bezuinigen	op	onderwijs,	maar	wel	

hoe	we	het	onderwijs	met	zijn	allen	nog	

beter	kunnen	maken.	Dat	is	in	ons	aller	

belang.	Goed	onderwijs	leidt	tot	een	goede	

samenleving	en	een	goed	functionerende	

economie.	Daarmee	voorkomen	we	Griekse	

toestanden.		_

a l s  m e n s e n  i n  h e t  o n d e r w i j s  n i e t  n a d e n k e n 
e n  vo o r s t e l l e n  d o e n  t e r  v e r b e t e r i n g ,  d a n 
z a l  d e  d r u k  o p  d e  p o l i t i e k  o m  z e l f  z a k e n 
t e  v e r a n d e r e n  to e n e m e n

i k  w i l  i e d e r e e n  i n  h e t  o n d e r w i j s  o p r o e p e n  o m 
n a  t e  d e n k e n  ov e r  h o e  w e  h e t  o n d e r w i j s  b e t e r, 
e f f i c i ë n t e r  e n  e f f e c t i e v e r  k u n n e n  m a k e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Hoe	vindt	de	berekening	van	de	BAPO	plaats	bij	

onderwijsondersteunend	personeel?	

tekst myrna houtman

Onderwijsondersteunend	personeel	(OOP)	zonder	lesgebonden	en/

of	behandeltaken	heeft	recht	op	leeftijdsdagen,	zoals	aangegeven	

in	artikel	8.5	van	de	CAO	PO.	Als	een	personeelslid	fulltime	werkt	en	

60	jaar	is,	heeft	deze	werknemer	vanaf	dat	tijdstip	ook	nog	recht	op	

112,5	uur	extra	verlof	op	jaarbasis.	Deze	werknemer	mag	de	werktijd	

indien	gewenst	met	een	half	uur	per	dag	verkorten.	Hij/zij	mag	dan	

geen	bezoldigde	nevenwerkzaamheden	verrichten.

De	formule	voor	het	berekenen	van	het	aantal	uren	bapo	is	voor	

OOP	anders	dan	voor	onderwijsgevend	personeel,	namelijk:

(1.659	–	(a+b)		x		L	=	U

								1.659

waarbij:

a	=		leeftijds(vakantie)uren

b	=		112,5	uur	(geldt	alleen	voor	de	OOP’er	waarop	artikel	6.35	van	

de	CAO	PO	van	toepassing	is;	men	moet	dan	fulltime	werken,	

voor	parttimers	is	dit	altijd	0)

L	=	 	BAPOverlof	behorende	bij	de	leeftijd	(170	of	340	uur	indien	

fulltime)

Rekenvoorbeeld
Conciërge:	leeftijd	60	jaar

Normjaartaak:	1.659	uur,	werktijdfactor	1

Leeftijdsuren:	48	(zie	hiervoor	de	tabel	in	artikel	8.5,	lid	3		

van	de	CAO	PO)

Arbeidsduurverkorting	60jarigen:	112,5	uur

Werkzaam:	42	weken

Aantal	uren	BAPO:

(1.659	–	(48+112,5)		x		340	=	307	uur

											1.659

Deze	conciërge	heeft	dan	een	BAPOwerktijdfactor	van	307	gedeeld	

door	1.659	is	0,1851.	Hierover	vindt	een	salarisinhouding	plaats	van	

25	procent	(tot	en	met	schaal	8,	vanaf	schaal	9	is	dit	35	procent).	

Betrokkene	dient	1.659	–	48	–	112,5	–	307	=	1.191,5	uur	op	jaarbasis	

te	werken.	Hij	is	42	weken	werkzaam	in	een	jaar.	Dit	betekent	dat	hij	

per	week	28,37	uur	moet	werken.

Kijk	voor	meer	rekenvoorbeelden	op	www.avs.nl/helpdesk.

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.	

De	AVS	Helpdesk	is	alle	werkdagen	bereikbaar	van	9.00	tot	17.00	

uur	via	tel.	0302361010	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.

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

AVS Professionaliseringsgids 
2010/2011
In	de	AVS	Professionaliseringsgids	2010/2011	staat	oud	én	nieuw	

aanbod	van	cursussen,	trainingen	en	opleidingen	voor	volgend	

schooljaar.	De	gids	is	ook	online	te	lezen,	via	www.avs.nl/profes

sionalisering/schoolforleadership.	Daar	is	gericht	zoeken	op	onder	

meer	datum,	aanbod,	doelgroep	en	trainer	mogelijk.

p u b l i c at i e s

Tweede uitgave ESHA-magazine 
verschenen

Het tweede nummer van het ‘e-zine’ van de 
European School Heads Association (ESHA) 
is uit. Met hierin aandacht voor de financiële 
crisis en de impact op het onderwijs, de stand 
van zaken omtrent Europees onderwijsbeleid en 

de voordelen en risico’s van sociale netwerk websites.

Het	ESHA	ezine	is	een	gratis	digitale	tijdschrift	van	de	Europese	

vereniging,	waarbij	21	schoolleidersverenigingen	zijn	aangesloten.	

In	het	magazine	staan	bijdragen	van	buitenlandse	schoolleiders.	

Ton	Duif,	voorzitter	van	de	AVS,	is	sinds	januari	2010	ook	voorzitter	

van	ESHA.	Op	www.eshamagazine.org	kunnen	geïnteresseerden	

het	ezine	nalezen	of	downloaden.

Mijn AVS AVSleden	kunnen	sinds	kort	hun	
persoonlijke	gegevens	inzien	en	ook	wijzigen	via	Mijn	AVS.	
Bijvoorbeeld	een	nieuw	adres	na	verhuizing,	een	nieuw	
telefoonnummer	of	gewijzigd	emailadres.	Ga	voor	Mijn	AVS	
naar	www.avs.nl/mijnavs.
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a v s  v o o r d e e l

Nieuwe partner Lippmann Groep; 
specialist in verzekeren van 
onderwijsinstellingen
Sinds 1 april 2010 is de W.B.D. Lippmann Groep voordeel-
partner van de AVS. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het 
verzekeren van alle verzekerbare risico’s in en om het 
onderwijs. Nu de Lippmann Groep AVS Voordeelpartner is, 
kan de korting voor AVS-leden oplopen tot 5 procent over 
de totale premie.

“Lippmann”,	zo	zegt	een	woordvoerder,	“kent	het	onderwijsveld	en	

is	al	ruim	een	halve	eeuw	in	staat	haar	kennis,	ervaring	en	expertise	

te	vertalen	naar	concrete	verzekeringsoplossingen	voor	basisscholen	

en	voortgezet	onderwijs,	maar	ook	voor	onderwijskoepels,	besturen	

en	onderwijsstichtingen.	AVSleden	zijn	daarom	vanaf	nu,	als	zij	

met	ons	in	zee	gaan,	verzekerd	van	specialistische	kennis,	praktijk

ervaring,	kwalitatieve	advisering,	(schade)afhandeling	en	korting	

op	verzekeringen	voor	de	onderwijsinstelling	en	het	onderwijzend	

personeel.”	

Lippmann	belooft	korte	lijnen	tussen	de	onderwijsinstelling	en	hun	

gespecialiseerde	klantteam,	een	verzekeringsaanbod	dat	naadloos	

aansluit	op	de	betreffende	situatie	en	behoefte	en	dat	klanten	altijd	

direct	een	duidelijk	antwoord	op	hun	vragen	krijgen.

Meer	informatie:	www.onderwijsverzekeringen.nl/avs	en	

www.avsvoordeel.nl	(zie	schoolvoordeel,	administratie	en	

informatie)

Ook InterfaceFLOR nieuwe AVS 
Voordeelpartner
AVS-leden kunnen vanaf nu extra profiteren bij de 
aanschaf van InterfaceFLOR vloerbedekking voor 
een bestaand of nieuw schoolgebouw. De speciale 
tapijttegelcollectie voor het onderwijs (The Revise-
collection) is te verkrijgen bij de erkende tapijtvakhandel. 

Met	gratis	designadvies	bij	het	kiezen	van	het	juiste	tapijt,	om	

zowel	een	mooie	als	functionele	vloerbedekking	te	krijgen.	

Afhankelijk	van	de	afgenomen	hoeveelheid	levert	InterfaceFLOR	

	hulpmiddelen	voor	onderhoud	en	kan	het	tapijt	in	overleg	eventueel	

voor	één	lokaal	als	test	uitgeprobeerd	worden.	

Tegeltapijt	is	relatief	onbekend	binnen	de	onderwijssector,	al	kennen	

de	meeste	mensen	wel	het	HEUGAtapijttegelconcept.	Interface	

FLOR	heeft	dit	product	verder	ontwikkeld	en	milieuvriendelijker	

gemaakt.	De	collectie	bestaat	uit	verschillende	soorten	tegeltapijt,	

waaronder	tapijt	dat	met	een	harde	vloerafwerking	te	vergelijken	is.

Alle	producten	bieden	voordelen	op	het	gebied	van	zowel	akoestiek	

als	binnenklimaat.	Daarnaast	zijn	de	InterfaceFLOR	tapijttegels	vuilver

bergend	en	slijtvast.	Vanuit	facilitair	oogpunt	zijn	deze	producten	prak

tisch	en	scholen	besparen	kosten	op	zowel	installatie	en	onderhoud.

Kijk	op www.interfaceflor.nl/onderwijs	voor	de	voordelen	voor	AVS

leden	of	bel	033277	5800.

Nieuw privévoordeel: In Sim
In Sim is een landelijke servicenetwerk voor mobiele 
communicatie op maat. Elk kwartaal kunnen AVS-leden 
profiteren van speciale aanbiedingen van In Sim. 

Naast	mobiele	abonnementen	en	toestellen	levert	In	Sim	ook	pda’s,	

carkits,	autobeveiliging	(SCM),	cruisecontrol, track & traceoplossin

gen,	navigatiesystemen,	camerasystemen,	multimediatoepassingen,	

laptopoplossingen,	temperatuurregistratiesystemen	en	professionele	

inbouw.	Zie	www.avsvoordeel.nl	(privévoordeel,	elektronica)

m a a k  u w  c o l l e g a  l i d

Korting voor u en uw collega, 
oplopend tot 250 euro

Als uw collega vóór 10 juni 2010 lid wordt van de AVS, 
betaalt hij of zij vanaf nu ook de voordelige ledenprijs 
voor een cursus, training of opleiding, bovenop alle 
andere voordelen van het AVS-lidmaatschap. Zoals 
toegang tot de helpdesk, iedere maand het vakblad 
Kader Primair, et cetera. Als welkomstgeschenk krijgt 
hij of zij bovendien 50 procent korting op een AVS-
product uit de nieuwe AVS Professionaliseringsgids 
2010/2011, met een maximum van u 250. 

Maar	u	krijgt	daar	natuurlijk	ook	iets	voor:	een	cursus

tegoedbon	van	t	75,	naast	de	oplopende	procentuele	korting	

die	aanbrengers	van	nieuwe	leden	sowieso	al	ontvangen	op	

hun	eerstvolgende	contributie.	En	natuurlijk	krijgt	u	er	ook	

een	beter	geïnformeerde	collega	voor	en	een	nog	grotere	

belangenbehartigende	organisatie	die	opkomt	voor	de	

belangen,	zowel	arbeidsvoorwaardelijke	als	vakinhoudelijk,	

van	(adjunct)	leidinggevenden	in	het	funderend	onderwijs.

Uw	collega	kan	natuurlijk	ook	lid	worden	zonder	een	cursus	of	

opleiding	te	volgen.	In	dat	geval	hoeft	hij	of	zij	het	persoonlijke	

deel	van	de	contributie	tot	1	augustus	2010	niet	te	betalen,	

mits	hij	of	zij	zich	vóór	1	juni	aanstaande	aanmeldt	en	minimaal	

tot	1	augustus	2011	lid	blijft.	U	krijgt	ook	in	dat	geval	uw	

cursustegoedbon	van	t	75.

Meer	informatie:	www.avs.nl/vereniging/lidworden
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School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen

Juni	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

Timemanagement,	serie	2	(vervolg)	 1	juni	 Magda	Snijders

Strategieontwikkeling	in	het	onderwijs,	serie	1,	deelname	nog	mogelijk!	 3	en	4	juni	 Carine	HulscherSlot	en	Thelma	Sweijen

De	juiste	interimmanager	op	de	juiste	plaats	(vervolg)	 17	juni	 Tom	Roetert	en	Hans	van	den	Berg

Juli	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties

(Sturen	op	afstand;	vervolg	opleiding	2010/2011),	deelname	nog	mogelijk!	 1	en	2	juli	 Thelma	Sweijen

	(onder	voorbehoud)

Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	|	Losse	tweedaagsen

Sturen op afstand en Strategisch personeelsbeleid
Binnen de opleiding ‘Leidinggeven aan bovenschoolse 
en complexe organisaties’ kunt u losse tweedaagsen/
modules/blokken volgen. Hierbij is er geen coaching en 
maakt u geen deel uit van leerteams. Wel ontvangt u voor 
deze onderdelen een deelcertificaat.

Blok 3: Sturen op afstand

Welke	sturingsinstrumenten	heeft	u	als	leidinggevende	tot	uw	

beschikking,	in	het	bijzonder	wanneer	u	meer	op	afstand	komt	te	

staan	van	de	uitvoering?	Wat	betekent	dat	voor	de	inrichting	en	

organisatie	van	uw	organisatie?	Wat	dient	centraal	georganiseerd	te	

worden,	wat	decentraal?	Hoe	worden	taken,	verantwoordelijkheden	

en	bevoegdheden	verdeeld?	Hoe	zorgt	u	dat	u	als	management	

toegevoegde	waarde	heeft?	Waar	stuurt	u	op,	en	hoe	houdt	u	zicht	

op	resultaat?

Data: 1	en	2	juli

Blok 4: Strategisch personeelsbeleid

Krijg	oog	voor	hoe	u	als	leidinggevende	werkt	aan	uw	formatie	voor	

de	lange	termijn.	Hoe	kunt	u	het	leren	bevorderen	en	organiseren	

in	uw	organisatie?	Hoe	werkt	u	aan	competentieontwikkeling	en	

mobiliteit?	Hoe	zouden	functies	er	over	tien	jaar	uit	moeten	zien?	

Welke	kansen	en	bedreigingen	kent	de	cao	voor	de	lange	termijn?

Data: 16	en	17	september

Doelgroep:	(startende)	bovenschools	en	bestuursmanagers,	

schoolleiders	met	ambitie	om	‘bovenschools’	te	werken,	cluster	

of	meerschoolse	directeuren	en	schoolleiders	van	complexere	

organisaties,	zoals	brede	scholen	en	speciaal	onderwijs

Data: 1	en	2	juli,	16	en	17	september	2010

Uitvoering:	Thelma	Sweijen,	andere	ervaren	trainers/adviseurs	van	

de	AVS	en	gastdocenten

Kosten:	leden	t	1.045	/	nietleden	t	1.245	per	tweedaagse

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/openaanbod	(zie	open	aanbod	2009/2010)	of	

schoolforleadership@avs.nl

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2009/2010	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
cursusaanbod20092010.	Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl	
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Avondprogramma

Oriëntatie op het gebouw

Eendaagse

Grip op onderinstroom

Een	schoolgebouw	moet	een	weerslag	zijn	van	een	bepaalde	onder

wijskundige	visie.	Een	gebouw	is	ondersteunend	aan	de	werkwijze	en	

het	pedagogisch	klimaat	van	de	brede	school.	Hoe	beter	het	gebouw	

is	afgestemd	op	de	visie	van	de	school,	hoe	beter	de	kwaliteit	van	de	

school.	Hoe	ziet	het	onderwijs	op	onze	school	er	in	de	toekomst	uit?	

Een	gebouw	voor	een	brede	school	moet	lang	meegaan	en	dus	bere

kend	zijn	op	maatschappelijke	en	onderwijskundige	vernieuwingen,	

maar	het	beschikbare	budget	is	van	belangrijke	invloed.	We	brengen	

in	beeld	welke	afwegingen	u	kunt	maken.	U	neemt	kennis	van	hoe	

u	verschillende	onderwijsvisies	en	ideeën	kunt	concretiseren	in	de	

huisvestingssituaties.	Daarna	bent	u	in	staat	om	de	onderwijskundige	

visie	te	vertalen	naar	een	concrete	huisvestingssituatie.

Doelgroep:	schooldirecteuren,	bovenschools	managers,	

eindverantwoordelijken,	bestuurders,	portefeuillehouders	

huisvesting

Datum:	16	september	2010	(avond)

Uitvoering:	Jan	Schraven

Kosten:	leden/nietleden	t	180	(incl.	diner	en	drankje)

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/openaanbod	of	schoolforleadership@avs.nl

Maatwerk:	Wilt	u	deze	training	op	maat	voor	uw	organisatie	

of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Ellen	de	Jong,	

maatwerk@avs.nl.

Hoe	kunt	u	de	instroom	beter	in	beeld	brengen?	Hoe	kunt	u	

gebruikmaken	van	elkaars	expertise?	Hoe	kunt	u	een	structureel	

inhoudelijke	samenwerking	realiseren	tussen	school	en	voorschool?	

Hoe	gaat	u	uw	remedial teaching	en	andere	zorg	inzetten	wanneer	

de	signalering	eerder	gedaan	kan	worden?	Doel	is	het	beter	in	kaart	

brengen	van	onderinstroom	van	leerlingen	om	op	die	manier	eerder	

te	signaleren	en	adequate	hulp	te	kunnen	bieden.	De	eendaagse	

biedt	handvatten	om	een	stappenplan	te	realiseren	om	meer	grip	te	

krijgen	op	de	onderinstroom	van	(zorg)leerlingen.

Doelgroep:	directeuren	en	ib’ers

Data: 24	september	2010	of	25	maart	2011

Uitvoering:	Maartje	Alma	en	Eelco	Dam

Kosten:	leden	t	349	/	nietleden	t	449

Informatie en inschrijven:

www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/openaanbod	

of	schoolforleadership@avs.nl

Maatwerk:	Wilt	u	deze	training	op	maat	voor	uw	organisatie	

of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Ellen	de	Jong,	

maatwerk@avs.nl.

AVS	Professionaliseringsgids	2010/2011

Trainingen, cursussen en opleidingen 
volgend schooljaar
Verdiep u in het vernieuwde aanbod voor 2010/2011 en kies de professionalisering 
waar u behoefte aan heeft. Geef u dit schooljaar nog op voor de cursus, training 
en/of opleiding die bij u past! De gids is ook online te lezen, via www.avs.nl/
professionalisering/schoolforleadership.

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.	0203308998,	info@recent.nl	of	kijk	op	www.recent.nl. NB:	gratis	doorplaatsing	mogelijk	
naar	www.werkeninhetprimaironderwijs.nl,	dé	vacaturesite	van	de	AVS.
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voor: alle basisscholen

van: Brederocollege, Amsterdam

wat: sponsorloop

Run 2 read
Leerlingen	van	basisscholen	doen	mee	aan	een	sponsorloop,	

maar	worden	betaald	in	de	vorm	van	tweedehands	boeken.	

Deze	boeken	worden	via	bol.com	verkocht	en	de	opbrengst	

gaat	naar	de	stichting	RoomtoRead	(www.roomtoread.org).	

Meer	informatie:	www.run2read.org	of	Milko	Duker,	

m.duker@brederocollege.nl,	tel.	0205797210.

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: onderwijs

van: UNET i.s.m. de AVS

waar: UNET, Almere

wanneer: 16 juni

wat: seminar

Glasvezel in de klas
Glasvezel	is	de	enige	techniek	die	de	groeiende	vraag	naar	

bandbreedte	in	het	onderwijs	op	lange	termijn	aan	kan.	Het	

stelt	scholen	in	staat	om	ictdiensten	te	centraliseren	en	

te	virtualiseren,	waardoor	forse	besparingen	ontstaan.	Dit	

vraagt	om	een	integrale	ict	visie.	‘Glas	in	de	klas’	informeert	

over	wat	breedbanddiensten	een	school	kunnen	bieden	en	

opleveren,	zowel	qua	glasverbinding	als	educatieve	toepas

singen	en	onderliggende	ictarchitecturen.	Aanmelden:	

educatieseminar@unet.nl

voor: leidinggevenden en (kleine) besturen po en vo 

in de fase van bestuurlijke heroriëntatie en/of die de 

toezichthoudende rol vorm willen geven, maar sterk 

aarzelen over een raad van toezicht (RvT)

van: CPS

wanneer: 15 juni

waar: Amersfoort

wat: conferentie

Governance
De	nieuwe	wet	‘Goed	onderwijs,	goed	bestuur’	heeft	gevolgen	

voor	de	praktijk	van	toezicht	houden	en	besturen	in	het	onder

wijs.	De	conferentie	is	bedoeld	om	besturen	te	ondersteunen	

bij	de	implementatiedilemma’s	waarvoor	ze	gesteld	worden	en	

inzicht	en	aanpakken	te	bieden	in/voor	wat	de	nieuwe	situatie	

voor	hen	betekent.	Met	speciale	aandacht	voor	de	invulling	

van	de	rol	van	de	(intern)	toezichthouder.	Meer	informatie:	

www.cpsacademie.nl

voor: professionals in onderwijs en zorg

van: Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van 

Windesheim en Mennorode conferentiecentrum

wanneer: 29 juni t/m 2 juli

waar: Elspeet

wat: summerschool

Rouwen en rouwbegeleiding
Rondom	het	thema	‘Veelkleurig	verlies’	worden	nieuwe	infor

matie	en	inzichten	aangereikt	over	rouwpatronen,	rouwbege

leiding	en	levensbeschouwing.	Rouwen	is	multidimensioneel	

geworden:	het	gaat	niet	alleen	om	emoties,	maar	ook	om	

cognitie	en	gedrag.	Met	lezingen,	workshops,	theater,	persoon

lijke	integratiesessies	en	werkmodellen	rondom	rouwpatronen,	

levensbeschouwing	en	rouwbegeleiding.	Meer	informatie:	

www.windesheim.nl/summerschool

voor: stagebegeleiders en schoolleiders po, stagedocenten 

en studenten van pabo’s

van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)

wanneer: 9 juni

waar: SBO, Den Haag

wat: rondetafelbijeenkomst

Stages voor pabo-jongens
Een	tegenvallende	stage	is	een	belangrijke	oorzaak	van	de	

hoge	uitval	onder	mannelijke	pabostudenten	na	het	eerste	

jaar.	Discussie	over	de	noodzaak	van	een	seksebewust	stage

beleid.	Brainstorm	over	mogelijkheden	voor	stagebeleid	dat	

inspeelt	op	de	behoefte	van	mannelijke	pabostudenten.	

Aanmelden:	www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/menuup/sbo

agenda/aanmeldenstagesmannelijkepabostudenten
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voor: primair onderwijs

van: PO-Raad en VOS/ABB

wanneer: 11 juni

waar: Regardz Eenhoorn in Amersfoort

wat: symposium

Financieel beleid
Een	van	de	sprekers	is	professor	Henk	Don.	Als		voorzitter	zal	

hij	ingaan	op	de	aanbevelingen	van	de	commissie	Vermogens

beheer	onderwijsinstellingen.	Harry	Swarts	van	het	ministerie	

van	OCW	evalueert	de	invoering	van	lumpsumfinanciering.	

Simone	Walvisch	van	de	PORaad	behandelt	het	plan	van	aan

pak	om	de	financiële	deskundigheid	van	bestuur	en	manage

ment	te	versterken.	Aanmelden:	akoelman@vosabb.nl

voor: schoolbesturen, schoolteams, ouders en 

beleidsmedewerkers

van: Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen

wanneer: 18 juni

waar: Industrieele Groote Club, Dam 27, Amsterdam

wat: internationale conferentie

Tegengaan van segregatie
Ervaringen	met	pilots	antisegregatiebeleid	in	twaalf	

Neder	landse	gemeenten	en	resultaten	van	pilots	in	het	

buitenland	komen	aan	bod.	Professor	Paul	Mahieu	van	de	

Universi	teit	van	Antwerpen	zal	een	toelichting	geven	op	

het	zogenoemde	Vlaamse	model.	Met	diverse	workshops.	

Zie	www.gemengdescholen.nl/conferentie.

voor: schoolleiders, leerkrachten en ict-coordinatoren

van: OCW i.s.m. Hogeschool Windesheim

wanneer: 5 juni

waar: Hogeschool Windesheim in Zwolle

wat: workshop

Wikiwijs
Wikiwijs	is	een	platform	waarbinnen	digitaal	beschikbare,	

open	leermiddelen	ontsloten	en	gedeeld	worden.	Het	biedt	een	

omgeving	waarin	onder	andere	leerkrachten	leermiddelen	kun

nen	vinden,	delen,	ontwikkelen	en	arrangeren.	Om	de	vruchten	

van	dit	initiatief	te	kunnen	plukken,	is	het	van	belang	dat	leer

krachten	en	schoolleiders	nader	kennismaken	met	de	verschil

lende	aspecten	van	Wikiwijs.	Meer	informatie	en	inschrijven:	

www.natonco.nl/wikiwijsworkshop

boekbespreking

o nd er zo ek en  wat  w er k t 
o p  s c h o o l

Opbrengstgericht werken, kwaliteit, allemaal factoren die 
er toe doen. Hoe breng je dat tot uitvoer in de dagelijkse 
praktijk? Wat is goed om te doen? Het boek ‘Wat werkt 
op school – research in actie’, gebaseerd op het werk van 
Robert J. Marzano, gaat hierop in. 

tekst ineke dammers, avs-adviseur

Als	je	wilt	onderwijzen	en	kinderen	wilt	toerusten	voor	de	maat

schappij	moet	het	onderwijs	op	school	op	verschillende	niveaus	

effectief	geregeld	zijn.	In	het	boek	wordt	de	onderwijsgeschiede

nis	uitvoerig	beschreven,	inclusief	welke	aspecten	daarvan	nog	

in	het	huidige	onderwijssysteem	merkbaar	zijn.	Een	feest	van	

herkenning!

Na	deze	constatering	volgt	een	omslag	naar	het	aanzetten	tot	

verandering	en	verbetering.	Het	boek	pakt	die	behoefte	van	de	

lezer	in	de	volle	vaart	mee	en	maakt	het	daarmee	boeiend.	Het	

praktisch	haalbare	in	de	aanpakvoorstellen	inspireert	tot	actie.

Het	boek	geeft	drie	niveaus	binnen	onderwijs	weer:	schoolniveau,	

leerkrachtniveau	en	leerlingniveau.	Marzano	heeft	dit	visueel	

gemaakt	in	een	model	en	geeft	vanuit	onderwijsonderzoek	

duidelijke	richtlijnen	voor	scholen	om	effectief	te	zijn	in	het	

verbeteren	van	leerlingresultaten.	Het	boek	daagt	directies,	

besturen	en	leidinggevenden	uit	met	metaanalyses	uit	35	jaar	

onderwijsresearch,	die	direct	toepasbaar	zijn	in	beleid	en	praktijk.	

Indrukwekkend	is	het	overzicht	van	elf	factoren	die	een	positieve	

invloed	hebben	op	de	leerprestaties	van	kinderen.	Per	factor	wordt	

aangegeven	welke	zaken	inderdaad	tot	hogere	prestaties	leiden.	

Opvallend	is	de	beschrijving	van	het	effect	van	de	rol	die	de	leer

kracht	heeft:	het	effect	van	een	meest	effectieve	leerkracht	op	de	

schoolprestaties	van	de	leerling	in	de	meest	effectieve	school	is	

het	hoogst.	Maar	ook	de	meest	effectieve	leerkracht	behaalt	veelal	

hogere	prestaties	op	een	gemiddelde	school	dan	een	leerkracht	

die	dat	niet	is.	De	inzet	van	onderwijspersoneel	is	nooit	het	pro

bleem,	iedereen	op	school	werkt	hard,	maar	als	school	de	juiste	

(beleids)keuzes	maken	is	essentieel	voor	de	leerlingresultaten.	

Daarvoor	geeft	het	boek	op	verschillende	niveaus	richting:	wat	

goed	is	voor	de	leerling	en	hoe	kun	je	foute	keuzes	in	beleid	

voorkomen?

‘Wat	werkt	op	school’	is	een	gezamenlijk	project	

van	Bazalt,	HCO,	DOBA	Onderwijsadviseurs	en	

OnderwijsAdvies,	Robert	J.	Marzano,	2009,	ISBN	

9789074233934,	www.watwerktopschool.nl

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te	vinden	op	

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

boekbesprekingen.
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Gezocht:
Locatieleider Gelderland

Directeur Noord-Holland

Directeur eenpitter Zuid-Holland

Directeur te Sint-Oedenrode

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
75 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé	vacaturesite	
van	de	AVS

Op	zoek	naar	
een	nieuwe	collega?

k ader prim air mei  2010 53



ad
ve

rt
en

ti
e

54



ad
ve

rt
en

ti
e

55k ader prim air mei  2010



ad
ve

rt
en

ti
e

56



Op reis met de AVS 
= op reis met uw collega’s!

Overzicht reisaanbod 
•  Cyprus, Limasol, 31 oktober t/m 7 november 2010: ESHA-

conferentie, schoolbezoeken en culturele excursies

•  Finland, Rovaniemi, 13 t/m 20 maart 2011: Thema ‘Kwaliteit 

door samenwerking’, bezoek scholen en universiteit

•  Denemarken, Arhus, 28 maart t/m 1 april 2011: Thema 

‘Onderwijs en buitenschoolse opvang in een gebouw’

•  Ierland, Dublin, 4 t/m 8 april 2011: Thema ‘Inclusief onder-

wijs, een buitengewone kwaliteit!’

•  Italië, 22 t/m 29 mei 2011: culturele rondreis vanuit Rome 

met bijzondere schoolbezoeken

De kosten voor deze groepsstudiereizen bedragen tussen de 

t 1.350 en t 1.650; deze bedragen worden aangemerkt als 

 kosten voor AVS-nascholingsactiviteiten. Niet-leden betalen 

t 100 meer.

Reizen op maat 
Wilt u op reis met bijvoorbeeld uw eigen bestuur of 

directeuren  overleg? Of met uw team, ib’ers of bovenschools 

managers? De AVS organiseert ook reizen op maat! Wij denken 

graag met u mee en stellen een specifiek reisprogramma 

samen, afgestemd op uw wensen. Enkele voorbeelden van 

bestemmingen en onderwerpen zijn:

•  Zweden, Stockholm: Thema ‘Passend onderwijs’

•  Duitsland, Berlijn: Thema ‘Onderwijs en naschoolse opvang’

•  België, Leuven: Thema ‘De rol van de directeur van een 

brede school’

•  Marokko: culturele rondreis met veel schoolbezoeken

•  Schotland, Edinburg: Thema ‘Kwaliteitsmeting’ 

•  Malta en Gozo: Thema ‘Tweetalig onderwijs’

•  Verenigde Staten: Thema ‘De schoolleider als ondernemer’

Ook komend schooljaar biedt de AVS weer een aantal educatieve reizen naar het buitenland. 

Samen met collega’s een aantal dagen op bezoek bij uw collega’s in een ander land: leerzaam en leuk! 

U leert van uw buitenlandse collega’s, maar ook van uw reisgenoten. Eind juni verschijnt de kleurrijke 

brochure ‘Educatieve reizen’. Om nu al in uw jaarplanning rekening te kunnen houden met de data, 

volgt hieronder alvast een overzicht met de bestemmingen, data en prijsindicaties. Half juni staat het 

volledige aanbod op www.avs.nl/professionalisering/educatievereizen.

a ankondiging educ atieve reizen 2010/2011

‘e n  d a n  b l i j k t  d at  z e  i n  h e t  b u i t e n l a n d  a l 
l a n g  d e  o p lo s s i n g  h e b b e n  g e vo n d e n  w a a r  i k 
n o g  n a a r  o p  z o e k  w a s ’



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

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

bovenschools managers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, 

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

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

Volg nu een training, cursus of opleiding

Uw professionalisering 
is ons vak!

Leidinggeven is uw vak, u daarbij te ondersteunen is ons vak!

De AVS School for Leaderhip, voor:

•  professionalisering van u en/of uw team

•  ‘in company maatwerk’ of open inschrijving

•  opleidingen en cursussen

•  advies

•  coaching

Sta niet stil en raadpleeg de nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2010/2011. 

Vraag ’m aan of kijk online op www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership.


