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thema � Juist beoordelen voorkomt 
ziekteverzuim
Leerkrachten spreken hun leerlingen aan op prestaties, 

maar zijn nog niet gewend om zelf beoordeeld te worden. 

Een gezonde werkgeversrelatie met functionerings-

gesprekken en heldere afspraken voorkomt verstoorde 

werkverhoudingen en ziekteverzuim. pagina 16

achtergrond � Werken met fl exibele 
vakanties
De pilots met fl exibele onderwijstijd, die na de zomer 

starten, zijn een voorbeeld van hoe het veld nieuw beleid 

afdwingt. Toch heerst er ook onrust over het geëxperi-

menteer met  fl exibele (zomer)vakanties. De voorlopers 

leggen uit hoe zij deze cultuuromslag met succes in de 

praktijk brachten. pagina 34

interview � ‘Schoolleider bepalend voor 
kwaliteit onderwijs’
In een serie (skype)interviews met bekende (inter)nationale 

onderwijsgoeroes bijt sir Michael Barber de spits af. ‘‘Het is 

bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs welke mensen 

als schoolleider worden geselecteerd. Schoolorganisaties 

moeten hun carrières in goede banen leiden.”

pagina 38
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leerkracht toe?
De eerste lichting academische pabo-studenten komt 

volgend jaar op de arbeidsmarkt. Zij hebben zeker een 

meerwaarde, volgens de opleiders. Wat kunnen 

schoolleiders van hen verwachten en hoe behandel je ze 

ten opzichte van de rest van het team? pagina 24
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Inhoud mei

Passend 
onderwijs en 
hoe verder…
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) heeft half 

mei de aanbeveling gedaan de landelijke invoering van Passend onderwijs 

een jaar op te schorten en het wetsvoorstel Passend onderwijs de status 

te geven van interim-wet, met een werkingsduur van vijf jaar. Dat is een 

verrassend advies, dat zeker de moeite waard is om te overdenken. Zeker 

nu een fl ink aantal argumenten van de minister en de Tweede Kamer 

blijkt gebaseerd op verkeerd aangeleverde cijfers van de Inspectie van 

het Onderwijs. Het lijkt erop dat nu duidelijk wordt dat budgettaire over-

wegingen het enige argument zijn om te bezuinigen. Er moet 300 miljoen 

euro gevonden worden op de onderwijsbegroting... 

We hebben de minister in een brief laten weten dat eens te meer duidelijk 

is dat dergelijke drastische bezuinigingen op Passend onderwijs niet 

door cijfers ondersteund worden. Dat betekent volgens mij dat een 

heroverweging van de voornemens noodzakelijk is. Voor ons betekent dit 

dat we nog meer vastberaden zijn het enorme banenverlies te voorkomen, 

expertise te behouden en de toegankelijkheid van ons onderwijs voor 

elke leerling te waarborgen. Het kabinet zou juist moeten investeren in 

onderwijs in plaats van te bezuinigen. In juni spreekt de Kamer over de 

plannen. Dan zullen we de balans kunnen opmaken. Intussen weten we ons 

gesteund door onze achterban. Dat blijkt ook uit de aanmeldingen voor de 

werkbijeenkomst voor schoolleiders op 31 mei, die wij organiseren om met u 

te spreken over hoe verder te gaan met Passend onderwijs. Aanmelden kan 

nog via www.avs.nl/passendonderwijs31mei. U komt toch ook? �

Kaderspel � door ton duif
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status interim-wet geven

ECPO: ‘Invoering Passend onderwijs jaar opschorten’

De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) heeft half mei de aanbeveling gedaan de landelijke 

invoering van Passend onderwijs een jaar op te schorten en het wetsvoorstel de status te geven van interim-wet, 

met een werkingsduur van vijf jaar.

financiële positie primair onderwijs

‘Budget personeel en materiaal op termijn 

samenvoegen’

Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de fi nanciële positie 

van het primair onderwijs. Daaruit blijkt onder meer dat de minister het tekort op materiële bekostiging niet 

compenseert. Vóór Prinsjesdag komt zij met een voorstel om de bekostiging van het po te vereenvoudigen, 

onder andere door de budgetten voor personeel en materieel bij elkaar te voegen tot één bedrag per leerling, 

en het afschaffen van de automatische indexering van het budget materiële instandhouding. Ook wijst de 

minister op het belang van verdere versterking van de fi nanciële deskundigheid van schoolbesturen.

Dit zijn twee van de 27 aanbe-

velingen die de ECPO geeft in 

het advies ‘Aanbevelingen bij 

wetsvoorstel Passend onder-

wijs’. De commissie adviseert 

de samenwerkingsverbanden 

primair en voortgezet onder-

wijs door middel van wettelij-

ke voorschriften te verplichten 

hun activiteiten op elkaar af 

te stemmen en nadere eisen te 

stellen aan het juridisch con-

struct en de besluitvorming 

van het bestuur van de samen-

werkingsverbanden. Neem de 

verdeling van de bezuinigin-

gen opnieuw onder de loep, 

adviseert de ECPO, om na te 

gaan of het primair onderwijs 

daaraan niet een onevenredig 

zware bijdrage levert.

De AVS is blij met de aanbe-

velingen van de ECPO. “Ik 

ga er vanuit dat de minister 

de adviezen serieus oppakt”, 

aldus AVS-voorzitter Ton Duif.

Verkeerde cijfers 
zorgleerlingen
De onderwijsbonden (waar-

onder de AVS) en de PO-Raad 

hebben op 16 mei bovendien 

een brief naar de minister 

gestuurd over de verkeerde 

aantallen zorgleerlingen (zie 

Kadernieuws 9). Zowel aan 

de brief van de inspectie over 

dubbel getelde zorgleerlingen 

als aan het uitkomen van het 

advies van de ECPO is geen 

ruchtbaarheid gegeven door 

het ministerie van OCW.

Werkbijeenkomst 
schoolleiders
De AVS organiseert, in samen-

werking met CNVO en AOb, op 

31 mei aanstaande van 15.00 

tot 17.00 uur een werkbijeen-

komst Passend onderwijs voor 

schoolleiders. Doel is met 

elkaar een antwoord zien te 

vinden op de vraag hoe nu ver-

der met Passend onderwijs? 

Om vervolgens met deze input 

de strategie richting Den Haag 

te bepalen. De bijeenkomst 

vindt plaats in het Beatrix 

Theater in Utrecht. Aanmel-

den kan via www.avs.nl/pas-

sendonderwijs31mei. �

Meer informatie: 

www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs

Voor wat betreft de mate-

riële bekostiging blijkt uit 

onderzoek over de periode 

2006–2009 dat bepaalde 

componenten leiden tot een 

meeruitgave, bijvoorbeeld 

voor onderhoud gebouwen, 

energiekosten en beheer en 

bestuur. Minder is uitgegeven 

aan onderwijsleerpakketten. 

Bij elkaar is er een gesigna-

leerd tekort van 4 procent, 

wat neerkomt op 0,37 pro-

cent van de totale gemiddel-

de bekostiging. De minister 

vindt dit percentage echter 

geen aanleiding om extra 

geld beschikbaar te stellen.

Op basis van het onderzoek 

in de periode 2006–2009 

concludeert de minister 

verder dat de indexering 

van de personele bekosti-

ging toereikend is geweest. 

Dat de BAPO-kosten stijgen 

is een juiste conclusie, 

maar hiermee is rekening 

gehouden in de bekostiging, 

aldus Van Bijsterveldt. De 

extra kosten zouden worden 

gecompenseerd door de 

daling van de gemiddelde 

kosten per formatieplaats, 

door uitstroom van ouderen 

en instroom van jongeren. 

Verwacht wordt dat de BAPO-

kosten een jaar later zullen 

dalen dan oorspronkelijk 

was ingecalculeerd. Door de 
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invoering van de functiemix 

en de verkorting van de sala-

risschalen is niet meer vast 

te stellen of de compensatie 

toereikend is. De invoering 

van de lumpsum maakt 

het niet meer mogelijk alle 

componenten op de voet te 

volgen. Wel heeft de minister 

geconstateerd dat het aantal 

formatieplaatsen is gestegen 

ten opzichte van het aantal 

leerlingen. Het is aan het 

bestuur om hierin keuzes te 

maken, schrijft de minister. 

Op de vraag of de indexering 

voor het jaar 2010 toereikend 

is, kan nog geen antwoord 

worden gegeven, omdat de 

jaarrekeningen over dit jaar 

nog niet binnen zijn.

Reserves
Als het om de reserves gaat, 

komt de minister – na een 

ingewikkelde formulebere-

kening – tot de conclusie dat 

veel schoolbesturen bezittin-

gen (geld en goederen) heb-

ben boven de zogenoemde 

signaleringswaarde. Er is 

wel sprake van een daling, 

maar Van Bijsterveldt vindt 

dat niet zo erg. Volgens haar 

hoeft dat niet zorgelijk te 

zijn, als de besturen het 

maar bewust en beheerst 

realiseren. Uit onderzoek 

blijkt verder dat de besturen 

zich houden aan de regels 

die voor beleggingen gelden. 

De hoeveelheid geld bij de 

schoolbesturen is iets ver-

minderd, maar volgens de 

minister nog steeds hoog. De 

meeste besturen zitten boven 

de signaleringswaarde van de 

commissie Vermogensbeheer 

onderwijs.

Tot slot geeft de minister aan 

dat schoolbesturen soms te 

laat reageren op de krimp 

van het aantal leerlingen en 

wijst zij op het belang van 

verdere versterking van de 

fi nanciële deskundigheid van 

schoolbesturen. Niet als doel 

op zich, maar om ervoor te 

zorgen dat de bekostiging ten 

goede komt aan de kwaliteit 

van het onderwijs. �

De volledige brief staat 

op www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/lumpsum.

teambeloning positiever beoordeeld

‘Leerkrachten tegen individuele prestatiebeloning’

In een enquête gehouden onder AOb-leden wijzen zeven op de tien respondenten het idee van 

prestatiebeloning naar de prullenbak. In plaats daarvan kunnen scholen beter slecht functionerende 

leerkrachten ontslaan, vindt tweederde. Teambeloning wordt positiever beoordeeld, met name in het 

basisonderwijs voelt men daar wel iets voor.

“Het leidt tot een soort 

McDonalds-medewerker 

van de week, afgunst en 

demotivatie”, vindt een 

geënquêteerde leerkracht 

van prestatiebeloning. In de 

open vragen wordt het meest 

genoemd dat de constructie 

onuitvoerbaar zou zijn. De 

vrees voor vriendjespolitiek 

of oneerlijke beoordeling 

is een ander veel genoemd 

bezwaar.

Maar er zijn ook respon-

denten die vinden dat de 

onderwijssector niet moet 

zeuren. “Bij het uitvoeren 

van welk vak dan ook is het 

mogelijk objectief te meten 

wat de effectiviteit van de 

geleverde arbeidsprestatie is. 

In het onderwijs is dit dus 

niet anders en dus moeten 

we streven naar een zo goed 

mogelijke gezamenlijke 

prestatie. Daarbinnen is het 

gewoon mogelijk excellentie 

extra te belonen. Daarnaast 

moet slecht functionerende 

professionals de kans gebo-

den worden zich te verbete-

ren of eventueel (met bege-

leiding!) gedwongen worden 

naar ander werk uit te zien.”

Maar de voorstanders zijn 

in de minderheid. Alle vari-

anten van prestatiebeloning 

worden door een meerder-

heid afgewezen, al verschilt 

het welk model wordt geko-

zen. De meest harde variant 

– een bonus op basis van de 

leerwinst in één jaar die in 

verschillende Amerikaanse 

schooldistricten wordt uitge-

probeerd – wordt het meest 

negatief beoordeeld, drie-

kwart is daar tegen. Dat geldt 

ook voor andere vormen van 

individuele beloningen zoals 

het voorstel van de Onder-

wijsraad om de 5 procent 

meest excellente leerkrach-

ten extra te belonen.

Teambeloning
Teambeloning wordt iets 

positiever beoordeeld, vooral 

als dat gebeurt op basis van 

de bereikte leerwinst over 

meerdere jaren. Met name 

in het basisonderwijs voelt 

men wel iets voor teambelo-

ning (32 procent). Nog iets 

positiever valt het oordeel 

uit over de aanpak om goede 

leerkrachten binnen het 

huidige salarissysteem te 

belonen met een extra peri-

odiek of doorstroom naar 

een hogere salarisschaal (is 

al mogelijk). Nog steeds is 44 

procent hiertegen, maar ook 

36 procent voor. Jongeren 

zijn over het algemeen iets 

positiever over het idee van 

prestatiebeloning.

Uit de enquête blijkt ver-

der dat op één van de vijf 

scholen bij tegenvallende 

prestaties geen functione-

ringsgesprekken worden 

gevoerd. Maar liefst 46 pro-

cent van de ondervraagden 

zegt dat niet goed functione-

rende leerkrachten worden 

gedoogd door de directie. 

Slechts 13 procent wordt 

ontslagen. AOb-voorzitter 

Walter Dresscher: “Helaas 

zien wij te vaak dat het 

personeelsbeleid van school-

besturen nog niet echt goed 

op orde is. Er zijn te weinig 

functioneringsgesprekken 

of er wordt te weinig gedaan 

om iemands functioneren te 

verbeteren.” Meer hierover is 

te lezen in het thema Perso-

neelsbeleid op pagina 37. �
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wel verlaging subsidiebudget

Conciërgeregeling 

verlengd

Minister Van Bijsterveldt heeft begin mei in een 

brief aan de schoolbesturen aangekondigd de 

conciërgeregeling te verlengen tot 1 augustus 2015. 

Tegelijkertijd kondigt de minister echter ook een 

verlaging van het subsidiebudget aan. De huidige 

conciërgeregeling loopt op 1 augustus 2012 af.

Na 2015 wil de minister de 

middelen versleutelen in de 

lumpsum (vast bedrag voor 

iedere basisschool). Daarmee 

zou volgens de berekenin-

gen van het ministerie voor 

elke school drie dagdelen 

(0,3 fte) formatie conciërges 

beschikbaar komen (nu twee 

dagdelen). De huidige subsi-

dieregeling vervalt dan, maar 

schoolbesturen die hiervan 

gebruik maken krijgen meer 

tijd om hier op te anticiperen.

Tegelijkertijd kondigt de 

minister ook een verlaging 

van het subsidiebudget 

aan. Na deze verlaging is 

het beschikbare budget nog 

19,4 miljoen euro (een daling 

van 17 procent aldus de PO-

Raad). De minister vraagt de 

schoolbesturen om hiermee 

in de bedrijfsvoering reke-

ning mee te houden. Het is 

daarmee niet uitgesloten dat 

schoolbesturen, ondanks de 

verlenging van de regeling, 

toch genoodzaakt zijn perso-

neel per 1 augustus 2011 in 

het RDDF te plaatsen. �

juridisch niet uitvoerbaar

Geen pilot met bekostiging op vestigingsniveau

Er komt geen pilot om de rijksbijdrage voortaan rechtstreeks aan een schoolvestiging uit te keren, in plaats 

van aan het bevoegd gezag, meldt de Besturenraad. Minister Van Bijsterveldt schrijft in een brief aan de 

Tweede Kamer dat het voorstel van SP en PvdA niet uitvoerbaar is en in strijd met de grondwettelijke vrijheid 

van stichting en inrichting.

De uitvoering van het fi nan-

ciële beleid ligt immers bij 

het schoolbestuur/bevoegd 

gezag. Het bevoegd gezag ont-

vangt op grond van de wet de 

bekostiging en moet daarover 

verantwoording afl eggen. 

Ook is het in de praktijk niet 

mogelijk om de bekostiging 

op te delen in een bedrag voor 

hoofdvestiging, nevenvesti-

ging en dislocatie. Leerlingen 

op dislocaties worden bijvoor-

beeld niet afzonderlijk geteld, 

wat de verdeling van de gel-

den lastig maakt.

De minister wijst erop 

dat er afgelopen jaren al 

maatregelen zijn genomen 

om het interne toezicht en 

de medezeggenschap (ouders, 

leerlingen en leerkrachten) 

te versterken om invloed op 

het fi nanciële beleid van het 

bestuur te kunnen uitoefenen. 

Ook biedt de huidige wetge-

ving aan besturen de ruimte 

om zelf vorm te geven aan de 

bekostigingsrelatie met aan-

gesloten scholen. Van Bijster-

veldt noemt het voorbeeld van 

scholen die een eigen begro-

ting opstellen, die vervolgens 

indienen bij het bestuur en 

daarover in gesprek gaan. �

onderzoek persoonlijkheidsstijlen 

schoolleiders

‘Directeuren meer 

mensgericht dan 

taakgericht’

VGS Advies heeft onderzocht wat kenmerkende 

persoonlijkheidsstijlen zijn voor directeuren in 

het basisonderwijs. Dit gebeurde aan de hand van 

vragen aan directeuren aangesloten bij de Vereniging 

voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De 

meerderheid blijkt een mensgerichte leider te zijn.

Driekwart van de directeuren 

heeft een mensgericht kwa-

drant: zij hebben veel aan-

dacht voor onderlinge relaties. 

De mensgerichte leiders zijn 

sterk in het betrekken van 

alle partijen in besluiten en 

ontwikkelingen. Deze direc-

teuren zijn gericht op een 

positieve onderlinge sfeer en 

het bevorderen van een har-

monieuze samenwerking. Van 

de mensgerichte directeuren 

zit een meerderheid van de 

deelnemers aan het introverte 

spectrum van het diagram. De 

taakgerichte directeuren zijn 

in het onderwijs beduidend in 

de minderheid. �

4



actueel ac tueel 

vroeg vreemdetalenonderwijs groeit explosief

Standaardnormen vvto moeten meer 

eenheid creëren

Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) is in 2010-2011 met bijna 70 procent gegroeid ten opzichte van vorig 

schooljaar. Op meer dan vijfhonderd basisscholen wordt een extra taal (meestal Engels) gegeven aan 

leerlingen vanaf groep 1. Om te zorgen voor meer eenheid zijn standaardnormen opgesteld. Dit melden het 

Platform vvto Nederland en het Europees platform.

bureaucratie blijft bron van ergernis

‘Verplichte ouderbijdrage doorn in oog’

Over het effect van de campagnes tegen de bureaucratie in het onderwijs zijn bestuurders en schoolleiders 

niet erg te spreken, blijkt uit een recente enquête van de Besturenraad. De vele regeltjes vormen nog altijd 

een bron van ergernis, waaronder de overeenkomst voor de verplichte ouderbijdrage.

tot 1 november indienen

Aanvragen kortlopend onderwijsonderzoek

Scholen en instellingen die kortlopend, praktijkgericht onderzoek willen doen, kunnen tot 1 november 2011 een aanvraag 

indienen via www.kortlopendonderzoek.nl. Mogelijke onderwerpen zijn kwaliteits- of leerlingzorg, ict, zelfstandig leren en 

personeelsbeleid. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks 900.000 euro beschikbaar.

De vvto-scholen verschil-

len vooral in startmoment, 

hoeveelheid lestijd en kwa-

liteit van het aanbod. Om 

daarin meer eenheid aan 

te brengen is de ‘Standaard 

vvto’ opgesteld. Deze stelt 

een minimumnorm voor de 

inrichting van vroeg vreem-

detalenonderwijs, maakt de 

kwaliteit van vvto meetbaar, 

en helpt scholen om hun 

vvto verder te verbeteren. De 

Standaard stelt normen voor 

de opbrengsten van vvto, 

het onderwijsleerproces, de 

kwaliteitszorg en de randvoor-

waarden. Bovendien zijn er 

eindtermen voor leerlingen in 

groep 8 geformuleerd, zodat 

de overgang van primair naar 

voortgezet onderwijs soepeler 

kan verlopen. �

Meer informatie: www.euro 

peesplatform.nl/vvto

Maar liefst 94 respondenten 

vinden dat de overheid er niet 

in is geslaagd de bureaucratie 

in regelgeving terug te drin-

gen. Velen vinden juist dat 

er nieuwe, overbodige regel-

geving bij is gekomen. Een 

respondent: “Ik ben inmiddels 

twintig jaar directeur, maar 

wat we tegenwoordig aan 

administratie moeten bijhou-

den...? Teveel!” 67 procent is 

bereid om bij wijze van pro-

test te stoppen met de uitvoer 

van een bepaalde regel, maar 

dan wel als collectief.

De verklaring omtrent gedrag 

(VOG) die ook voor overblijf-

moeders verplicht is, stoort 

verschillende schoolleiders. 

Daarnaast zijn onder andere 

de verplichtingen met betrek-

king tot de vrijwillige ouder-

bijdrage een doorn in het oog. 

Het probleem waar scholen 

tegenaan lopen is dat zij ieder 

jaar een nieuwe overeenkomst 

met de ouders moeten afslui-

ten voor deze bijdrage. Ook 

moet er op de overeenkomst 

voor de ouderbijdrage worden 

gespecifi ceerd waar het geld 

aan wordt uitgegeven. Ouders 

kunnen dan zelf kiezen of ze 

voor een bepaalde activiteit of 

voorziening wel willen beta-

len en voor iets anders niet. �
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jaarcijfers commissie gelijke behandeling

‘Toegang gehandicapten tot onderwijs moeizaam’

Leerlingen met een beperking en hun ouders ervaren in het onderwijs geregeld problemen. Dat varieert 

van het ontbreken van geschikt lesmateriaal tot fysieke aanpassingen of tot moeite bij het vinden van 

stageplaatsen. Ook ondervinden mensen met een beperking nog steeds discriminatie bij het vinden van 

werk. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) over 2010.

zuid-koreaans onderzoek

‘Autisme komt vaker voor dan gedacht’

Uit nieuw, Zuid-Koreaans onderzoek blijkt dat 1 op de 38 kinderen autistisch is. Dat is veel meer dan de 

eerdere schatting van 1 op de 100 kinderen uit een Amerikaans onderzoek. Het kan dus zijn dat autisme 

wereldwijd te weinig vastgesteld wordt, berichtte Trouw begin deze maand.

Het aantal oordelen op de 

grond handicap/chronische 

ziekte steeg van 13 in 2009 

naar 35 in 2010. Bijna 30 

procent van deze oordelen 

speelde in het onderwijs. 

Scholen blijken vaak nog 

onvoldoende ingesteld op hun 

verplichtingen die voortvloei-

en uit recente wetsuitbreidin-

gen voor leerlingen met een 

beperking. De telefonische 

helpdesk van de CGB kreeg 

honderden vragen over drem-

pels voor mensen met een 

beperking.

Meestal nam de discrimine-

rende partij naar aanleiding 

van het oordeel van de CGB 

maatregelen om de discrimi-

natie ongedaan te maken of in 

de toekomst te voorkomen.

In 2010 heeft het kabinet een 

wetsvoorstel ingediend voor 

de overgang van de CGB naar 

het nieuwe College voor de 

Rechten van de Mens. Een gro-

te meerderheid van de Tweede 

Kamer stemde hiermee in. �

Het complete CGB-jaarverslag 

is te lezen via www.cgb.nl.

De onderzoekers denken 

niet dat in Zuid-Korea meer 

kinderen zijn met autisme, 

maar vermoeden dat ze er 

meer hebben gevonden met 

een nieuwe onderzoeksme-

thode. Het onderzoek in de 

Verenigde Staten is gebaseerd 

op medische gegevens en 

gegevens van scholen; in 

Zuid-Korea werd een enquête 

gehouden onder ouders van 

55.000 schoolkinderen tussen 

de 7 en 12 jaar 9 (63 procent 

respons). De vragen waren 

erop gericht dat ook kinde-

ren die goed kunnen func-

tioneren met een vorm van 

autisme, zoals het Syndroom 

van Asperger, naar boven 

drijven. De kinderen waarbij 

uit de antwoorden bleek dat 

ze mogelijk autistisch waren, 

zijn vervolgens verder onder-

zocht. De onderzoekers erken-

nen dat ouders die bezorgd 

zijn over het gedrag van hun 

kind, mogelijk eerder geneigd 

zijn om mee te doen met het 

onderzoek.

De resultaten zijn gepubli-

ceerd in het wetenschappelijk 

tijdschrift The American Journal 

of Psychiatry. �

mits voldoende leerlingen

Nevenvestiging makkelijker zelfstandig

Het omzetten van een dislocatie of nevenvestiging van een basisschool naar een zelfstandige school met 

een eigen brinnummer kan in de toekomst waarschijnlijk sneller.

Minister Van Bijsterveldt 

diende onlangs bij de Twee-

de Kamer een wetsvoorstel 

in dat de mogelijkheden 

tot verzelfstandiging van 

vestigingen van scholen voor 

primair onderwijs verruimt. 

De belangrijkste voorwaarde 

voor verzelfstandiging is 

dat zowel de overblijvende 

school als de nieuwe school 

de eerstvolgende vijftien 

jaar voldoende leerlingen 

heeft. Dat aantal moet mini-

maal overeenkomen met 

de stichtingsnorm. De Raad 

van State en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten 

(VNG) zijn positief over het 

wetsvoorstel. �
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executive master of management 

in education (mme)

Eerste academische 

opleiding voor 

schoolleiders

De TiasNimbas Business School kent de eerste 
academische masteropleiding voor schoolleiders 
en onderwijsmanagers. De Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie gaf het instituut van de 
universiteiten in Tilburg en Eindhoven hiervoor 

onlangs een accreditatie.

De opleiding Executive Master 

of Management in Education 

(MME) kan gevolgd worden 

door schoolleiders en mana-

gers met minimaal een hbo-

diploma en ruime relevante 

werkervaring. Het programma 

focust, naast een brede ken-

niscomponent, op ethiek 

en beoordelen, via theorie 

en praktijkcasussen. Voor 

de professionalisering van 

het vak is de komst van deze 

opleiding erg belangrijk, vindt 

TiasNimbas. �

Meer informatie: 

www.tiasnimbas.edu/ 

Executive_Master_of_ 

Management_in_Education_

(MME)/pgeId=228

actueel ac tueel 

actieweek ‘dit gaat goed op school!’

Ouders: ‘Persoonlijke aandacht het belangrijkst’

De meeste ouders vinden vooral persoonlijke aandacht voor hun kind op school het belangrijkst. Dat blijkt 

uit de positieve verhalen die zij meldden tijdens de actieweek ‘Dit gaat goed op school’ van 5010, een 

samenwerkingsverband van de landelijke ouderorganisaties.

De ouders gaven in hun verha-

len aan dat zij tevreden zijn 

als er op school persoonlijke 

aandacht is voor hun kind. En 

wanneer de school hen tijdig 

informeert als het niet goed 

gaat met het kind. Ouders zijn 

enthousiast over scholen met 

een goed pedagogisch klimaat 

en waar leerkrachten en direc-

tie openstaan voor de inbreng 

van ouders. Veel ouders waar-

deren de leerkracht die extra 

aandacht en begeleiding aan 

de leerlingen geeft. Daar ont-

staat een vruchtbare bodem 

voor onderwijskwaliteit.

De actieweek ‘Dit gaat goed 

op school!’ vond plaats in het 

voorjaar van 2011. Veel ouders 

belden om te vertellen over 

hun positieve ervaringen met 

de school van hun kind. Vier 

scholen kregen van 5010 een 

eervolle vermelding: De Stijg-

beugel in Arnhem, de Zuid-

wester in Tilburg, Scholen-

gemeenschap Reggesteijn in 

Rijssen en de Dubbeldekker in 

Hilversum. �

Meer informatie: www.5010.nl

onderzoek cnv onderwijs

Twijfel over 

eerlijkheid promoties 

door onduidelijkheid 

over eisen

Een op de vijf leerkrachten vindt dat sollicitatie-

ronden naar hoger betaalde leraarsfuncties in het 

primair en voortgezet onderwijs eerlijk verlopen. 

Onduidelijkheid over de gestelde eisen veroorzaakt 

twijfel over de eerlijkheid bij promoties. Dit blijkt uit 

onderzoek van CNV Onderwijs.

Schoolbesturen moeten zich 

volgens CNVO houden aan de 

cao-afspraken over sollicita-

ties en benoemingen en de 

communicatie daarover ver-

beteren. Uit het onderzoek 

blijkt dat bijna de helft van 

de leerkrachten niet goed 

weet welke eisen gesteld wor-

den voor promotie naar een 

beter betaalde functie. �
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cbs: een op drie ouders boven de vijftig

Steeds meer oudere ouders

Thuiswonende kinderen hebben steeds vaker oudere ouders. In 2010 was bijna een op de drie ouders met 

thuiswonende kinderen vijftig jaar of ouder. Het totale aantal is sinds 1995 met 168 duizend gestegen tot 

795 duizend in 2010. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

raad voor maatschappelijke ontwikkeling

‘Kloof tussen hoog- en laagopgeleiden steeds groter’

De Nederlandse samenleving beweegt zich in een richting waarin hoger en lager opgeleiden gescheiden 

van elkaar leven. Een samenleving waarin iedereen kansen heeft om talent via het onderwijs te verzilveren, 

verandert gaandeweg in een samenleving waarin het opleidingsniveau de sociale scheidslijn vormt. Dat stelt 

de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in het recente advies ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’.

De leeftijd van ouders met 

thuiswonende kinderen is 

de afgelopen vijftien jaar 

gestegen. Het aandeel gezin-

nen waarin een van de ouders 

vijftig jaar of ouder is, is toe-

genomen van 25 procent in 

1995 tot ruim 30 procent in 

2010. Waren in 1995 nog bijna 

vier op de tien ouders onder de 

veertig jaar, nu zijn dat er drie 

op de tien.

De toename van het aantal 

gezinnen met oudere ouders 

heeft onder meer te maken 

met het uitstel van het ouder-

schap en met het feit dat meer 

jongeren na een tijdje terug-

keren naar het ouderlijk huis.

Minder (grote) gezinnen
Er zijn ruim 2,5 miljoen 

gezinnen met thuiswonende 

kinderen. Ruim vier op de tien 

gezinnen hebben twee thuiswo-

nende kinderen. Het aandeel 

gezinnen met één kind ligt 

daar een fractie onder. Grote 

gezinnen met drie of meer kin-

deren vormen met 17 procent 

een minderheid. In 2010 waren 

er 18 duizend gezinnen met 

vijf of zes thuiswonende kinde-

ren, en 2,5 duizend met zeven 

of meer kinderen. Medio jaren 

negentig waren dat er nog 

25 duizend en ruim 5 duizend.

Het aantal gezinnen met thuis-

wonende kinderen is het afgelo-

pen decennium vrijwel stabiel. 

Daarentegen is het aandeel 

gezinnen de afgelopen decennia 

sterk gedaald, door een sterke 

toename van het aantal alleen-

staanden. Ook is met name daar-

door het totale aantal huishou-

dens sinds 1981 met 45 procent 

gestegen tot 7,4 miljoen. �

Uit een opinieonderzoek dat in 

opdracht van de RMO door TNS 

NIPO is verricht blijkt dat 59 

procent van de Nederlanders 

vindt dat verschillende oplei-

dingsniveaus steeds minder 

contact met elkaar hebben. 

86 procent vindt de verwijde-

ring tussen opleidingsniveaus 

problematisch. Hoger en lager 

opgeleiden komen elkaar 

steeds minder tegen in de 

buurt, op school en in institu-

ties van de democratie. Deze 

scheidslijn van opleidingsni-

veaus dreigt samen te vallen 

met mogelijkheden voor ont-

plooiing en waardering, maar 

ook toegang tot netwerken en 

zeggenschap. In het onderzoek 

van TNS NIPO stelt 68 procent 

van de respondenten dat de 

mening van hoger opgeleiden 

teveel doorklinkt in de politiek. 

Bovendien geeft 84 procent 

aan dat er in de maatschappij 

teveel waarde wordt gehecht 

aan diploma’s en te weinig aan 

ervaring en praktijkkennis.

Onderwijs heeft lange tijd 

gewerkt als verheffi ngsma-

chine: inmiddels is meer dan 

30 procent van de Nederlandse 

bevolking hoger opgeleid, stelt 

de RMO. “Maar nieuwe barriè-

res dienen zich aan: kinderen 

van hoger opgeleiden beschik-

ken over meer hulpbronnen en 

hebben zo een voorsprong in 

het onderwijs; het onderwijs-

pad wordt al vroeg in het leven 

bepaald waardoor kinderen 

van lager opgeleiden minder 

kansen hebben om hun talent 

te ontplooien; en sociale daling 

is een reële mogelijkheid nu 

afkomst niet meer garan-

deert dat privileges worden 

doorgegeven. Deze barrières 

ondermijnen het perspectief 

op vooruitgang en veroorzaken 

onzekerheid over de eigen 

positie en die van toekomstige 

generaties”, aldus de RMO. In 

het onderzoek van TNS NIPO 

zegt 73 procent van de mensen 

bang te zijn dat toekomstige 

generaties het slechter krijgen.

De RMO doet aanbevelingen 

om voor iedereen perspectief 

op vooruitkomen te behou-

den en een wrange scheiding 

langs opleidingsniveau in de 

samenleving te voorkomen:

• Creëer contexten waar kin-

deren, ongeacht hun ouderlijk 

milieu, hun eigen talent kun-

nen aanboren. Daarnaast is het 

van belang om de mogelijkhe-

den voor scholing op latere leef-

tijd te vergroten.

• Waardeer verschillende posi-

ties beter en doorbreek de op 

opleidingsniveau gebaseerde 

hiërarchie. Schenk meer aan-

dacht aan horizontale carriè-

reperspectieven van excellente 

vakbeheersing en geef mensen 

met verschillende opleidingsni-

veaus een rol in agendavorming 

en zeggenschapsstructuren.

Meer informatie: 

www.adviesorgaan-rmo.nl �
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25 procent minder energieverbruik dan minimumeis Bouwbesluit

Nieuwe scholen energiezuiniger

Nieuwe onderwijsgebouwen zijn gemiddeld 25 procent energiezuiniger dan minimaal is vereist in het 

Bouwbesluit, meldt het Agentschap NL. Dit blijkt uit een analyse van de bouwaanvragen uit 2010. Een aantal 

scholen levert zelfs een energieprestatie die bijna twee keer beter is dan vereist. En bovendien is er ook extra 

aandacht voor een gezond binnenklimaat.

Deze ontwikkeling is opmer-

kelijk, omdat de energie-

eisen voor gebouwen in het 

Bouwbesluit per 1 januari 

2010 zijn aangescherpt. Bijna 

alle – steekproefsgewijs – 

onderzochte nieuw te bouwen 

scholen leveren een energie-

prestatie die fl ink beter is dan 

minimaal vereist volgens het 

Bouwbesluit. Een aantal scho-

len presteert bijna een factor 2 

beter dan de nieuwste norm.

Veelvoorkomende maatregelen 

zijn: een dikke isolatie van de 

gebouwschil, HR++ glas, en 

energie-effi ciënte verlichting. 

Driekwart van de scholen 

gebruikt een warmtepomp 

voor verwarming, vaak in com-

binatie met warmtekoude-op-

slag. Een kwart van de scholen 

krijgt pv-panelen, variërend 

van 16 tot 625 m2. De zonne-

panelen leveren een bijdrage 

van 1 tot 30 procent aan de 

energievoorziening.

Naast energiebesparing tonen 

de scholen opvallend veel 

aandacht voor de kwaliteit van 

het binnenmilieu. Driekwart 

van de scholen beschikt over 

gebouwkoeling. Iets wat in 

nieuwbouwkantoren gebrui-

kelijk is, maar in scholen tot 

voor kort nog een uitzonde-

ring. Ook beschikt driekwart 

van de scholen over gebalan-

ceerde ventilatie met warmte-

terugwinning. Ook op dit punt 

zijn scholen bezig met een 

inhaalslag.

De steekproef toont aan dat 

in de nieuwbouwplannen een 

grote stap voorwaarts is gezet, 

meent het Agentschap NL. De 

volgende stap zal zijn het goed 

uitvoeren van de maatregelen 

tijdens de bouw en daarna een 

goed gebruik en beheer. �

Meer informatie: 

www.frissescholen.nl, 

www.agentschapnl.nl/nieuws/

nieuwe-scholen-sterk-energie 

en de AVS, Jan Schraven, 

j.schraven@avs.nl

evidence based

Vijf nieuwe onderzoeken naar rekenen op 

de basisschool

Het rekenonderwijs op de basisschool verbeteren, dat is de centrale gedachte achter het 

onderzoekprogramma ‘Rekenen in het primair onderwijs’. In totaal gaan vijf nieuwe onderzoeksprojecten 

van start, gefi nancierd door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, onderdeel van NWO. De 

onderwerpen variëren van problemen met breuken en grote getallen tot verbetering van toetsen, rekenen 

in het speciaal onderwijs en digitale ondersteuning aan leerkrachten.

Drie van de vijf projecten 

zijn een zogenaamd Research 

& Development-project. Dit 

betekent dat universitaire 

onderwijsonderzoekers en 

partners uit de onderwijs-

praktijk nauw samenwerken 

met het oog op directe, 

concrete toepassing van de 

kennis op scholen. Deze 

partners zijn basisscholen, 

rekenexperts, pabo’s, Cito, 

hogescholen (lectoren) en 

Landelijke Pedagogische 

Centra. De twee toegekende 

projecten voor wetenschap-

pelijk onderzoek hebben als 

doel om meer evidence based 

uitspraken te kunnen doen 

over effectieve aanpakken in 

het rekenonderwijs.

De gehonoreerde projecten 

zijn onder andere:

• Verbetering toetsprak-

tijk (R&D-project) door de 

Universiteit Utrecht in 

samenwerking met Openbaar 

Primair Onderwijs Zoeter-

meer, Onderwijsbegeleidings-

dienst Duin- en Bollenstreek 

en de pabo van De Haagse 

Hogeschool

• Ieder kind heeft recht op 

gedifferentieerd (speciaal) 

rekenonderwijs (R&D-project) 

door de Universiteit Utrecht 

samen met Expertis, CPS, 

CED-groep, Giralisgroep, Pabo 

Windesheim/Opleidingen 

Speciale Onderwijszorg 

Windes heim, Pabo Utrecht/

Marnix opleidingscentrum, 

Pabo & Kenniscentrum Hoge-

school Utrecht en Academi-

sche Pabo Utrecht.

Met de toekenning van de 

projecten is in totaal 2,7 mil-

joen euro vergeven. �

Meer informatie: www.nwo.nl
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raad van europa waarschuwt voor stralingsgevaar

‘Verbied mobiele telefoons en draadloos internet 

op scholen’

De straling die veroorzaakt wordt door gsm’s en draadloze netwerken kan, zeker bij kinderen, de gezondheid 

in gevaar brengen. Dat is de conclusie van een rapport van de Raad van Europa. Daarom wil die raad een 

totaal verbod op mobiele telefoons en wifi  in scholen. Dit meldt de Belgische krant De Morgen.

De leden van de Raad van 

Europa kwamen na het horen 

van een aantal experts en het 

doornemen van de recentste 

wetenschappelijke studie tot 

de conclusie dat de straling 

een potentieel gevaar voor 

de gezondheid vormt. In zijn 

rapport vergelijkt de Raad 

die straling met asbest en 

tabak, ook zaken waarvan 

de schadelijke effecten op 

lange termijn eerst werden 

geminimaliseerd. Wachten 

op omstandig wetenschap-

pelijk en medisch bewijs 

om tot actie over te gaan 

is voor de Raad geen optie, 

dus stelt deze een aantal 

maatregelen voor. Zo wil de 

Raad in de toekomst strikte 

stralingslimieten opleggen, 

moeten toestellen die stra-

ling veroorzaken een duide-

lijk label krijgen dat op de 

gezondheidsrisico’s wijst en 

komt er een grootschalige 

voorlichtingscampagne die 

op de potentiële gevaren van 

gsm’s, babyfoons en draadloos 

internet wijst. Het opvallend-

ste voorstel is het totale ver-

bod op het gebruik van gsm’s 

en draadloze netwerken in 

schoolgebouwen.

Het is voorlopig nog afwach-

ten of het verbod er ook echt 

komt. In juni zal de plenaire 

vergadering van de Raad van 

Europa zich erover uitspreken 

en daarna moet het nog voor-

bij het Comité van Ministers, 

waarin de buitenlandminis-

ters van alle 47 leden zetelen. 

Daarbij komt het gebrek aan 

reële macht: de Raad van 

Europa kan zijn wil niet aan 

de lidstaten opleggen. Beslis-

singen gelden alleen als aan-

beveling. �

verbetertrajecten primair onderwijs

Resultaten begrijpend lezen en rekenen verbeterd

De resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen van basisscholen die deelnemen aan taal- 
en rekenverbetertrajecten zijn verbeterd. In schooljaar 2009/2010 presteerden meer scholen boven de norm 
van de inspectie dan het schooljaar daarvoor en de gemiddelde scores van scholen zijn toegenomen. Voor 
technisch lezen zijn er geen eenduidige conclusies te trekken. Dit blijkt uit de Monitor verbetertrajecten 

taal en rekenen van de inspectie.

Dat basisscholen die deelne-

men aan de rekenverbetertra-

jecten zijn verbeterd blijkt uit 

de toename van het percenta-

ge scholen dat boven de (mini-

mum)norm van de inspectie 

scoort, uit het feit dat meer 

scholen ten opzichte van de 

norm van de inspectie verbe-

teren (rond 18 procent) dan 

verslechteren (rond 8 procent) 

en uit de toename van de 

gemiddelde scores op scholen 

die in beide schooljaren verge-

lijkbare toetsen afnemen.

Ook voor begrijpend lezen 

scoren meer scholen boven de 

norm, zijn er meer scholen 

die verbeteren dan verslechte-

ren en neemt de gemiddelde 

score toe. Daarbij valt wel op 

dat scholen in de hogere leer-

jaren in het algemeen lager 

scoren dan in de lagere leer-

jaren. In de hogere leerjaren 

is wel een grote toename van 

20 procent zichtbaar, van het 

aantal scholen dat verbetert. 

Voor technisch lezen is op 

basis van het percentage scho-

len dat boven de norm scoort 

geen vooruitgang zichtbaar. 

Ook zijn er meer scholen die 

zich hebben verslechterd 

dan verbeterd. Wel stijgen 

de gemiddelde scores van de 

kleine groep van scholen die 

in beide schooljaren dezelfde 

toets afneemt. Deze verschil-

len in de resultaten op het 

gebied van technisch lezen 

zouden volgens de PO-Raad te 

maken kunnen hebben met 

de vele toetswisselingen in 

het afgelopen schooljaar of 

scherpere normeringen bij de 

gebruikte toetsen.

De deelnemende scholen 

waren op het moment van de 

monitoring pas een jaar bezig 

om uitvoering te geven aan de 

verbetertrajecten.

Onder verantwoordelijkheid 

van de PO-Raad voert het 

Projectbureau Kwaliteit (PK) 

sinds schooljaar 2008/2009 

de driejarige taal- en reken-

verbetertrajecten uit. Het 

ministerie van OCW fi nanciert 

deze trajecten. De inspectie 

volgt de resultaten op basis 

van vragenlijsten die door 

deelnemende scholen worden 

ingevuld. �
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Over het thema 

Een schooldirecteur is in eerste instantie 

leidinggevende van zijn of haar personeel. 

Naar dat personeel gaat het leeuwendeel 

van de begroting en logischerwijs zou daar 

dus ook de meeste tijd en aandacht heen 

moeten gaan. In de praktijk is integraal 

personeelsbeleid (IPB), met de bijbehorende 

cyclus van POP- en functioneringsgesprekken, 

nog te vaak een ondergeschoven kindje. 

Dit blijkt uit onderzoek, maar ook uit de 

ervaringen van AVS-adviseur en gastredacteur 

Tom Roetert. “We vinden het in het onderwijs 

geen probleem om een klein mannetje van 

zeven op zijn kop te geven vanwege een 

onvoldoende, maar leerkrachten moeten we 

met fl uwelen handschoenen aanpakken.”

Het voeren van gesprekken dient bovendien 

meerdere doelen. Leiderschapsgoeroe 

Michael Barber zegt bijvoorbeeld verderop 

in deze Kader Primair dat het belangrijk is 

om proactief bezig te zijn met het begeleiden 

van loopbanen, met name met het oog op het 

tekort aan schoolleiders.

In dit thema wordt het onderwerp personeels-

beleid vanuit verschillende kanten belicht: 

hoe kun je het inzetten om de kwaliteit van de 

leerkracht te vergroten? En om verzuim tegen 

te gaan? Wat is de invloed van vergrijzing 

op het personeelsbeleid? En wat mag de 

schoolleider straks verwachten van de 

eerste lichting academisch afgestudeerde 

leerkrachten?

Tot slot staan door het thema heen korte 

vraaggesprekken met zowel leerkrachten als 

schoolleiders, over wat leerkrachten doen 

om hun eigen professionalisering op peil te 

houden en wat leidinggevenden doen om dit 

te ondersteunen.

thema � personeel sbeleid

De cultuur in een onderwijsorganisatie 

heeft veel invloed op de kwaliteit van 

de leerkrachten. Dat is de ervaring van 

Allert de Geus, tot 2009 directeur van de 

Docentbank, één van de initiatiefnemers 

van lerarenmetlef.com en momenteel 

bovenschools directeur van Stichting Pallas 

(vrije scholen). Hij ziet volop mogelijkheden 

om die kwaliteit te verbeteren. “Bestuurders 

kunnen de organisatiecultuur positief 

beïnvloeden.” tekst lisette blankestijn

Een leerkracht kan alleen kwaliteit leveren als de basis van 

de school op orde is, vindt De Geus. “Met de basis bedoel ik 

vooral de kwaliteit van de organisatie en de stabiliteit van 

het management. Denk aan het lesprogramma, de forma-

tie, fi nanciën, medezeggenschap en faciliteiten. Dat zijn bij 

uitstek zaken die het management moet regelen en borgen. 

Anders lekt er energie weg en voelen leerkrachten zich 

onzeker. Leerkrachten moeten weten binnen welke kaders 

zij werken. Pas dan ontstaat er de ruimte voor de kwaliteit 

van de leerkracht, pas dan kan hij of zij excelleren.”

Plezier
Waar bestaat die kwaliteit van de leerkracht uit? “Kwali-

teit zit hem vooral in het hebben van plezier in het vak. 

Als je er geen lol in hebt, houd je het niet vol, en kun je 

je niet echt verbinden aan leerlingen en aan een school. 

‘Je moet 
een leer 

>
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de loopbaan van
kracht faseren’
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Vaak wordt gedacht dat ‘traditionele’ vor-

men van professionalisering (cursussen, 

workshops) niet effectief zijn. Uit onder-

zoek van de Nederlandse organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) naar 

de professionalisering van leerkrachten 

bleek onlangs het omgekeerde ook niet 

het geval te zijn. Het NWO vond namelijk 

geen bewijs voor de stelling dat meer 

vernieuwende vormen van professionalise-

ring (op de eigen werkplek) beter zouden 

werken. Uit het onderzoek blijkt juist dat 

variatie heel belangrijk is: professiona-

liseren met verschillende werkvormen. 

Allert de Geus hecht veel belang aan het 

enthousiasme en de verankering in de 

eigen ontwikkeling die ten grondslag zou-

den moeten liggen aan de professionali-

sering. “Professionalisering werkt niet als 

de leerkracht geen ‘eigenaarschap’ voelt 

van zijn leraarsvak. Vaak zijn leerkrachten 

niet goed voorbereid op een scholing en 

kunnen zij de scholing niet plaatsen in hun 

eigen professionele perspectief.” De Geus 

signaleert een bepaald gemak waarmee 

leerkrachten hun eigen professionalisering 

bejegenen: “Na een cursus zeggen ze dan 

tegen elkaar: ‘Het was wel leuk hoor’.” 

Mooier zou het zijn als zij, naast de leerop-

brengst, aan kunnen geven waar zij zich in 

de volgende scholingsronde verder in wil-

len bekwamen.”

Het NWO stelde ook vast dat veel vormen 

van professionalisering van leerkrachten 

niet zijn gericht op problematiek in de 

eigen lespraktijk. Een gemiste kans, vin-

den de onderzoekers. Na- en bijscholing 

van leerkrachten zijn het meest effectief 

als de inhoud vakgerelateerd is en goed 

is ingebed in de eigen lespraktijk. De 

Geus herkent dat: “Veel scholing van leer-

krachten is niet individueel, niet op maat. 

Ook de verankering van de scholing in de 

eigen professionele ontwikkeling is vaak 

onvoldoende.”

o n d e r z o e k  n a a r  p r o f e s s i o n a l i s e r i n g

het probleem snel en zonder tussenkomst van zware staf-

diensten opgelost! Op een gegeven moment gaan die ver-

bindingsprocessen vanzelf.”

Beloning
De Geus is daarnaast voorstander van resultaatgerichte 

beloningsdifferentiatie. Niet automatisch jaarlijks een 

stapje hoger in de salarisschaal, maar waardevolle presta-

ties belonen. “Beloningsdifferentiatie is een onderwerp van 

pittige discussie binnen onze

vrije scholen. In onze traditie speelt het gelijkheidsbegin-

sel een sterke rol. Het was gebruik om de inkomens te 

nivelleren: alles in één pot en dan eerlijk delen. Dit paste 

in de cultuur van het leerkrachtenzelfbestuur. Inmiddels 

transformeren vrije scholen zich tot eigentijdse arbeids-

organisaties met bijbehorende verschillen in taken, ver-

antwoordelijkheden en beloningen. Die transformatie 

vraagt een behoedzame aanpak. Het invoeren van de 

functiemix moeten we bijvoorbeeld grondig onderbouwen 

en heel zorgvuldig uitwerken. Iedere school volgt in dat 

veranderingsproces haar eigen tempo.” Naast belonings-

differentiatie gelooft De Geus sterk in het werken met 

incentives. “Benoem bijvoorbeeld tien initiatieven binnen 

je organisatie. Die ga je intensief volgen, tijd en aandacht 

geven”, adviseert hij. “Maak voor die initiatieven ruimte in 

je werkoverleg, schrijf erover in nieuwsbrieven en vraag de 

initiatiefnemers om presentaties te verzorgen voor hun col-

lega’s. Deze vormen van aandacht en waardering geven uit-

voerders voldoening. Vervolgens is het belangrijk dat je de 

meerwaarde van die initiatieven echt signaleert, benoemt 

en ervoor zorgt dat de juiste vervolgstappen kunnen wor-

den gezet.”

De Geus heeft recent meegemaakt dat enthousiasme en 

betrokkenheid van leerkrachten zorgden voor een verbete-

ring van de onderwijskwaliteit. Na de vernietigende inspec-

tierapporten van de afgelopen jaren – op de lijst zwakke en 

zeer zwakke scholen stonden relatief veel vrije scholen – is 

Mooi onderwijs ontstaat in de wisselwerking tussen leer-

kracht en leerling. Een leerkracht moet plezier hebben in 

de ontwikkeling van zijn leerlingen en tegelijk – als vak-

kundige – de basis op orde hebben. Vakinhoudelijke kennis 

(taal, rekenen) moet vanzelfsprekend zijn. Ook moet de 

leerkracht kennis hebben van didactiek, een goed pedago-

gisch klimaat kunnen creëren en competenties hebben als 

overzicht houden en lessen structureren. Het is belangrijk 

om het tijdpad te kunnen overzien waarbinnen een kind 

kan leren. Ten slotte verwachten wij bij vrije scholen dat 

de leerkracht kennis heeft van de menskunde en het vrije-

schoolleerplan. Dit plan geeft een visie op de ontwikkeling 

van jongeren en beschrijft meer dan wat ‘maatschappelijk 

relevant’ is.”

Als leidinggevende kun je de kwaliteit van leerkrachten 

én schoolleiders beïnvloeden door te sturen op kracht en 

kwaliteit, vindt De Geus. “Vraag je af: wie kan waar een 

bijdrage aan leveren? Wie is waar goed in, wie vindt wat 

leuk? Niet iedereen hoeft hetzelfde te doen! Als je oog hebt 

voor ieders talenten, ontstaat er commitment en worden 

mensen nieuwsgierig naar elkaars inbreng. In de praktijk 

werkt het simpel. Zo specialiseren mijn schoolleiders zich 

op een gebied waar hun kracht ligt, bijvoorbeeld fi nanciën, 

personeel of onderwijs. Ook probeer ik als bovenschools 

directeur om schoolleiders gericht te verbinden. Als school-

leider A problemen heeft met de bedrijfsvoering, vraag ik 

een andere schoolleider die hierin heel goed is, om school-

leider A te ondersteunen. De vragende partij voelt zich 

gekend in zijn probleem, de ondersteunende partij voelt 

zich gewaardeerd in zijn kwaliteit. Op die manier wordt 

‘a l s  j e  o o g  h e b t  vo o r  i e d e r s 

ta l e n t e n ,  o n t s ta at  c o m m i t m e n t ’
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de trend gekeerd, vertelt hij. “De kwaliteit van onze scho-

len is weer in orde, ze zijn relatief snel opgekrabbeld. Eén 

school is nog herstellende. Je merkt in dit herstelproces dat 

de echte kwaliteitsverbetering van dag tot dag gerealiseerd 

wordt door die enthousiaste leerkracht in de klas.”

Education permanente
De functiemix, de lerarenbeurs en de wet BIO drukken hun 

stempel op de manier waarop we anno 2011 het onderwijs 

professionaliseren. De Geus vindt die instrumenten nut-

tig, maar beperkt: “Professionalisering is meer dan de 

hoeveelheid uren die mensen in een cursus steken of de 

vergoeding. Ik ben voorstander van education permanente. 

Leer van je eigen ervaringen. Die kom je op het spoor met 

feedback, die je krijgt via intervisie en collegiale consulta-

tie. Vaak blijven mensen steken in het geven van kritiek, 

“Mijn schoolbestuur stich-

ting Prisma besloot twee 

jaar geleden dat ze op elke 

school een taal- en reken-

specialist wilden hebben. 

Met een aantal collega’s zit 

ik nu in het tweede jaar van een master van 

Hogeschool Windesheim om rekenspecia-

list te worden. Het is hartstikke leerzaam 

en erg interessant, maar ook pittig naast 

een fulltime baan. Gemiddeld ben ik tien à 

twaalf uur per week met de studie bezig.

Al tijdens de opleiding geef ik als rekenspe-

cialist collega’s op school feedback. Tijdens 

klassenconsulatie bekeek ik hoe leerkrach-

ten het directe instructiemodel gebruiken, 

met verschillende leerstrategieën omgaan 

en hoe ze kinderen bedienen die uitvallen 

bij rekenen of er juist bovenuit steken. Bij 

grafieken en tabellen scoren de leerlingen 

onder het Cito-niveau. We bekijken hoe we 

dit onderdeel het beste kunnen aanbieden. 

Doel is dat er een uniform beleid komt en 

dat elke leerkracht rekenen op dezelfde 

manier uitlegt.

Bijblijven in het vak is iets dat leeft binnen 

ons kleine, ambitieuze team. We zitten in 

een verbetertraject en willen eigenlijk snel-

ler dan volgens deskundigen goed is. Dat is 

de teamgeest.” _

daniël nieuwenhuizen, leerkracht op pcb de driemaster in almere

‘Op elke school een taal- en rekenspecialist’

Allert de Geus werkte jaren in het mbo en hbo, en was tot 2009 directeur 
van de Docentenbank, bureau voor werving & selectie. Nu is hij directeur 
van Stichting Pallas, een organisatie voor veertien vrije scholen 

(www.stichtingpallas.nl). De Geus is mede-initiatiefnemer van de 
beweging Leraren met Lef. “Als leerkrachten hun takenpakket kunnen 
uitbreiden, kan dat hun vak interessant houden.” Foto’s: William Moore

thema _ personeel sbeleid

commentaar of advies. Bij feedback zeg je wat je ziet – niet 

wat je vindt of hoe het anders moet. Je laat de ander in z’n 

waarde. Je spiegelt, maar laat de regie volledig bij de ander. 

Op basis daarvan ontstaat de intrinsieke ontwikkelings-

vraag. Voor goede feedback is een open en veilige cultuur 

nodig. Als het om feedback gaat, kunnen leidinggevenden 

bij uitstek het goede voorbeeld geven. Zowel in het geven 

van feedback als het ontvangen ervan.”

Allert de Geus is een van de vier initiatiefnemers van de 

Stichting Leraren met Lef. Deze beweging wil het dreigende 

lerarentekort te lijf gaan door het beroep weer interes-

sant te maken. Leraren met Lef organiseert debatten waar 

enthousiastelingen discussiëren over manieren waarop dat 

zou kunnen. Scholen kunnen het onderwijs bijvoorbeeld 

anders organiseren, zodat er mogelijkheden ontstaan voor 

verschillende onderwijsfuncties. De Geus: “Als leerkrachten 

hun takenpakket kunnen uitbreiden, kan dat hun vak inte-

ressant houden. We moeten niet voor alles wat geen dage-

lijks standaardwerk is expertise invliegen, van bijvoorbeeld 

consultants of schoolbegeleidingsdiensten. Dit zijn juist de 

krenten uit de pap voor leerkrachten die zich willen blij-

ven ontwikkelen. Je moet de loopbaan van een leerkracht 

faseren. Eerst de pabo, met die basis voor de klas. Daarna 

blijf je je ontwikkelen en specialiseren en leer je al doende 

verder.”

Pioniers
Het zijn pioniers, de Leraren met Lef. De Geus hoopt dat 

die pionierssfeer meer en meer de scholen binnendringt: 

“Dat directie en leerkrachten met elkaar zeggen: we gaan 

nu eens buiten alle kaders om vrij nadenken hoe we iets 

kunnen verbeteren. We gaan bijvoorbeeld een middag met 

elkaar bomen over ons rekenonderwijs. Zonder geprotocol-

leerde projectplannen, die zijn de dood in de pot! En als je 

iemand inhuurt beklijft het niet, maar wel als de vraag en 

de antwoorden vanuit het team zelf komen.” _

bijblijven in het vak bijblijven in het vak bijblijven in het vak bijblijven in het vak bijblijven in het vak
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s l ec h t  per s o n eel s b el ei d  b e t ek en t  h o g er  z iek t e v er zu im

Een goede balans tussen betrokkenheid en zakelijkheid, dat is de basis van goed werk-

geverschap in het onderwijs. Leerkrachten spreken hun leerlingen aan op prestaties, maar 

zijn nog niet gewend om zelf beoordeeld te worden. Een gezonde werkgeversrelatie met 

functioneringsgesprekken en heldere afspraken voorkomt verstoorde werkverhoudingen. Het 

Vervangingsfonds helpt scholen met een hoog ziekteverzuim daarbij.  tekst astrid van de weijenberg

Gezonde zakelijk
basis voor goed werk 

thema � personeel sbeleid

“Veel schoolleiders voeren wel functionerings- of POP-gesprekken, maar beoordelen niet”, signaleert Tom Roetert. Foto: Hans Roggen
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k h eid 
geverschap

>

Zeker op kleine scholen is de schoolleider onderdeel van 

het team. Soms staat hij of zij zelf ook nog voor de klas. 

Dat vergt een omschakeling. Je moet als werkgever col-

lega’s beoordelen.”

Professioneel klimaat De zaak wordt nu op scherp 

gezet door de invoering van de functiemix. Scholen waar 

niemand belangstelling heeft voor een functie in een 

hogere schaal, ontberen ambitie en het is de taak van 

de schoolleider om daar iets aan te doen, vindt Roetert. 

“De schoolleider moet zorgen voor een professioneel 

klimaat.” En dat is meer dan in de wandelgangen een 

leerkracht aanspreken op zijn competenties. “Ik noem 

het altijd een drie-eenheid. Het is een gesprekkencyclus 

van twee functioneringsgesprekken en vervolgens een 

beoordelingsgesprek. Maar het geheel heeft natuurlijk 

een beoordelend karakter. Ook in de functioneringsge-

sprekken komt aan de orde of de leerkracht voldoet aan 

de zeven competenties van de wet BIO. Je maakt afspra-

ken aan welke competentie de leerkracht moet werken en 

je beoordeelt in het tweede functioneringsgesprek of die 

afspraken na zijn gekomen. En aan het niet nakomen van 

afspraken hangt een prijskaartje, bijvoorbeeld dat de leer-

kracht niet in aanmerking komt voor een hogere schaal.”

Het professionele klimaat, of het ontbreken daarvan, 

heeft ook invloed op het ziekteverzuim. Bij schoolbestu-

ren zonder goed personeelsbeleid is dat verzuim vaak 

hoger, is de ervaring van Anita van de Bunt van het Ver-

vangingsfonds. “Vaak is er wel veel op papier, maar het 

wordt slecht toegepast. Of andersom: het wordt toegepast, 

maar het is niet vastgelegd. Het gaat erom dat je afspra-

ken nakomt, vastlegt en ook de resultaten evalueert. Dan 

ben je niet overgeleverd aan de waan van de dag en is 

er veel meer uit je personeelsbeleid te halen. Het is ook 

eerlijker naar je medewerkers, want dan weten zij waar ze 

aan toe zijn.”

Het traject Intensivering Aanpak Ziekteverzuim moet het 

ziekteverzuim helpen terugdringen. Het Vervangingsfonds 

biedt dit traject aan schoolbesturen die te veel declaraties 

voor vervangers wegens ziekte hebben ingediend. Ook 

scholen die 7 procent of meer ziekteverzuim hebben wor-

den benaderd. Van de Bunt: “Er is niet altijd echt iets aan 

de hand. Soms is het gewoon pech. Een kleine school met 

een enkele langdurig zieke heeft al gauw een hoog per-

centage. Die heeft ook minder mogelijkheden om bijvoor-

beeld tijdelijk een ib’er in te zetten om de zieke leerkracht 

te vervangen. Op de scholen brengen wij in beeld wat er al 

geregeld is op verzuimgebied. Dat wil zeggen: als school-

besturen mee willen doen aan het traject.”

“We hebben de neiging om alles op de gang te bespreken”, 

zegt een geïnterviewde in het TNO-rapport Goed Werk-

geverschap inzake omgang met ziekteverzuim* over het 

onderwijs. Hetzelfde rapport schetst de schoolcultuur 

volgens een casestudie in het primair onderwijs als volgt: 

“De jonge garde streeft naar een professionele cultuur, met 

beoordelingsgesprekken, elkaar aanspreken op gedrag en 

een duidelijke organisatiestructuur. De jonge garde denkt 

ook hiërarchischer.”

Die professionele cultuur ontbreekt nog op heel wat scho-

len, is de ervaring van Tom Roetert. Hij is senior adviseur 

bij de AVS en geeft onder meer trainingen in het kader van 

het traject Intensivering Aanpak Ziekteverzuim van het 

Vervangingsfonds. Roetert: “Veel schoolleiders voeren wel 

functioneringsgesprekken of POP-gesprekken, maar beoor-

delen doen ze niet. Laat staan dat ze aan dossiervorming 

doen. Dossiervorming in positieve zin, bedoel ik dan. Men 

denkt bij dossiervorming uitsluitend aan ontslagzaken. 

Maar je kunt niemand beoordelen als er geen afspraken 

zijn vastgelegd.”

Sinds de invoering van 

de wet BIO in 2005 zijn 

beoordelingsgesprek-

ken verplicht. Maar 

nog steeds vinden ze te 

weinig plaats en voelen 

schoolleiders zich er 

vaak niet prettig bij, 

aldus Roetert. “We vin-

den het in het onder-

wijs geen probleem om 

een klein mannetje 

van zeven op zijn kop 

te geven vanwege een 

onvoldoende, maar 

leerkrachten moeten 

we met fl uwelen hand-

schoenen aanpakken. 

‘ b l i j v e n d e  a a n d a c h t  vo o r 

v e r z u i m  i s  n o d i g ’

Senior AVS-adviseur Tom Roetert 
geeft onder meer trainingen in het 
kader van het traject Intensivering 
Aanpak Ziekteverzuim van het 
Vervangingsfonds.
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bijblijven in het vak bijblijven in het vak bijblijven in het vak bijblijven in het vak bijblijven in het vak

Het traject kost de scholen niets. Het loopt nu voor het der-

de jaar en het aantal deelnemende schoolbesturen is groot. 

Slecht 14,8 procent van de uitgenodigde scholen doet niet 

mee. Dat waren er vorig jaar 64. Om uiteenlopende reden 

zien ze ervan af. Bijvoorbeeld omdat het niet het juiste 

moment is, vanwege interim-management of omdat ze 

heel druk zijn met andere doelstellingen.

Plan van aanpak Een AVR-adviseur van het 

Vervangingsfonds maakt eerst een scan van de stand van 

zaken op gebied van arbo, verzuim en re-integratie (AVR) 

en maakt vervolgens samen met het schoolbestuur een 

plan van aanpak om de gesignaleerde knelpunten aan te 

pakken. Afhankelijk van de scan van de adviseur biedt het 

Vervangingsfonds ook een aantal trainingen, variërend 

van wet- en regelgeving omtrent verzuim- en re-integratie 

tot communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken, 

leiderschap, gezond beleid en werkstress (vooral gericht 

op preventie) en integraal personeelsbeleid.

De schoolbesturen kunnen ook deelnemen aan PO-actief/

WorkAbility Index. De WorkAbility Index, de werkbelasting 

en belastbaarheid, wordt in kaart gebracht bij alle mede-

werkers van 45 jaar en ouder door middel van een internet-

vragenlijst. Afgezet tegen een landelijke benchmark geeft 

het inzicht in bijvoorbeeld de werkdruk in een organisatie. 

PO-actief wordt voor de schoolbesturen die in 2011 mee-

doen voor alle leeftijden mogelijk. Van de Bunt: “Dit doen 

we om schoolbesturen nog meer mogelijkheden te bieden 

om goed personeelsbeleid te voeren. Daarbij gaat het om 

verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als van de 

werknemer. Beiden moeten zij de balans tussen werk en 

privé  bewaken. Dat wil zeggen dat de schoolleider durft te 

benoemen wat goed gaat, maar ook wat niet goed gaat.”

Ook Van de Bunt snapt dat er nog wel eens steken vallen 

bij schoolleiders. “Ze hebben ook heel veel in hun por-

tefeuille. Soms is het verzuimbeleid te abstract. Hoe om 

te gaan met een zieke medewerker staat er bijvoorbeeld 

niet in. Of men denkt dat men weet wat er aan de hand 

is, maar heeft niet doorgevraagd of er achter die lichame-

lijke klacht niet veel meer zit. Daar komt het weer aan 

op een goede balans tussen betrokkenheid en gezonde 

zakelijkheid.

Het Vervangingsfonds brengt nauwgezet in kaart wat 

de opbrengsten van het traject zijn. Uit de tussenevalu-

atie blijkt dat het verzuim op de scholen die meededen 

aan het traject de eerste twee jaar dalen, maar daarna 

weer licht stijgt. Na twee jaar is het ziekteverzuim bij 

deze school besturen met bijna 26 procent gedaald (van 

“Het valt mij op dat leer-

krachten over het algemeen 

weinig mondig zijn over 

hun vak. In de personeels-

kamer wordt wel eens 

gemopperd over nieuwe 

ontwikkelingen als Passend onderwijs. 

Dan denk ik: word eerder wakker en zeg 

het waar het thuishoort, tegen beleids-

makers als directie, bestuur en politiek. 

Leerkrachten beschouwen zichzelf vaak 

alleen als uitvoerder. Daarom ben ik Het 

Socratisch Lokaal begonnen, zeswekelijkse 

bijeenkomsten waar leerkrachten over hun 

onderwijsopvattingen praten. Over wat leren 

is bijvoorbeeld. In een socratisch gesprek 

proberen leerkrachten impliciete vakkennis 

onder woorden te brengen. Zo ontdekken ze 

meer dan uitvoerder te zijn; een professional 

en eigenaar van hun vak.

Mijn eigen beroepstrots zal te maken hebben 

met de overstap tien jaar geleden als univer-

sitair onderzoeker naar het basisonderwijs. 

Ik bezoek bijeenkomsten van de vereniging 

Meesterschappers, die als doel heeft het 

onderwijs vanaf de werkvloer te verbeteren. 

Ik blog en lees veel over onderwijsontwik-

kelingen op internet. Het boek ‘Leraar wie 

ben je’, onder redactie van Luc Stevens, 

inspireert me.” �

hester ijsseling, filosoof en leerkracht op basisschool de notenkraker in amsterdam 

‘Leerkrachten beschouwen zichzelf vaak alleen als uitvoerder’

Anita van de Bunt is projectleider van het traject Intensivering 
Aanpak Ziekteverzuim van het Vervangingsfonds.

‘a a n  h e t  n i e t  n a ko m e n  v a n 

a f s p r a k e n  m o e t  e e n  p r i j s -

k a a r t j e  h a n g e n ’
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8,63 naar 6,42 procent). In het derde jaar stijgt het ver-

zuim licht naar 6,85 procent. Van de Bunt: “Ook landelijk 

zien we deze trend in het primair onderwijs. We zoeken 

nog uit hoe dat kan, maar het is wel duidelijk dat blijven-

de aandacht nodig is.” �

* Goed Werkgeverschap inzake omgang met ziekteverzuim, 

TNO, Den Uijl/Andriessen 2003, pag. 165

** Goed Werkgeverschap inzake omgang met ziekteverzuim, 

TNO, Den Uijl/Andriessen 2003, pag. VI

w at  ko s t  v e r z u i m ?

De kosten van een dag verzuim bereken je met behulp 

van de volgende formule: dagloon per medewerker 

x 1,35 (werkgeverspremie) x 2 (indirecte loonkosten 

zoals vervanging en verlies van productiviteit) = totale 

kosten ziekte per werknemer per dag. Voorbeeld: 

als een medewerker 2.400 euro bruto per maand 

verdient, is zijn dagloon 120 euro, vermenigvuldigd met 

1,35 (werkgeverspremie) en vermenigvuldigd met 2 

(indirecte kosten) komt dit uit op 324 euro**.

Daarnaast blijkt uit cijfers van Arbo Portaal van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

dat 15 procent van de brutoloonsom wordt uitgegeven aan 

arbeidsconfl icten, dat wil zeggen aan juridische bijstand 

en afvloeiingsregelingen. Een derde van de mensen 

die zich ziek meldt, heeft psychische klachten. Een 

vierde meldt zich ziek vanwege een arbeidsconfl ict. Het 

percentage arbeidsconfl icten is dus slechts een deel van 

het totale verzuim, maar de kosten zijn hoog. AVS-adviseur 

Tom Roetert: “Soms kost het de school of stichting nog 

veel meer aan (proces)kosten als er geen dossier is. 

Bovendien kunnen dergelijke zaken jaren een nasleep 

hebben. De schade die het toebrengt aan een schoolteam 

en het gekwetste vertrouwen in de schoolleiding is soms 

groot. Had dit door meer aandacht of sturing vanuit de 

werkgever voorkomen kunnen worden? Vaak wel, denk 

ik. Dat is ook mijn boodschap in mijn training voor het 

Vervangingsfonds.”

“Momenteel ben ik bezig 

in een boek over de school-

leider en lumpsum. NRC 

Next lees ik dagelijks en op 

school liggen Praxisbulletin 

met lesideeën en een blad 

over orthopedagogiek. Het is leuk om 

steeds meer te begrijpen van onderwijs.

Op school zitten we in een kwaliteitsver-

betertraject en het scholingsaanbod is 

daarop gericht. We zijn bezig met werken met 

groepsplannen, handelingsgericht werken en 

omgaan met niveauverschillen in de klas. Ook 

mijn vorige werkgever stimuleerde scholing 

nadrukkelijk. Ik kreeg de kans een master 

Special Educational Needs te volgen, waarbij 

je in de klas leert inspelen op gedragsstoor-

nissen. Ik heb bijvoorbeeld gezorgd dat een 

autistische leerling zich in een veilige ruimte 

achter twee kasten kan terugtrekken.

Wat ik zonde vind, is dat een studiedag 

vaak maar één onderwerp heeft, terwijl 

we in de klas proberen te differentiëren 

in niveau en onderwerp. Het is beter vijf 

onderwerpen aan te bieden. Dan kan ieder-

een iets kiezen dat bij hem past in plaats 

dat je een studiedag uitzit tot het vijf uur is 

als je niks met het onderwerp kan.” �

tim bartlema, leerkracht op de prof. dr. j.j. dumontschool voor specia al basisonderwijs in amsterdam

‘Het is leuk om steeds meer te begrijpen van onderwijs’

De AVR-adviseurs van het Vervangsfonds. Boven vlnr: Margriet Barten, Anita 
van de Bunt (projectleider), Claudia Bouwman, André Dollenkamp. Beneden 
vlnr: Silvia Schouten, Maja Bergman en André Prins. Silvia Schouten is 
inmiddels vervangen door Marisa Lebbink.
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o n d erw i j s  m ee s t  v erg r i j s d e  s ec to r  in  n ed er l a n d

De eerste babyboomers gaan dit jaar  offi cieel 

met pensioen, ook in het onderwijs. Op de 

totale arbeidsmarkt is het aandeel werk-

nemers dat ouder is dan vijftig jaar gemiddeld 

25 procent, in het primair onderwijs was dit in 

2008 al 33 procent. In de nabije toekomst zal 

de personeelssamenstelling op scholen nog 

meer vergrijzen, tot de pensioengolf voorbij 

is. Wat zijn de gevolgen van deze vergrijzing? 

Zorgt het enkel voor problemen of biedt het 

ook kansen? tekst peter hamers

Flink tekort aan sc 

thema � personeel sbeleid

SKBO Bergen is een schoolbestuur in Limburg dat te 

maken heeft met zowel vergrijzing als krimp. De stichting 

bestaat uit zes scholen met 1.024 leerlingen en. Afgelopen 

vier jaar liep het leerlingaantal met 15 procent terug en 

voor de komende vier jaar wordt nog eens een daling van 

15 procent verwacht. De stichting heeft 101 medewerkers: 

69 leerkrachten, 25 ondersteunende personeelsleden, vijf 

directeuren en twee uitvoerend bestuurders. De stichting 

vergrijst in snel tempo: 60 procent van het personeel is 

ouder dan 45 jaar en 27 procent is ouder dan 56 jaar. 

De bestuurders zijn 58 en 60 jaar oud en de directeuren 

tussen de 52 en 61 jaar oud. Arno Broekman, lid van het 

uitvoerend bestuur, maakt zich zorgen over de continuï-

teit in de directies. “In de komende jaren vertrekken een 

aantal directeuren en de beide bestuurders zijn over vijf 

jaar weg. Hoe gaan we dat invullen? Zullen directeuren 

doorstromen naar bestuursniveau? En zal het middenma-

nagement doorstromen naar de directiefuncties? Ook veel 

leerkrachten zullen de komende jaren vertrekken. 

Dat betekent dat een schat aan ervaring verloren gaat. 

De middengroep, leerkrachten in de leeftijdscategorie 

35 tot 50, is bij onze stichting klein. In die groep zit-

ten de mensen die zouden kunnen doorstromen, maar 

we hebben intern dus weinig potentieel om de vacante 

functies op te vullen. Extern zoeken is lastig, omdat we 

vanwege de krimp weinig mogelijkheden hebben.”

Verwacht tekort leerkrachten en schoolleiders
Uit verschillende onderzoeken van het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) ontstaat een beeld van 

de vergrijzing. In 2009 bestond de werkgelegenheid 

in het primair onderwijs uit 135.700 fte (vervuld door 

183.100 personen). De werkgelegenheid in het po neemt 

jaarlijks toe. Sinds 2004 is het personeel in fte met 3,2 

procent gegroeid en in personen met 5,5 procent. Vol-

gens nieuwe ramingen zal het tekort aan leerkrachten 
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hoolleiders in 2020
vanaf 2014 sterk toenemen. Afhankelijk van het scenario 

loopt het tekort op tot 1.000 á 1400 fte. De instroom in 

de sector zal weliswaar stijgen, maar niet genoeg om 

de uitstroom als gevolg van de vergrijzing te compense-

ren. Het verwachte tekort aan schoolleiders valt in deze 

raming lager uit dan eerder in 2010 gesteld: 100 tot 200 

fte in 2020. Maar nog steeds een fl ink tekort. Daar komt 

nog bij dat directiepersoneel nu al moeilijk te vinden is. 

Hoewel het aantal vacatures voor directiepersoneel in 

het po het afgelopen schooljaar is teruggelopen van 216 

naar 116 fte, blijft de arbeidsmarkt voor schoolleiders 

gespannen. Dit blijkt uit het feit dat bijna zes op de tien 

vacatures (58 procent) moeilijk vervulbaar is en dat bijna 

een derde van de directievacatures langer dan drie maan-

den open staat.

Parttime directeuren
Bij SKBO Bergen komt daar volgens Broekman nog bij dat 

vanwege de krimp het management aangepast moet 

worden. “Het management is nu nog even groot als een 

aantal jaren geleden; we hebben er nog nauwelijks in 

gesneden, maar dat moet dus nu gaan gebeuren. Bij het 

aanpassen gaat het om de volgende vraag: wat hebben 

we over vier jaar nodig? Hoe moeten we het manage-

ment effectief inrichten en tegelijkertijd de kwaliteit 

behouden? Hoe blijven we fi nancieel gezond? De oplos-

sing voor onze stichting is waarschijnlijk de keuze voor 

parttime directeuren. Binnen korte tijd hebben we twee 

nieuwe directeuren nodig en dat geeft ons de kans om 

over te stappen op parttimers. Ik verwacht dat we dit 

intern kunnen oplossen, en ik heb er vertrouwen in dat 

het goed komt. We gaan de ambities, mogelijkheden 

en deskundigheid van het middenmanagement goed 

in kaart brengen. De vraag is hoe we die ambities kun-

nen invullen. Interne mobiliteit en scholing zullen een 

belangrijke rol spelen.”

Om zowel krimp als vergrijzing het hoofd te bieden gaat SKBO Bergen waarschijnlijk werken met parttime directeuren. Foto’s: William More
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“Iedere medewerker heeft 

de taak zijn deskundigheid 

op peil te houden. Niet 

iedereen ervaart dat als 

vanzelfsprekend, dus is het 

nodig hier jaarlijks tijdens 

een POP-gesprek bij stil te staan, te evalu-

eren en waar nodig bij te stellen. Minimaal 

iedere twee jaar is er een functioneringsge-

sprek, waarin ook de loopbaanoriëntatie en 

het scholingsaanbod aan de orde komen.

Ons bestuur en dus onze school heeft een 

actief scholingsbeleid. In samenwerking 

met Fontys Hogeschool bieden we leer-

krachten tien modules aan uit hun cluster 

4-programma. Dit is vergelijkbaar met het 

Special Educational Needs-traject, minus 

de masterfase. Iedere leerkracht dient dit te 

volgen en ze mogen de masterfase doen als 

dit binnen het scholingsbudget past, zij het 

dat wij dan meebepalen welk onderzoek er 

plaatsvindt. Voor adjuncten richten we ons 

op een schoolleiderskwalifi catie en voor 

directies op een RDO-registratie (Register 

Directeuren Onderwijs) van de Nederlandse 

Schoolleiders Academie (NSA). Daarnaast 

zijn er mogelijkheden om deel te nemen 

aan cursussen, congressen en symposia. 

Als een team zich goed professionaliseert, 

merk je dat het bij de tijd is op het vakge-

bied, nieuwsgierig en fl exibel is.” �

coen pfrommer, directeur so-vso de rietl anden in den bosch

‘Een team dat zich goed professionaliseert is bij de tijd’

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Een aantal jaren geleden was leeftijdsbewust perso-

neelsbeleid een populair middel om aan de problemen 

van vergrijzing tegemoet te komen. Hub Appeldoorn, 

beleidsmedewerker bij de stichting Kindante in Zuid-

Limburg, is enthousiast gebleven. “Het is voor ons altijd 

een zorg om mensen met plezier aan onze organisatie te 

binden. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën en wij zijn 

daar altijd mee bezig.” Kindante bestaat uit 45 scholen met 

1.150 personeelsleden en ongeveer 11.000 leerlingen. De 

stichting bestaat pas sinds 1 januari 2011 en is een fusie 

van ProoSes – een stichting met een jong personeelsbe-

stand dat ruim onder het landelijk gemiddelde lag – met 

Focus, een stichting met gemiddeld ouder personeel: 

39 procent van het personeel was ouder dan vijftig jaar. 

Ondanks de krimp, die in Zuid-Limburg groter is dan in de 

rest van het land, zou Focus de komende jaren met zo’n 

grote uitstroom te maken krijgen dat er een tekort aan 

personeel zou ontstaan. Door de fusie kan de nieuwe stich-

ting de capaciteitsproblemen goed aan; de komende jaren 

hoeft, door de krimp, niemand gedwongen te vertrekken 

en zullen er ook geen tekorten ontstaan.

Jonge moeders
Appeldoorn kijkt positief aan tegen de vergrijzing. “Wij 

zorgen ervoor dat de aanwezige deskundigheid behouden 

blijft. Interne mobiliteit is daartoe het geëigende middel. 

We hebben natuurlijk ook oudere werknemers die het 

moeilijk krijgen. Er worden andere eisen gesteld aan leer-

krachten dan vroeger. Een tweede groep die veel aandacht 

vraagt, zijn de jonge moeders, die worstelen met balans-

problemen tussen zorg en werk en daardoor bij langdurig 

verzuim vooral psychische problemen laten zien. Ze zijn 

verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het langdurig 

Arno Broekman, bestuurder van SKBO Bergen: “Bij het aanpassen van het 
management gaat het om de vraag: wat hebben we over vier jaar nodig?”
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“Vakliteratuur op papier 

lees ik niet zoveel, alleen 

COS (Computers op school) 

en het Onderwijsblad van 

de AOb. Internet is voor 

mij veel belangrijker. Ik 

volg onderwijsblogs en bewaar informatie. 

Daarnaast zit ik op Twitter waar leerkrach-

ten elkaar tips doorspelen. Het bijhouden 

van die informatie doe ik tussen het 

nakijken van toetsen door. Dagelijks zit ik 

twee uur achter de computer.

Op school hebben we jaarlijks twee 

verplichte teamcursussen en daarnaast 

is er de mogelijkheid om een individuele 

cursus te volgen. Zelf ga ik meestal naar ict-

conferenties omdat ik daar meer leer dan 

bij een cursus. Ik maak e-speurtochten, met 

behulp van iPods en internet gaan kinderen 

op zoek naar de geschiedenis van het dorp.

De schoolleiding stelt geen harde eisen aan 

ict-capaciteiten. Als je enthousiast bent, 

doe je mee. Binnenkort ga ik een cursus 

volgen over elo’s (elektronische leerom-

gevingen). Daarmee kan ik bij niemand in 

het team terecht, omdat ze niet het gevoel 

hebben dat we daar binnen vijf jaar mee 

werken. Maar er zijn edubloggers met wie 

ik dat kan delen.” �

elke das, ‘computerjuf’ en leerkracht op basisschool st. willibrordus in riethoven

‘Dagelijks zit ik twee uur achter de computer’

verzuim. Wij steken veel energie en tijd in het begeleiden 

van deze mensen. Dat kunnen we onder andere doen 

omdat we een collectieve IPAP-verzekering hebben afgeslo-

ten voor het hele personeel én ERD (eigen risicodrager) zijn 

voor de WGA (Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Wij 

beschikken mede hierdoor over extra re-integratiemiddelen 

die we inzetten voor de begeleiding en coaching van het 

personeel. Zo’n verzekering is prettig voor het personeel, 

maar ook voor ons omdat we actief kunnen sturen bij het 

terugdringen van het verzuim. De verzekeraar op zijn beurt 

heeft er belang bij om onze mensen zo lang en zo goed 

mogelijk aan het werk te houden. Dat onze aanpak werkt, 

blijkt uit het ziekteverzuim dat in het tweede jaar ongeveer 

nul procent is.”

Appeldoorn: “Leeftijdsbewust personeelsbeleid is in 

mijn ogen een basishouding om voortdurend te zoeken 

naar oplossingen binnen de individuele mogelijkheden 

van mensen. Wij streven naar maatwerk voor het hele 

personeel. Natuurlijk zetten we daardoor ook bepaalde 

instrumenten in, zoals een revitaliseringprogramma voor 

50-plussers: een soort ‘opschudmoment’ voor oudere perso-

neelsleden om te bekijken hoe ze de rest van hun loopbaan 

willen doorbrengen. Gaan ze lijdzaam toezien wat hen 

overkomt of gaan ze actief vorm geven aan hun eigen loop-

baan? Verder is vrijwillige demotie (het tegenovergestelde 

van promotie, red.) een toenemend verschijnsel in onze 

stichting. Voor jonge moeders is het soms een oplossing om 

tijdelijk minder te gaan werken of om een tijd lang onbe-

taald verlof te nemen. Maar concessies aan de kwaliteit en 

aan onze missie en visie doen wij niet. Iedereen, oud en 

jong, wordt daarop aangesproken. Als mensen dat, na een 

intensieve begeleiding, niet meer kunnen of willen, zijn 

wij helder en duidelijk en zal de samenwerking eindigen.” �

SKBO Bergen volgt een traject bij de AVS (onder leiding van senior adviseur Carine Hulscher-Slot, linkerfoto) waarbij het (midden)management, 
de schoolleiders en het bestuur van de scholen samen het nieuwe management vormgeven.
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‘Leerkracht van 
academische pabo
brengt diversiteit
in team’

eer s t e  l i c h t in g  s t u d en t en  vo l g en d  j a a r  o p  a r b ei d s m a r k t

De eerste academische pabo ging drie jaar 

geleden in Utrecht van start. Inmiddels zijn 

er zes soortgelijke opleidingen bij gekomen 

in andere steden. Wat kunnen schoolleiders 

straks verwachten van deze groep ‘anders’ 

geschoolde leerkrachten? 

tekst marjolein van enk

Theo Wubbels, voorzitter van het Centrum voor Onder-

wijs en Leren van de Universiteit Utrecht, stond aan de 

wieg van de eerste academische pabo. Samen met Dick de 

Wolff van Hogeschool Utrecht kwam hij tot deze ‘hybride’ 

opleiding, een mix van wetenschappelijk onderwijs en 

hbo. “Elk jaar geeft een aanzienlijk aantal vwo-eindexa-

menkandidaten aan graag voor de klas te willen,” aldus 

Wubbels. “Tegelijkertijd gaat hun voorkeur uit naar een 

universitaire opleiding. Maar er was nog geen opleiding 

die hier specifi ek in voorzag. Juist die groep gemotiveerde 

studenten, die leerkracht basisonderwijs echt als roeping 

thema � personeel sbeleid

Theo Wubbels is voorzitter van het Centrum voor Onderwijs en Leren 
van de Universiteit Utrecht. “Juist die groep gemotiveerde vwo’ers, 
die leerkracht basisonderwijs echt als roeping hebben, wilden wij 
beter bedienen.”
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hebben, wilden wij beter bedienen. Uit gesprekken met 

schoolbesturen in Utrecht bleek dat zij deze groep leer-

krachten graag in dienst zouden nemen. En ook vanuit de 

politiek wordt deze behoefte onderkend.”

Kortom: een gat in de markt. Het vergde de nodige voor-

bereidingen, want in Nederland is het niet gebruikelijk 

dat wo en hbo op deze manier samenwerken. In 2008 ging 

de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs van 

start in Utrecht. De eerste lichting studenten zit nu in het 

derde jaar.

Geïntegreerd curriculum
Wubbels: “We hebben een geïntegreerd curriculum. 

Het begint met een strenge schriftelijke en mondelinge 

selectieprocedure. We willen studenten aantrekken die 

echt voor de klas willen, daarvoor gemotiveerd zijn en 

aantoonbaar ervaring hebben in het werken met kinderen. 

 Vervolgens krijgen de studenten vakken die voor de helft 

op de hogeschool en voor de helft op de universiteit wor-

den gegeven. Alle vakken liggen op universitair niveau. De 

opleiding kent verder een stage van een jaar. Uiteindelijk 

krijgen de studenten een bachelor van de pabo én een 

van de universiteit. In Utrecht is dat de bachelor Onder-

wijskunde, in andere plaatsen de bachelor Pedagogische 

Wetenschappen.”

De zes academische pabo’s tellen dit jaar in totaal circa 

300 eerstejaarsstudenten. Ter vergelijking: de reguliere 

pabo’s 9.000. “Deze groep ‘nieuwe’ leerkrachten zal het 

basisonderwijs dus zeker niet drastisch gaan veranderen,” 

benadrukt Wubbels. “Maar schoolleidingen kunnen wel 

degelijk iets anders van hen verwachten. Het zijn leer-

krachten die in staat zijn de eigen schoolpraktijk te onder-

zoeken. Maar die uitdrukkelijk ook voor de klas staan.”

Sterke drive
Gera Stuurwold is instellingscoördinator van de Academi-

sche Opleiding Leerkracht Basisonderwijs voor Stenden 

hogeschool Groningen. In Groningen wordt de opleiding 

dit jaar voor het eerst gegeven, door de universiteit en drie 

hogescholen. Ook Stuurwold ziet de toegevoegde waarde 

voor basisscholen. “Deze studenten kunnen straks gaan 

zorgen voor meer diversiteit binnen een schoolteam. 

Ik begeleid zelf een groepje studenten en merk dat zij 

het heel vanzelfsprekend vinden dat ze theorieën in de 

praktijk uitproberen. In de opleiding is er bijvoorbeeld 

veel aandacht voor actuele thema’s, zoals Passend onder-

wijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en 

opbrengstgericht werken. Daarbij wordt ook ingegaan 

op recente onderzoeken en onderzoeksbevindingen. 

De studenten koppelen deze wetenschappelijke bagage 

direct aan de praktijk. En ze hebben een sterke drive om te 

vernieuwen. Deze leerkrachten zullen bij uitstek geschikt 

zijn om de school als geheel verder te helpen.”

Maar zorgt dit niet voor ‘scheve ogen’ bij de zittende 

leerkrachten? Stuurwold: “In de resonansgroep die wij 

hebben met leden van schoolbesturen uit de regio is dat 

Gera Stuurwold is instellingscoördinator van de Academische 
Opleiding Leerkracht Basisonderwijs voor Stenden hogeschool 
Groningen. “Deze studenten kunnen straks gaan zorgen voor meer 
diversiteit binnen een schoolteam.”

‘o n z e  s t u d e n t e n  h e b b e n  n e t 

e v e n  e e n  a n d e r e  b l i k ’

‘ h e t  z i j n  l e e r k r a c h t e n  d i e 

i n  s ta at  z i j n  d e  e i g e n  s c h o o l -

p r a k t i j k  t e  o n d e r z o e k e n ’
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inderdaad al ter sprake gekomen. Hoe ga je daarmee om 

als schoolbestuur? Ik denk dat vooral een open sfeer in 

het team belangrijk is. Tegelijkertijd positioneren wij de 

academische pabo niet als dé oplossing voor knelpunten 

in het basisonderwijs. Studenten die de opleiding hebben 

afgerond zijn net zo goed beginnende leerkrachten die met 

vallen en opstaan moeten leren omgaan met de groep. Dat 

is ook wat ik terug hoor van de mentoren die onze studen-

ten tijdens de stages begeleiden.”

Wubbels vult aan: “Het zou best zo kunnen zijn dat 

l a n d e l i j k  n e t w e r k 

a c a d e m i s c h e  pa b o’s

De academische pabo’s hebben zich verenigd in een 

landelijk netwerk. Aangesloten zijn:

•  ALPO Utrecht (Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht)

•  UPvA (Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van 

Amsterdam)

•  PA2 (Vrije Unversiteit en Hogeschool Inholland Haarlem/

Hogeschool Windesheim/IPABO/Gereformeerde Hogeschool)

•  AOLB (Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool 

Groningen/NHL Hogeschool/Stenden hogeschool)

•  ALPO Nijmegen/Arnhem (Radboud Universiteit en Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen)

•  Academische Pabo Leiden (Universiteit Leiden en Hogeschool 

Leiden)

•  Academische Pabo Den Haag (Universiteit Leiden 

en Hogeschool Inholland Den Haag)

•  Academische Pabo Rotterdam (Erasmus Universiteit 

en Hogeschool Rotterdam)

“De Leraarplusopleiding, 

van onderwijsstichting 

Arcade en het openbaar 

primair onderwijs in 

Emmen, leidt vwo’ers op 

tot excellente leerkrachten 

die binnen scholen onderzoek verrichten. 

Ze volgen hun opleiding bij Stenden hoge-

school in Emmen en de plusmodules bij 

de Rijksuniversiteit Groningen. Derdejaars 

studenten onderzoeken nu bijvoorbeeld 

hoe ver de scholen zijn met de invoering 

van actief burgerschap en sociale integratie, 

en hoe ze dat verder kunnen vormgeven. 

Zittende leerkrachten betrekken we bij de 

Plusopleiding door tijdens een jaarlijkse 

conferentie de onderzoeksresultaten te 

presenteren. Ook stimuleren we hen om via 

nascholing onderzoekende leerkracht te 

worden.

Op mijn school krijg ik jaarlijks plusmi-

nus 4.500 euro voor nascholing van vijf 

leerkrachten en dat is zo op. Soms is er 

bovenschools geld beschikbaar voor team-

scholing. Recent hebben we het directie 

instructiemodel en klassenmanagement 

behandeld. Tijdens functioneringsge-

sprekken bespreken we het POP waarin 

leerkrachten zelf aangeven wat hun scho-

lingsbehoefte is. Ik ben ervan overtuigd dat 

leerkrachten op mijn school voldoende doen 

om bij te blijven. Als leerkrachten initiatief 

tonen, zeg ik niet snel nee.” �

gerrit l amberts, opleidingscoördinator lera arplusopleiding en schoolleider obs ba alder in hardenberg

‘Als leerkrachten initiatief tonen zeg ik niet snel nee’

leerkrachten zich ‘bedreigd’ voelen door deze nieuwe 

groep. Ten onrechte, want het zijn gewone leerkrachten, 

alleen met een wetenschappelijke, analytische achter-

grond. De schoolleiding moet daar zorgvuldig mee omgaan 

om het potentieel van deze jonge leerkrachten goed te 

kunnen gebruiken. En onze studenten vervullen daarin 

zelf natuurlijk ook een belangrijke rol. Zij zullen als gelijk-

waardige samenwerken met collega’s. Alleen dan met een 

net even andere blik. Dat kan juist heel motiverend werken 

voor het gehele team.”

Functiemix
Wubbels en Stuurwold zijn beiden van mening dat scholen 

hun personeelsbeleid zouden moeten aanpassen. Wub-

bels: “Met name om te waarborgen dat deze academisch 

geschoolde leerkrachten op termijn ook andere taken 

kunnen krijgen. Om ze te behouden zullen ze, naast het 

voor de klas staan, steeds nieuwe uitdagingen nodig heb-

ben. Het is goed om daarvoor ruimte in te bouwen in het 

personeelsbeleid.”

Bijvoorbeeld met de functiemix. Stuurwold: “Het basison-

derwijs kent al niet zo veel doorgroeimogelijkheden. Daar-

om zou het zonde zijn als alle hogere schalen helemaal zijn 

dichtgetimmerd. Ik weet dat er verenigingen zijn die broe-

den op mogelijkheden om leerkrachten tijdelijk extra te 

belonen, voor de duur van bijzondere taken. Op die manier 

is er straks nog ruimte om academische leerkrachten even-

tueel extra te belonen als zij op de arbeidsmarkt komen.”

‘s c h o o l l e i d e r s  k u n n e n  w e l 

d e g e l i j k  i e t s  a n d e r s  v a n 

h e n  v e r w a c h t e n ’
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“De lerarenbeurs is een 

belangrijke stimulans 

om gebruik te maken van 

meerjarige scholing. Vijf van 

de zeventien leerkrachten 

gebruikten de beurs. Bij 

enkele leerkrachten die net van de pabo 

komen, bleek tijdens functioneringsge-

sprekken dat hun pedagogische en didacti-

sche vaardigheden verbetering behoeven. 

Zij volgden de opleiding De Professionele 

Leerkracht, anderen een opleiding om 

gedrag- of leesspecialist te worden. Voor 

hun studie schreven de specialisten beleids-

stukken die ik kan gebruiken voor het 

schoolplan.

Leerkrachten tonen voldoende initiatief om 

bij te blijven in hun vak. Of alle teamleden 

10 procent professionaliseringstijd halen, 

zou ik niet durven zeggen. Ik vraag wel eens 

of ze kunnen aangeven wat ze in een jaar 

aan scholing gedaan hebben. Soms wijs 

ik op cursussen die leerkrachten kunnen 

volgen.

Een team dat zich beter dan gemiddeld 

schoolt, heeft ontzettend enthousiaste 

leerkrachten die met veel nieuwe ideeën 

komen. Een leerkracht die een cursus over 

autisme volgde, leerde hoe hij beter met 

deze kinderen kon omgaan én ging dat aan 

collega’s vertellen. Zo krijg je gratis profes-

sionalisering binnen de school, die echt 

vooruitgang geeft binnen de klas.” _

hans posthoorn, schoolleider van st. willibrordusschool en st. bernardusschool in schiedam

‘Gratis professionalisering binnen de school’

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl 
kunnen reageren op de stelling:

Je mag pas nadenken 
over leiderschap als je 
IPB op orde is.

De reacties zijn (ingekorte) 

weergaven, ingezonden via de 

website.

Gerard Nije Bijvank van kbs 

Nicolaas in Schalkhaar:

“Oneens. IPB is erg een instituut geworden, waar veel 

adviesbureaus geld aan verdienen. De laatste tien jaar is 

er geen vooruitgang geboekt, alleen bij die scholen die 

coachen by walking around en een open feedbackcultuur 

in de school brengen met een professionele instelling. 

Het kind moet er wat aan hebben. Dus voor mij geen 

instructievaardigheidsmeetinstrumenten van vijftig vragen die 

door externen worden beoordeeld, et cetera.”

thema _ personeel sbeleid

21%
deels eens

27%
eens

52%
oneens

Gérard Zeegers van obs De Bonckert in Boxmeer:

“Oneens. Je mag altijd nadenken over leiderschap. En als je 

IPB wél op orde hebt, dan is het goed om te kijken of je in de 

praktijk kan brengen wat je je in theorie hebt voorgenomen... 

Als je je IPB niet op orde hebt, dan ontstaat eenzelfde spanning 

tussen praktijk en theorie en dezelfde uitdaging om die dichter 

bij elkaar te brengen. Als je dan nadenkt over leiderschap, maak 

er dan geen particulier traject van. Het wordt interessant en 

effectief als je naar alle leiders en hun rollen kijkt: de kinderen, 

de leerkrachten, de ouders en de directeur.”

Interim-manager Marjan Kool:

“Oneens. Als je IPB niet op orde is, dan is juist goed leiderschap 

een sleutel om IPB goed op orde te krijgen.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt reageren luidt:

Het gebruik van social media als Twitter en 
LinkedIn maakt mij een betere schoolleider.

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

uw mening telt _ peiling

Vooralsnog geldt ‘regeren is vooruitzien’, want het duurt 

nog even voordat de eerste academische pabo-studenten 

afzwaaien. In Utrecht is dat volgend jaar. Wubbels: “Er 

zijn ook studenten bij die hebben aangegeven eerst nog 

een masteropleiding te willen volgen. Een aantal grote 

scholen in Utrecht, die zijn vertegenwoordigd in onze 

Adviesraad, is voor die groep met een creatieve oplossing 

gekomen. Zij bieden deze studenten een duobaan aan, 

waarbij ze de helft van de tijd voor de klas staan en de 

andere helft kunnen studeren. Voor ons weer een bewijs 

dat scholen zelf ook enthousiast zijn over deze nieuwe 

opleiding.” _
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Voor waaiers die werken, kijk je op thema.nl

PIEKER ER NIET 

OVER!

Veronique van 

Lieshout

20 kaarten  € 14,95

ISBN 978 90 5871 430 5

COACHEN EN HOE

Joost Crasborn

Ellis Buis

30 kaarten  € 16,95 

ISBN 978 90 5871 514 2

VERZUIM, AANPAK 

& BEGELEIDING

Cor van Duinhoven

20 kaarten  € 14,50

ISBN 978 90 5871 320 9

MAAK JE NIET DRUK

Carry Petri, Jolanda 

Bouman

20 kaarten  € 16,95

ISBN 978 90 5871 592 0

WE KOMEN ER 

WEL UIT

Ulrike Wild

24 kaarten  €13,95 

ISBN 978 90 5871 148 9

FEEDBACK

Marieta Koopmans

20 kaarten  € 14,50

ISBN 978 90 5871 290 5

TIPS EN TOOLS 

VOOR MANAGERS

Jolanda Bouman

21 kaarten  € 14,95

ISBN 978 90 5871 005 5

EN NU IK

Merijne Bloem

20 kaarten

€ 14,95

ISBN 978 90 5871 226 4

MINDFULNESS 

FOR THE ROAD  

Gijs Jansen

26 kaarten  € 14,95 

ISBN 978 90 5871 391 9

BEN IK ZO 

DUIDELIJK?

Marieta Koopmans

15 kaarten  € 14,50

ISBN 978 90 5871 122 9

TOOLBOX 

BEÏNVLOEDEN

Jan van Loon

36 kaarten  € 16,95

ISBN 978 90 5871 451 0

COMPETENTIES 

IN KAART

Ton van Dongen

50 kaarten  € 21,95

ISBN 978 90 5871 307 0

De waaiers van Thema zijn razend populair. Steeds meer mensen raadplegen de handige checklists als 

geheugensteuntje. Door het handzame formaat kun je de waaiers gemakkelijk meenemen. En een waaier 

bevat toch ongelofelijk veel informatie. Ideaal om snel nog even na te kijken hoe het ook alweer zit. 

Onmisbaar voor iedereen die werkt!

advertentie
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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!: Om de leefbaarheid in het buurtschap hoog te houden 

hebben de basisschool, peuterspeelzaal en het verenigingshuis in het 

Achterhoekse Lintelo hun krachten gebundeld.

tekst andrea holwerda

In de kleuterklas van de Lintelose basis-

school De Klimop zitten op dit moment 34 

kinderen. “Geen slecht aantal voor een 

school in een buurtschap”, zegt directeur 

Mieke Hebbink. Maar De Klimop zal net als 

de rest van de Achterhoek en andere delen 

van het land de komende tijd te maken 

krijgen met dalende leerlingenaantallen. 

“En dus is het heel belangrijk het hier 

voor gezinnen zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken.”

Reden voor de basisschool om de krachten 

te bundelen met de Lintelose peuterspeel-

zaal en het verenigingshuis Wilhelmina. 

Sinds de zomer van 2008 vormen ze samen 

een ‘Kulturhus’, een multifunctioneel buurt-

centrum met niet alleen een school, kinder-

opvang en bibliotheek onder één dak – zoals 

vaak bij brede scholen – maar ook bloeiende 

toneel-, muziek- en sportverenigingen en 

zelfs een grandcafé 

met terras.

Het Kulturhus trekt 

sinds die tijd veel 

mensen naar Lintelo, 

stelt Hebbink. Maar 

voordat het zover was, 

hebben we er fl ink de 

schouders onder moe-

ten zetten. Hebbink: 

“De gemeente Aalten 

steunde onze plannen 

niet. We hebben het 

van begin tot eind 

zelf moeten doen. 

Van een buurtbewoner 

die met het concept 

kwam, tot het verder invullen van het plan, 

geld bij elkaar zoeken en het daadwerkelijk 

aanpakken van de gebouwen. Er is heel veel 

werk verzet door vrijwilligers, zowel in de 

daadwerkelijke bouw als in de organisatie.”

Dat de gemeente niet wilde meewerken 

is volgens Hebbink waarschijnlijk een 

geldkwestie geweest. De basisschool was 

nog niet zo lang geleden met geld van de 

gemeente opgeknapt en de gemeente had 

haar steun al toegezegd aan de plannen 

voor een Kulturhus in een nabijgelegen 

buurtschap. “Maar dankzij onze standvas-

tigheid en de steun van een woningcorpora-

tie is het Lintelose ‘hus’ toch een feit.”

Dankzij de nieuwe eenheid gaan veel 

dingen op De Klimop sneller en gemak-

kelijker én het kost minder geld, stelt 

Hebbink. Heeft de school de grote ruimte 

van het verenigingsgebouw nodig om te 

knutselen of te vergaderen? Dan gaan de 

agenda’s van de schoolleider en beheerder 

van het verenigingsgebouw naast elkaar en 

wordt er een datum geprikt. Is er voor de 

schoolmusical iemand nodig voor het licht 

en geluid? Slechts een paar meter verderop 

zit een enthousiaste toneelvereniging.

Bovendien is met het ontstaan van het 

Kulturhus een nieuwe sportzaal gebouwd. 

Hebbink: “Vroeger waren we een hele mid-

dag kwijt om met de bus van hier naar een 

gymlocatie in Aalten te gaan. En dat voor 

45 minuten gym. Nu staan we binnen twee 

minuten in de zaal.”

Kortom, de samenvoeging heeft eigenlijk 

alleen maar voordelen. “Al moeten we wel 

goed opletten dat we aan het einde van de 

dag al het schoolwerk netjes opbergen, 

omdat verenigingen ’s avonds soms ook 

van de school gebruikmaken”, vertelt 

Hebbink.

Maar het belangrijkste is dat door het 

vormen van het Kulturhus de omgeving 

levendig is gebleven. “Bewoners van de 

randen van het buurtschap komen nu bij-

voorbeeld voor de peutergym naar Lintelo. 

En dat levert ons, omdat ouders dan gelijk 

de school zien, nieuwe aanmeldingen op.” �

m e e r  w e t e n ?

www.kulturhus.nl

www.kulturhuslintelo.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

nieuwe aanmeldingen
dankzij levendig ‘kulturhus’

Prinses Máxima opende het Kulturhus Lintelo.
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www.scholenmetsucces.nl

De kracht van uw school meten en laten weten
Tevredenheids- en marktonderzoek    

Positionering en profilering    
 Communicatieplannen en -middelen

Waar maakt uw school 
zich sterk voor?

MET KRACHT OP KOERS
OSG is dé integrale dienstverlener op het gebied van advies, administratie 

en personeel in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg. Onze specialisten 

onder  steunen, adviseren en begeleiden management en bestuur onder meer 

op het gebied van:

Zo blijft uw organisatie met kracht op koers! 

OSG
Postbus 318
6800 AH  ARNHEM

T (026) 323 88 11
E info@osg.nl
I www.osg.nl

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

OSG

30



eindver ant woordelijk management

Bij de presentatie van het Onderwijs
verslag 2009/2010 van de inspectie 
(april 2011) ging veel aandacht uit 
naar de verbeterde resultaten van het 
onderwijs en naar het gegeven dat 
kleine scholen (vaker) zwak zijn. Maar 
het verslag besteedt ook aandacht 
aan het thema ‘De kwaliteit van het 
bestuurlijk handelen’. Bestuur en 
schoolleiding hebben hierin een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
tekst carine hulscher-slot

Geconstateerd wordt dat voor alle onder wijs- 

  sectoren wetgeving geldt om autonomie 

van besturen, verantwoording en toezicht 

in balans te brengen. Daarbij wijst de 

inspectie ook op de wet Goed onderwijs, 

goed bestuur, die sinds 1 augustus 2010 

geldt voor het basisonderwijs, het voortge-

zet onderwijs en het (voortgezet) speciaal 

onderwijs.

De inspectie kondigt aan dat zij de komende 

jaren het toezicht op de kwaliteit van het 

bestuurlijk handelen verder vormgeeft. In 

dat verband is een risicomodel op bestuur-

lijk niveau in ontwikkeling, als aanvulling op 

de risicoanalyse op schoolniveau. Ook zijn 

indicatoren in voorbereiding, om te kunnen 

beoordelen of besturen van zwakke en zeer 

zwakke scholen voldoende voorwaarden 

scheppen om de kwaliteit te verbeteren, 

te bewaken en te borgen. In dat verband 

wijst de inspectie ook op de zorgplicht van 

besturen en stelt daarbij dat schoolbesturen 

goed bestuurlijk handelen moeten laten 

zien en professioneel moeten zijn. Gesteld 

wordt dat het bij ‘goed bestuur’ gaat om 

eisen die samenhangen met de kwaliteit van 

het onderwijs en bij ‘professioneel bestuur’ 

om eisen die het professionele karakter van 

het bestuur betreffen.

Concreet bedoelt de inspectie hiermee dat 

het bij ‘goed bestuur’, naast een goed func-

tionerend systeem van kwaliteitszorg, ook 

gaat om het zicht hebben op de financiële 

en personele randvoorwaarden op korte en 

lange termijn. En om het rekening houden 

met gevolgen voor de financiële positie van 

het al dan niet aanwezig zijn van concurren-

tie, de financiële mogelijkheden, personele 

en demografische ontwikkelingen. Een 

‘professioneel bestuur’ heeft volgens de 

inspectie taken en bevoegdheden helder 

verdeeld over bestuurders en interne 

toezichthouders. 

Veranderde taakopvatting
Uit door de inspectie aangehaald onderzoek 

uit 2010 blijkt dat sinds 2006 de taakop-

vatting van besturen is veranderd en dat 

meer besturen zichzelf als toezichthouder 

en minder als opdrachtgever zien. Ook de 

tijdsbesteding van besturen is sinds 2006 

veranderd. Na de invoering van de lumpsum 

besteden besturen meer tijd aan personele 

zaken en minder aan onderwijs. Dat staat 

in contrast met de toegenomen aandacht 

voor de kwaliteit van de scholen, volgens de 

inspectie.

Op basis van een steekproef onder school-

leiders in 2010, over de onderwerpen waar-

over zij schriftelijk verantwoording afleggen 

aan het bestuur, constateert de inspectie 

dat sommige besturen onvoldoende 

aandacht hebben voor onderwijsproces-

sen en opbrengsten. Deze stellingname 

is gebaseerd op het feit dat een deel van 

de schoolleiders die deelnamen aan de 

steekproef geen verantwoording aflegt over 

de prestaties in groep 8 en de uitstroom 

naar het vervolgonderwijs of het s(b)o, dat 

een derde deel van de schoolleiders geen 

verantwoording aflegt over de prestaties van 

de leerlingen in groep 1 tot en met 7 en dat 

een meerderheid van de schoolleiders zich 

niet verantwoordt over de pedagogische en 

didactische kwaliteit van leerkrachten. 

Als je redeneert vanuit de focus op 

opbrengstgericht werken is dit inderdaad 

vreemd. Maar, dat hoeft niet zo te zijn als 

het gaat om de kwaliteit van de leerkrach-

ten. Je kunt immers ook vinden dat het func-

tioneren en de kwaliteit van het personeel 

in eerste instantie de verantwoordelijkheid 

is van de schoolleider. Het sturen daarop en 

de resultaten daarvan zijn zaken waarop de 

schoolleider door het bestuur aangesproken 

kan worden.

Speciaal onderwijs 
Voor het v(s)o is becijferd dat 39 procent 

van de besturen zwakke of zeer zwakke 

scholen heeft. Dat komt doordat veel scholen 

er onvoldoende in slagen om de ontwik-

kelingsperspectieven voor leerlingen te 

formuleren en de voortgang van de ontwik-

keling te bewaken. Maar ook de bestuurlijke 

complexiteit en de geringe continuïteit in 

bestuurders, schoolleiding en lerarenteams 

speelt een rol. En het feit dat het vaak moei-

lijk is om gekwalificeerde bestuurders en 

personeelsleden te vinden. De inspectie wijst 

erop dat besturen in het v(s)o de kwaliteit 

kunnen verbeteren door ervoor te zorgen dat 

scholen voldoende aan kwaliteitszorg doen 

en zorgen voor een  goede evaluatie van het 

onderwijs leerproces en de leerlingenzorg.

Leiderschap
Het is inmiddels bijna een ‘open deur’ dat 

goed leiderschap cruciaal is voor de kwali-

teit van het onderwijs. Dat geldt zowel voor 

het primair als het voortgezet (speciaal) 

onderwijs. Goede schoolleiders kunnen met 

veranderingen omgaan en inhoudelijke ver-

anderingen goed aansturen. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat uit inspectieonder-

zoek blijkt dat het schoolleiders van zwakke 

en zeer zwakke scholen vaak aan dergelijke 

kwaliteiten ontbreekt en dat zij problemen 

niet tijdig signaleren. Maar, er wordt in dit 

kader ook met een beschuldigende vinger 

naar schoolbesturen gewezen: zij waarbor-

gen de continuïteit in de aansturing van 

scholen onvoldoende. _

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling, medezeggenschap, orga-

nisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, de 

verhouding bestuur-management en Policy 

Governance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding.

kwaliteit van bestuur
en schoolleiding
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kennisnet.nl

Voorbeelden van goed ict-beleid 
op schoolleider.kennisnet.nl
Ook dat is Kennisnet.

Zij gebruikt het 
digibord te weinig

Deze site voor schoolleiders biedt informatie die u kan helpen bij het aanscherpen van uw visie 

hier aan bod. Schoolleider.kennisnet.nl houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
innovaties op het gebied van ict en onderwijs.

Hij maakt zelf online 
lessen

advertentie



specia al (ba sis)onderwijs

De zorg over de bezuiniging op 
Passend onderwijs bepaalt – terecht – 
nog steeds de toon. Toch is het 
goed een blik vooruit te werpen. 
Wat kunnen scholen bieden als het 
onderwijszorgprofiel is gedefinieerd? 
Een mogelijk antwoord ligt in het 
inrichten van een tussenvoorziening. 

tekst heike sieber

Vrije school Parcival in Amstelveen heeft 

al acht jaar ervaring met een speciale 

groep in de school. Op dit moment telt de 

school twaalf rugzakleerlingen, waarvan 

zes kinderen in een zogenaamde instapklas 

zitten. Deze klas is bedoeld om kinderen 

met een cluster 3 indicatie een plaats te 

geven binnen de school en bestaat uit een 

groep van maximaal negen kinderen met 

een ZML-bevoegde leerkracht en een eigen 

klassenassistent. Het onderwijsaanbod is 

een combinatie van vrije schoolonderwijs 

en speciaal onderwijs. Volgens directeur 

Edith Ploeg zal het aantal leerlingen met 

een speciale hulpvraag op reguliere scho-

len sowieso toenemen, ongeacht de wet 

Passend onderwijs. “Als school moeten we 

ons toerusten op de vragen die de maat-

schappij aan ons stelt.”

Verschillende integratievormen
Een tussenvoorziening gaat uit van een spe-

ciaal groepsmodel waar de integratie van 

leerlingen in de school beoogd wordt. Een 

model dat een onderwijscontinuüm voor 

leerlingen biedt vanaf het moment dat het 

kind in school geplaatst wordt, tot aan de 

uitstroom. Dit aanbod kan gerealiseerd wor-

den in een reguliere groep, maar ook in een 

speciale groep waar het kind meer of minder 

tijd doorbrengt. Hiervoor zijn verschillende 

integratievormen te onderscheiden:

•	 	Algemene	sociale	integratie:	reguliere 

en tussenvoorziening zijn nagenoeg 

gescheiden. Pauzes en vieringen 

gezamenlijk

•	 	Sociale	integratie:	deels integratie van 

leerlingen voor creatieve vakken/gym

•	 	Gemengd	sociale	en	cognitieve	integratie:	

leerling zit half in de speciale groep en 

half in de reguliere groep. Aandacht op 

instructie en zelfstandig werken

•	 	Cognitieve	integratie:	de	leerling zit 

hoofdzakelijk in de reguliere groep. Bij de 

introductie van nieuwe thema’s krijgt hij/

zij extra aandacht in de speciale groep.

•	 	Kind	in	groep:	de	leerling heeft een 

behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt 

en is nu volledig geïntegreerd in de 

reguliere groep. De leerkracht van regulier 

en speciaal onderwijs hebben nog 

uitwisseling (handelingsadviezen).

•	 	Omgekeerde	integratie:	een reguliere 

leerling profiteert van de speciale setting	

door bijvoorbeeld te werken aan faalangst.

Door deze mogelijkheden krijgt de inrichting 

van Passend onderwijs een ander karakter. 

Het nadenken over tussenvoorzieningen is 

een uitdaging. Bezinning op de doelgroep 

is hierbij van essentieel belang. Op welke 

kinderen wil de school zich richten? Wil je 

focussen op leerlingen met een beperking 

of op meer/hoogbegaafde leerlingen? Er 

zijn praktijkvoorbeelden van homogeen 

samengestelde groepen (samengesteld uit 

leerlingen met eenzelfde clusterindicatie), 

maar ook van heterogeen samengestelde 

voorzieningen (kinderen uit verschillende 

clusters). Ook is het mogelijk om de tussen-

voorziening alleen in deeltijd aan te bieden, 

ongeacht de beperkingen of mogelijkheden 

van leerlingen. Allerlei vormen zijn denk-

baar. Wel is hierbij voortdurend toetsing 

nodig: de haalbaarheid van capaciteiten en 

competenties van het personeel enerzijds, 

en de match met de onderwijsbehoefte en 

afstemming van het aanbod op de leerlin-

gen anderzijds. Uiteindelijk zullen van deze 

speciale onderwijsvorm dan álle leerlingen 

profiteren.

Tips
Simone Sarphatie, trainer van de AVS-tool 

Kind op de Gang!® geeft in haar boek 

‘Stappen naar Passend onderwijs – het 

invoeren van een tussenvoorziening’ de 

ervaringen weer van elf jaar ontwikkeling 

van speciale groepen in het primair onder-

wijs. Inclusief de opvattingen en intenties 

van deze aanpak. Zij stoelt daarbij op haar 

werk als casemanager, coördinator van spe-

ciale groepen en adviseur. Het boek bevat 

onder andere ook een belichting van de 

resultaten van een good practice-voorbeeld 

bij Stichting Gewoon Anders in Almere. 

Sarphaties ervaring met de inrichting van 

tussenvoorzieningen heeft geleid tot kri-

tische succesfactoren, gekoppeld aan een 

concreet en praktisch stappenplan. Daaruit 

vloeit ook een advies voort voor scholen 

die van plan zijn een dergelijke tussenvoor-

ziening te starten. “Het is aan te bevelen 

om een tussenvoorziening te starten op 

een school die al ‘draait’. Nieuwe scholen 

hebben al veel zaken te regelen. Hun orga-

nisatie moet nog worden ontwikkeld. Op het 

moment dat een school al een aantal jaren 

functioneert, is er meer nieuwe ontwik-

kelruimte. Ook is het aan te bevelen dat de 

school geen andere grote speerpunten heeft 

geformuleerd”, aldus Sarphatie. _

m e e r  w e t e n ?
‘Stappen naar Passend onderwijs – het 

invoeren van een tussenvoorziening’, 

Simone Sarphatie, Consultaal, ISBN: 978-

90-815420-2-9, www.consultaal.nl

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl) 

is adviseur bij de AVS op het 

gebied van onderwijs en 

leerlingenzorg, en ontwikkelaar 

van de praktijk simulatie Kind op de Gang!®.

het invoeren van een 
tussenvoorziening

kennisnet.nl

Voorbeelden van goed ict-beleid 
op schoolleider.kennisnet.nl
Ook dat is Kennisnet.

Zij gebruikt het 
digibord te weinig

Deze site voor schoolleiders biedt informatie die u kan helpen bij het aanscherpen van uw visie 
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v er a n d er in g  s c h o o lt i j d en  in  o pm a r s

Er vindt een versnelling en verschuiving plaats in de initiatieven op het gebied van fl exibele 

onderwijstijd. De pilots waarmee minister Van Bijsterveldt na de zomer start, zijn een voorbeeld 

van hoe het veld nieuw beleid afdwingt. Toch heerst er ook onrust over het geëxperimenteer met 

fl exibele (zomer)vakanties. Het zou leiden tot een organisatorische chaos, kwaliteitsverlies en 

onrust in de klas. De voorlopers leggen uit hoe zij daaruit wegblijven. tekst irene hemels

Een op de vijf basisscholen heeft de schooltijden veran-

derd. Meestal gaat het om een continurooster. Komend 

schooljaar wil directeur Monique Rosens van openbare 

basisschool La Res in Enschede het bovendien mogelijk 

maken om de school 52 weken open te houden en ouders 

meer keuzevrijheid te geven in wanneer hun kind vakantie 

krijgt. “Doel is onderwijs en opvang nog beter aan te laten 

sluiten bij de individuele behoefte, talenten en mogelijk-

heden van kinderen. We gaan 52 weken per jaar open, elke 

werkdag van zeven tot zeven, waarbij het onderwijs maat-

werk is voor elk kind. Met in de ochtend de kernvakken en 

in de middag verdieping. Ouders wilden fl exibele onder-

wijstijden en fl exibele vakanties opnemen. Daar werden 

wij sterk door gemotiveerd.”

Door een herstructurering van de wijk veranderde eerder 

de leerlingenpopulatie op La Res. In korte tijd steeg het 

aandeel tweeverdienende ouders enorm en de meer tradi-

tionele, versnipperde schooldag voldeed niet meer, vertelt 

Rosens. “Wij ontwikkelden eerst een visie op onderwijstijd 

en samenwerking tussen buitenschoolse activiteiten en 

onderwijs, waarin het continurooster centraal kwam te 

staan. Ouders kregen aanvankelijk de mogelijkheid om te 

kiezen uit twee pakketten met verschillende schooltijden. 

achtergrond

Leerlingen in pakket één gaan elke dag van half negen tot 

kwart over twee naar school en kunnen naar eigen inzicht 

acht vrije dagen opnemen. Leerlingen in pakket twee gaan 

op woensdag tot half een naar school en hebben geen 

recht op extra roostervrije dagen. Rosens: “Twee derde van 

de ouders koos voor pakket één. Met name ouders van jon-

ge kinderen hechtten waarde aan de vrije woensdagmid-

dag, maar al na drie weken bleek dat veel ouders wilden 

wisselen naar het continurooster van pakket één.”

Ouders zijn enthousiast, leerkrachten aarzelen wat meer, 

aldus Rosens: “Leerkrachten merken dat er zichtbaar 

meer rust en regelmaat in de klas is, maar sommigen 

vinden het ook zwaarder. “Eenmaal in de week hebben 

ze bijvoorbeeld naast hun lestaken ook pleinwacht. Dat 

is een kwestie van wat water bij de wijn doen. Het is een 

cultuuromslag binnen de schoolorganisatie.”

Moederdagcadeautje
Met de gewenste 52 weken openstelling van de school 

dient zich naast de twee huidige pakketten een derde optie 

aan. Rosens hoopt één van de pilotscholen te worden die 

komend schooljaar mag starten met lesgeven in de zomer-

vakantie. Met 52 weken open kan Rosens leerkrachten 

Flexibele vakant
vergt cultuurom
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fl exibelere onderwijstijden juist méér kindvolgend onder-

wijs geven, met betere onderwijsresultaten tot gevolg.”

‘Geen LOI-pakettenschool’
Een van de eerste scholen in Nederland die meteen bij de 

oprichting begon met fl exibele onderwijstijd is De School 

in Zandvoort. Deze zomer is De School al weer voor de 

derde maal open. De lessen die in de zomervakantie wor-

den gegeven telt De School als onderwijstijd, wat wettelijk 

eigenlijk (nog) niet is toegestaan. Maar de inspectie – die 

intensief meekijkt – oordeelt positief, dus is er een soort 

gedoogsituatie ontstaan.

Toch dient De School niet als voorbeeld voor La Res, zegt 

Rosens. “Kinderen kunnen er tussen acht en tien uur 

binnenlopen, want het vaste, verplichte lesprogramma 

is tussen tien en twaalf. Dat vinden wij te vrijblijvend.” 

Directeur Marjolein Ploegman van De School herkent zich 

niet in de kritiek. “Wij zijn geen LOI-pakkettenschool. 

Tussen tien en twaalf en twee en vier is er geen in- en uit-

loop toegestaan, zodat er ongestoord groepsactiviteiten 

kunnen worden gedaan. Het is belangrijk je af te vragen 

waarvoor de regel dient om allemaal om half negen te 

beginnen. Werkende volwassenen willen dat ook niet 

meer het werk laten doen waarvoor ze geschoold zijn. “Een 

leidster van de buitenschoolse opvang kan dan bijvoor-

beeld het moederdagcadeautje maken. Je zet de leerkracht 

in voor datgene waar ze goed in zijn. Bovendien zijn ze ook 

vrijer in het bepalen van hun eigen vakantie. Dat is heel 

aantrekkelijk.”

De continuïteit van het onderwijs komt niet in gevaar als 

er telkens kinderen op andere momenten weg zijn, meent 

Rosens. “Ook kinderen die ziek zijn, gaan als ze weer op 

school komen gewoon mee met de lesstof. Dat is nu ook zo. 

Daarin verandert niets. We werken met opbrengstgericht 

werken, waarbij het programma op drie niveaus wordt aan-

geboden. De kunst is om voortdurend te toetsen op welk 

niveau een kind zit. Ik ben ervan overtuigd dat we door 

tie
slag

Kinderen van obs La Res in Enschede, een school die fl exibel omgaat met schooltijden.

‘ l e e r k r a c h t e n  z i j n  o o k  v r i j e r  i n  h e t 

b e pa l e n  v a n  h u n  e i g e n  v a k a n t i e . 

d at  i s  h e e l  a a n t r e k k e l i j k ’
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achtergrond

allemaal. Ons doel is het potentieel van een kind optimaal 

tot ontwikkeling te laten komen. Dat betekent niet alleen 

een leerprogramma op maat, maar ook differentiëren 

in tijd. Zo zijn wij ervan overtuigd dat je een deel van de 

leer- en gedragsvraagstukken kunt oplossen als je meer tijd 

hebt. Meer tijd betekent minder druk; voor sommige kinde-

ren is dat nodig.”

Ook De School biedt twee onderwijspakketten aan: vijf 

dagen van acht tot twee naar school en meedoen met de 

vaste vakantietijden zoals die in de regio gelden, óf vijf 

dagen tussen acht en zes uur naar school met fl exibele 

school- en vakantietijden. Ook hier is de ervaring dat fl exi-

bele onderwijs- en vakantietijd alles behalve rommelig is. 

“Het is een kwestie van afspraken maken en ruimtes creë-

ren. Kinderen die gedurende de ochtendinlooptijd aan het 

werk zijn, kunnen dat ongestoord doen.”

Had Ploegman de ‘luxe’ van het neerzetten van een nieuwe 

school en daar leerkrachten bij te zoeken, in de praktijk 

viel dat niet mee. “Leerkrachten vinden het moeilijk om én 

de hele dag kinderen om zich heen te hebben én hun werk 

te organiseren binnen zo’n dag. Ook werken volgens een 

werkrooster waarbij je niet automatisch om drie uur klaar 

bent, zijn ze niet gewend.”

Draagvlak
Daar waar La Res in de zomer niet open zal gaan voor 

twee kinderen die onderwijs willen volgen, doet De School 

dat wel. Ploegman: “Geen enkel kind neemt zes weken 

vakantie op. In de zomer gaan kinderen graag naar school, 

omdat er net wat meer aandacht voor hen is, meer rust en 

tijd. Daar genieten ze van.” Als onverwachte bonus van de 

fl exibele onderwijstijd noemt Ploegman dat leerlingen 

heel goed zelf weten wat en hoe ze willen leren. “Leerlin-

gen bloeien op, omdat ze invloed kunnen uitoefenen op 

hun bestaan.”

Belangrijkste adviezen van de beide schoolleiders zijn: 

zorgen voor draagvlak en goed je doel bepalen en daar-

bij de beste vorm creëren. Kiezen ouders voor De School 

vanwege de fl exibele vakantietijden en het maatwerk 

dat geboden wordt, voor een bestaande school als La Res 

die de schooltijden verandert, ligt dat anders. Directeur 

Rosens: “Ga continu in gesprek met je team en de ouders 

en voer fl exibele onderwijstijden geleidelijk in. Dat is dé 

manier om mensen mee te krijgen.”

Diffuus
La Res en De School zijn trendsettend, oordeelt Anki Duin 

van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang. 

Duin is niet verbaasd over de uitslag van diverse peilin-

gen dat veel leerkrachten huiverig zijn voor het feit dat 

ouders zelf gaan bepalen wanneer hun kind vakantie 

heeft. “Wat fl exibele vakanties inhoudt, is diffuus. Het is 

niet zo dat elke ouder elke dag kan bedenken of hun kind 

vrij is. De fl exibele onderwijstijd is in de praktijk behoor-

lijk gestructureerd.” Ook veel ouders zouden tegen fl exi-

bele vakanties zijn. Maar uit onderzoek van Andere Tijden 

onder 1.500 jonge ouders blijkt dat meer dan 50 procent 

graag fl exibilisering van schoolvakanties ziet. “Zelfs van 

de ouders die prima met de traditionele schooldag uit de 

voeten kunnen, voelt daarvan een substantieel deel vóór 

fl exibiliteit in schoolvakanties”, aldus Duin.

Andere Tijden constateert een versnelling en verschuiving 

in de initiatieven op het gebied van fl exibele onderwijs-

tijd. Duin: “Naast de scholen die er al mee werken en de 

scholen die in september starten, heeft een deel van de 

basisscholen concrete plannen. Een op de vier scholen is 

er mee aan de slag. Steeds meer scholen kiezen voor het 

vijf gelijke dagen model.” �

a a n m e l d e n  p i lot s  f l e x i b e l e 

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

Minister Marja van Bijsterveldt kondigde in april een driejarig 

experiment met fl exibele onderwijstijden aan, dat op 1 

augustus 2011 van start gaat. Scholen kunnen zich hiervoor 

nog tot 11 juni aanstaande aanmelden bij onderzoeksbureau 

Regioplan. Vóór eind juni is bekend welke scholen mee doen. 

Er is ruimte voor tien scholen. Meldden minder scholen zich 

aan, dan kunnen scholen ook nog in het schooljaar 2012/2013 

meedoen aan het experiment. Als selectiecriteria gelden 

onder meer: hoe ver de school al gevorderd is met invoering 

van fl exibele onderwijstijden, de samenwerking met 

kinderopvangorganisaties, de diversiteit van deelnemende 

scholen en de ontvangstvolgorde van de aanmeldingen. 

La Res en De School hebben zich aangemeld.

Meer informatie en aanmelden: Regioplan, tel. 020-5315369, 

marga.de.weerd@regioplan.nl

w a a r  l i g t  j e  h a r t ?

Gesloten jeugdinstellingen hebben vaker een 

eigen, afwijkende vakantieregeling. Angela 

Franken, locatieleider van Almata onderwijs, 

een onderwijsinstelling voor speciaal 

voortgezet onderwijs aan jongeren met een 

licht verstandelijke beperking in Ossendrecht, 

voerde twee jaar geleden een vakantie- en lesrooster in volgens 

een vast schema van vijf weken les, één week vakantie en 

vier weken zomervakantie. “Dit is voor onze leerlingen over-

zichtelijk. Het is op deze manier heel voorspelbaar wanneer 

er weer vakantie is en hoe lang deze duurt. Leerkrachten 

met kinderen vinden het niet altijd even leuk, omdat de 

vakantieregeling niet samenvalt met de vakanties van hun 

eigen kroost. Dat snap ik. Maar dan motiveer ik hen om naar 

hun intrinsieke motivatie te kijken: waar ligt je hart? Ik denk zelf 

dat ieder kind gebaat is bij regelmaat en rust; daarmee creëer je 

de beste randvoorwaarden. Dus het zou ook voor reguliere 

scholen goed kunnen werken. Ook ouders willen het graag.”
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In een reeks (skype)interviews met bekende (inter)nationale onderwijs-

goeroes mag de Britse onderzoeker/wetenschapper sir Michael Barber 

de spits afbijten. Kader Primair belde hem in z’n hotelkamer aan de 

Amerikaanse oostkust. Het is daar vroeg in de ochtend, maar hij is 

vriendelijk en geconcentreerd. ‘‘Het is bepalend voor de kwaliteit van het 

onderwijs welke mensen als schoolleider worden geselecteerd.”

tekst marijke nijboer

‘Ontdek potentiële
schoolleiders

zo vroeg mogelijk’

Op de vraag wat Nederland kan opsteken van zijn nieuwste 

onderzoek Capturing the leadership premium: how the world’s 

top school systems are building leadership capacity for the future, 

antwoordt Barber dat elk land hier lessen uit kan trekken. 

“De beste onderwijssystemen zijn doordacht en strategisch 

van opzet. Ze zijn zo ingericht dat leerlingen datgene 

krijgen aangeboden wat ze nodig hebben. En ze zorgen 

dat leerkrachten en schoolleiders de juiste ontwikkelings-

kansen krijgen.”

Sir Michael Barber

serie (sk ype)interviews met onderwijsgoeroes

s i r  m i c h a e l  b a r b e r

De Britse onderzoeker/wetenschapper sir Michael 

Barber is hoofd van de afdeling Global Education 

Practice van onderzoeksadviesbureau McKinsey. Hij 

was onderwijsadviseur van de regering Blair, maar 

adviseerde ook de regeringen in onder meer Nederland, 

de VS, Chili en Rusland. Barber is co-auteur van het dit 

jaar verschenen onderzoek Capturing the leadership 

premium: how the world’s top school systems are 

building leadership capacity for the future. Hij was 

betrokken bij het OECD-onderwijsprogramma Scholing 

for tomorrow en was eveneens co-auteur van de studie 

How the world’s best performing school systems come 

out on top (2007).
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l e i d e r s c h a p  o n t r a f e l d

In het rapport Capturing the leadership premium: how the 

world’s top school systems are building leadership capa-

city for the future vergelijken Barber en zijn co-auteurs de 

manieren waarop het onderwijsveld in acht landen/regio’s 

omgaat met leiderschap. Naast Nederland zijn dat Alberta, 

Engeland, New York, Nieuw-Zeeland, Ontario, Singapore en 

Victoria. Goed schoolleiderschap is een cruciale voorwaarde 

voor goed onderwijs, zeggen de onderzoekers. Zij benoemen 

verschillende cruciale aspecten van leiderschap, zoals het 

toewerken naar een gedeelde visie en doelen, het koesteren 

van hoge verwachtingen van medewerkers en leerlingen, 

het samenstellen van effectieve teams en goed verdelen van 

leiderschapstaken.

Leiders van straks nú ‘opkweken’
Een paar uitkomsten uit Barbers laatste onderzoek:

•  Wie nieuwe schoolleiders wil aantrekken, moet het talent 

binnen z’n eigen school ontwikkelen. Dat werkt veel beter 

dan het aantrekkelijk etaleren van de baan.

•  Scholen scoren beter wanneer hun leiders meer autonomie 

krijgen en zelf verantwoording mogen afl eggen.

•  De vaardigheden die schoolleiders zelf cruciaal vinden voor 

hun werk, te beginnen met de meest belangrijke: anderen 

coachen en hun ontwikkeling stimuleren; gegevens 

begrijpen en inzetten; het managen van confl icten; het 

managen en evalueren van de kwaliteit van de school; de 

planning en administratieve taken; lesgeven.

•  Volgens het middenmanagement hebben de volgende 

ervaringen de meeste invloed op hun ontwikkeling: 

discussies met vakgenoten (79 procent); de kans om 

verantwoordelijkheid te nemen (78 procent); herkend 

worden als potentieel leider (72 procent). Minder 

invloed hebben formele training (53 procent); coaching 

(50 procent); begeleiding (48 procent); boeken en 

internetbronnen (30 procent); evaluaties en beoordelingen 

(21 procent).

Wie al vroeg in z’n carrière ervaring opdoet met leiderschap, 

loopt grotere kans om schoolleider te worden. Iemands 

ontwikkeling krijgt een enorme stimulans wanneer hij of zij 

wordt herkend als potentieel schoolleider of leidinggevende. 

Schoolorganisaties die proactief leiders ontdekken en selec-

teren, creëren bovendien een maatschappelijk meer repre-

sentatieve groep schoolleiders. Een voorbeeld is Singapore, 

dat relatief veel vrouwelijke schoolleiders heeft.

Bijscholen doen schoolleiders dus het liefst in netwerken met 

collega’s. Ze leren vooral van elkaar, op de werkvloer. Boe-

ken en internetbronnen dragen in mindere mate bij aan hun 

ontwikkeling.

Bovenschools leiderschap
Goede bovenschoolse leiders helpen schoolleiders om 

succesvol te zijn. Belangrijke taken van de bovenschoolse 

Schoolleiders moeten volgens Barber allemaal onmisken-

baar leiderschapskwaliteiten bezitten. Maar hoe kom je 

daar vroegtijdig in iemands loopbaan achter? En hoe kun 

je die kwaliteiten verder ontwikkelen? “In ons onderzoek 

beschrijven we hoe dat op verschillende plaatsen met suc-

ces wordt gedaan. Sommige onderwijsorganisaties zijn 

heel proactief bezig met het begeleiden van de loopbanen 

van potentiële schoolleiders. Die mensen krijgen nieuwe 

rollen binnen de school, begeleiding en ondersteuning, 

zodat zij hun leiderschapservaring kunnen opbouwen.”

Van welk van de onderzochte landen kan Nederland veel opsteken 

op het gebied van schoolleiderschap?

“Voor Nederland is de regio Ontario (Canada) denk ik 

interessant. Zij denken echt na over de volgende generatie 

schoolleiders en over de selectie van mensen, ook voor 

specifi eke scholen. (In Ontario moet elk schooldistrict een 

plan hebben voor de ontwikkeling en opvolging van school-

leiders, red.). Voor jullie is ook Engeland interessant: dat 

heeft goede ideeën over de ontwikkeling van schoolleider-

schap (In Engeland werken scholen en de lokale overheid 

met steun van het National College, de Britse AVS, samen 

aan een effectief opvolgingsbeleid, red.). Bovendien is het 

een buurland met een vergelijkbaar schoolsysteem.”

U was betrokken bij ‘Scholing for tomorrow’, een OECD-studie 

naar hoe onderwijs tegemoet kan komen aan toekomstige eisen. 

Wat moet er gebeuren?

‘‘Scholen moeten moderniseren en leren van alle nieuwe 

ontwikkelingen. Ze moeten moderne technologie omar-

men. In professionele, goed uitgeruste scholen kunnen 

kinderen hun intellectuele en sociaal-emotionele vaardig-

heden ontwikkelen. Zo leren ze om te functioneren in de 

moderne maatschappij. Het oude onderwijsmodel is niet 

langer geschikt. Ik doel op het model waarin we maar van 

een beperkte groep leerlingen hoge verwachtingen hebben, 

terwijl het in de 21ste eeuw nodig is dat alle leerlingen 
> lees verder op pagina 41

‘s o m m i g e  o n d e r w i j s -

o r g a n i  s at i e s  z i j n  h e e l 

p r o a c t i e f  b e z i g  m e t 

h e t  b e g e l e i d e n  v a n  d e 

lo o p b a n e n  v a n  p ot e n t i ë l e 

s c h o o l l e i d e r s ’
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 serie (sk ype)interviews met onderwijsgoeroes

ver komen, academisch en sociaal-cultureel. Met dat oude 

model kunnen we niet voldoen aan de hoge eisen die aan 

onze scholen worden gesteld.’’

Nederland heeft een tekort aan schoolleiders. Soms 

worden managers uit het bedrijfsleven benoemd, zonder 

onderwijservaring. Vindt u dat een goed idee?

“Ik zou zulke mensen zeker niet uitsluiten, als ze tenmin-

ste een passie hebben voor leren en kennis van het onder-

wijssysteem. Maar de allerbeste manier om zo’n tekort te 

voorkomen, is zorgen dat er steeds een nieuwe generatie 

toekomstige leiders onderweg is binnen je systeem. In New 

York, Ontario en Singapore denkt het onderwijsveld steeds 

vooruit. Zij identifi ceren en coachen de volgende generatie, 

en zitten daarom nooit met een tekort.”

Onze huidige regering legt veel nadruk op wiskunde, Nederlands 

en de geschiedeniscanon. De sociaal-emotionele ontwikkeling 

leidinggevenden zijn: zwakkere schoolleiders ondersteunen, 

goede professionalisering bieden aan de schoolleiders, net-

werken opzetten, leiderschapstalent herkennen en ontwikke-

len, samen met de schoolleiders doelen stellen en hen helpen 

om deze te bereiken. Het selecteren van de juiste schoolleider 

is een van de allerbelangrijkste taken van een onderwijsorga-

nisatie. Daarom moeten in de selectiecommissie mensen zitten 

met de juiste capaciteiten en vaardigheden.

Nederlandse schoolleider zit veel op kantoor
Enkele Nederlandse aspecten in Barbers nieuwste onderzoek:

•  Zeer effectieve schoolleiders maken evenveel uren als hun 

collega’s, maar investeren meer tijd in het werken met men-

sen in hun school. Ze lopen door de gangen, coachen leer-

krachten, communiceren met ouders en leerlingen. Neder-

landse schoolhoofden zitten echter maar liefst 55 procent 

van hun tijd op kantoor. Op dit punt nemen ze van de acht 

onderzochte landen de derde plaats in. Hun collega’s in New 

York prijken onderaan met 38 procent. Zij brengen 51 procent 

van hun tijd door op andere plekken in de school; de Neder-

landers 29 procent.

•  Er zijn aanwijzingen dat een verplichte opleiding het niveau 

van schoolleiders opkrikt. Maar in vijf van de acht onder-

zochte landen/regio’s, inclusief Nederland, is hier geen 

sprake van. De andere drie, Engeland, Ontario en New York, 

laten toekomstige schoolleiders een uitgebreide opleiding 

volgen met theorie en praktijk. Geen slecht idee: volgens 

Barber leveren formele, kwalitatief uitstekende opleidingen 

de beste schoolleiders op.

•  In Nederland en New York kunnen mensen van buiten het 

onderwijs schoolleider worden. In New York moeten zij eerst 

korte tijd lesgeven. Dit programma trekt veel uitstekende 

sollicitanten van wie sommigen later met kop en schouders 

boven hun collega’s uitsteken. In Nederland is de poging om 

managers uit het bedrijfsleven te trekken minder succesvol.

wordt als ondergeschikt gezien. Vragen de globalisering en snelle 

ontwikkelingen op het vlak van communicatie niet juist om een 

bredere ontwikkeling van kinderen?

“Het is voor kinderen in alle landen belangrijk dat zij de 

nationale taal, wiskunde en natuurwetenschappen goed 

leren. Met behulp van de geschiedeniscanon leren Neder-

landse kinderen hun eigen land beter begrijpen. Jullie 

regering heeft groot gelijk om zo te hameren op het belang 

van die vakken en om daar normen aan te verbinden. Veel 

regeringen doen precies hetzelfde. We hebben ook steeds 

hogere verwachtingen van scholen. Goed onderwijs helpt 

ons om een goede toekomst voor ons land te creëren.

Natuurlijk is de sociaal-emotionele ontwikkeling ook 

belangrijk. Kinderen moeten goed worden voorbereid op 

het leven in de snel veranderende 21ste eeuw. Ze moeten 

leren omgaan met mensen met andere achtergronden, 

zeker in grote steden zoals Amsterdam. Maar sociaal-emoti-

onele ontwikkeling is een taak van leerkrachten en school-

leiders. Waarom zou de regering zich daarmee moeten 

bemoeien?

Wat mij betreft is er geen sprake van een keuze. Het over-

brengen van kennis en van sociaal-emotionele vaardighe-

den is allebei essentieel. Het combineren van die twee is 

lastig; daar worstelen scholen over de hele wereld mee. 

Dat is een van de grote uitdagingen voor de school van 

 vandaag.” �

m e e r  w e t e n ?

Het onderzoek Capturing the leadership premium: how the 

world’s top school systems are building leadership capacity 

for the future is te vinden op www.mckinsey.com.

Het boek Instructions to deliver (2008) van Michael Barber, 

over hoe de uitvoering van beleid meer resultaatgericht kan, 

is verkrijgbaar bij de AVS voor slechts t 10 (winkelwaarde 

t20). Bestellen: info@avs.nl. Meer informatie: www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/publicaties

‘s o c i a a l - e m ot i o n e l e 

o n t w i k k e l i n g  i s  e e n  ta a k 

v a n  l e e r k r a c h t e n  e n 

s c h o o l l e i d e r s ;  w a a r o m 

z o u  d e  r e g e r i n g  z i c h 

d a a r m e e  b e m o e i e n ? ’
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confrontatie

k euz e s  m a k en  i n  d e  s t r i j d  t eg en  d e  

Frank Voskuilen, directeur van de Haarlemse 

mytylschool De Regenboog en één van 

de twee opstellers van het ‘Manifest van 

de no-nonsense school’ (2010) gaat de 

confrontatie aan met een scherpe criticaster: 

Jaap Nelissen, directeur van de Jenaplanschool 

Wittevrouwen in Utrecht. Nelisssen schreef 

een fl ink epistel met ongezouten kritiek op het 

manifest. “Onder welke steen hebben jullie 

de afgelopen jaren gelegen? Jullie zienswijze 

stamt uit de jaren vijftig!” Voskuilen en 

Nelissen ontmoetten elkaar op een van die 

broeierig warme dagen in april.

tekst lisette blankestijn

‘Onze corebusine 
verder dan rekene 

“De corebusiness van het onderwijs gaat verder dan rekenen 

en taal” begint Nelissen. “Daarbij heb ik het vooral over de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Gisteren 

stond ik langs de lijn bij het schoolvoetbaltoernooi. Dan zie 

ik kinderen die op andere terreinen soms minder fl oreren 

de sterren van de hemel spelen. Opeens worden ze erkend 

en gezien. Voor mij als Jenaplanschooldirecteur zijn al 

onze pijlers belangrijk: werk, maar ook vieringen, gesprek 

en spel. We moeten ruimte bieden aan verschillende 

talenten. We hebben een kinderband vol muzikaal talent. 

Mijn school staat toevallig in een wijk waar de meeste 

kinderen van huis uit al regelmatig in een museum of 

schouwburg komen. Maar er zijn scholen waar dat heel 

anders is, en dan juich ik dat soort activiteiten ook toe. Op 

schoolkamp gaan? Goed voor de groepsvorming. Kringge-

sprekken? Dan leren kinderen om zich te uiten en zich te 

presenteren. Dat ze dat goed kunnen, horen we terug van 

het vervolgonderwijs.”

Jaap Nelissen: “Voor mij als Jenaplanschooldirecteur zijn al onze 
pijlers belangrijk: werk, maar ook vieringen, gesprek en spel.”
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‘s c h r a p p e n  v a n  v e r m e e n d e 

n o n s e n s  l e i d t  tot  v e r s c h r a l i n g ’

naja ar 2010  De Haarlemse schooldirecteuren Frank 

Voskuilen en Reinier Bos schrijven het ‘Manifest van de 

no-nonsense school’. In dit manifest pleiten ze ervoor om 

vijftien ‘onzinactiviteiten’ uit de school te weren. Scholen 

moeten zich concentreren op taal, lezen en rekenen, in plaats 

van inloopochtenden, schoolzwemmen en weekvieringen. 

Schooldirecteuren moeten selectief zijn in welke extra’s 

ze doen. Met dit manifest willen de twee Haarlemmers een 

steen in de vijver gooien, vertelden ze eerder in Kader Primair 

(nummer 4, december 2010). Dat is gelukt: het manifest leidde 

tot heftige reacties van collega-directeuren, schoolbesturen, 

medezeggenschapsraden en samenwerkingsverbanden. 

Ook de redactie van Kader Primair vond enkele gepeperde 

berichten in de mailbox. De negatieve reacties samengevat: 

het schrappen van die vermeende nonsens leidt tot 

verschraling van het onderwijs.

voorja ar  2011  De steen ligt op de bodem van de 

vijver, het wateroppervlak lijkt weer glad. De Haarlemse 

schooldirecteuren hebben een vervolg op het manifest 

geschreven. Ze hadden een lijst met vijftien do’s beloofd: 

zinvolle activiteiten waaraan dan wél tijd en geld besteed 

zou moeten worden. Maar ze bedachten zich en kwamen 

met iets anders, de publicatie ‘Van Haarlemmerolie naar 

optimaal en effectief onderwijs’. Geen manifest, maar een 

lijst vragen die schoolleiders zichzelf zouden moeten stellen. 

Vragen die betrekking hebben op zaken als schoolorganisatie, 

pedagogiek, personeel en middelen. Maar ook de visie komt 

aan bod. Hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs niet verzandt 

in nog meer van hetzelfde via een of meerdere hervormingen, 

maar echt een kanteling laat plaatsvinden? En didactiek 

natuurlijk: Besteden we voldoende leertijd aan taal- en 

rekenonderwijs?

Obesitas “Ik vind dat het onderwijs lijdt aan over-

gewicht”, reageert Voskuilen. “We hebben ‘obesitas’: er 

worden heel veel ongezonde producten aangeboden, en 

we eten het allemaal op. Eén moorkop per week kan geen 

kwaad, maar dat moet je niet elke dag doen. Daarom moe-

ten we als schooldirectie selecteren: wat halen we onze 

scholen in? Ik hoor van schooldirecteuren die dagelijks 

mailtjes van ouders krijgen, met een hyperlink: ‘Besteed 

daar eens aandacht aan’. Dat kan toch niet? Wij als 

mytylschool zijn een geliefd object voor goededoelenac-

ties. Maar we moeten kritisch blijven: wat hebben onze 

leerlingen eraan? Ik heb bijvoorbeeld het jaarlijkse dagje 

kermis geschrapt. Dat was een traditie: de kermisexploi-

tanten nodigden onze leerlingen ieder jaar uit voor een 

dag gratis kermis. Maar dat kostte ons een hele lesdag. En 

wat was de eigenlijke reden voor deze liefdadigheid? Dat 

onze kinderen met hun rolstoelen de omloopsnelheid op 

Koninginnedag niet omlaag zouden brengen, want dan 

‘ w e  m o e t e n  k r i t i s c h  b l i j v e n : 

w at  h e b b e n  o n z e  l e e r l i n g e n 

e r a a n ? ’

“We moeten als schooldirectie selecteren: wat halen we onze 
scholen in?”, stelt Frank Voskuilen. Foto's: Hans Roggen
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waren ze al geweest. Nou, dat doen we niet meer! Naar de 

kermis gaan is niet onze opdracht.”

Hengel Maar wat is dan wel de opdracht? Voskuilen: 

“We weten het zelf niet, we zitten nog volop in die dialoog. 

Maar we houden ons vingertje omhoog.” Over het belang 

van (voldoende) taal- en rekenonderwijs bestaat geen dis-

cussie tussen beide heren, wel over de invulling. Voskuilen: 

“Taal is het belangrijkste instrument om kinderen weer-

baar te maken. Rekenen en taal vormen samen de hengel 

van het onderwijs. Zonder hengel kun je geen vis vangen. 

Ik hoorde over leerlingen die in Sinterklaastijd rekenen 

met zwarte pietjes. Die kinderen stuiterden door de klas. 

Er zijn genoeg commerciële activiteiten die zorgen voor 

een Sinterklaassfeer.” Voor Nelissen is het niet of/of, maar 

én/én. “Het doel is niet: ‘leuke dingen doen’, maar juist: 

onderwijs leuk aanbieden, zodat de kinderen goed kunnen 

leren. Je moet niet kiezen tussen een kringgesprek en reke-

nen en taal. Het moet allebei.”

Nelissen vindt het een gevaar van het manifest dat het 

in het straatje van de overheid lijkt te passen: “Die richt 

zich ook louter op taal en rekenen. Pure kaalslag! De 

geplande bezuinigingen maken ons onderwijs kapot. En 

dat zo’n manifest dan juist uit de hoek van het speciaal 

onderwijs moet komen… Die speciale scholen vallen zelf 

in de nonsenscategorie, zo lijkt de overheid te redeneren. 

De zwakste schouders moeten van dit kabinet de zwaarste 

lasten dragen.” Voskuilen: “Ik kreeg allerlei ongewenste 

steunbetuigingen voor ons manifest, onder meer uit de 

PVV-hoek. Daar wil ik absoluut niet mee geassocieerd wor-

den en ik wil ook echt niet terug naar de jaren vijftig.” 

Wel krijgt Voskuilen binnenkort hoog bezoek: minister 

Van Bijsterveldt komt met hem praten. Ze neemt twee 

beleidsmedewerkers mee. Onderwerp van gesprek: het opti-

maal benutten van de onderwijstijd. Voskuilen is er klaar 

voor: “Wij zullen haar vertellen wat ze beleidsmatig kan 

doen om die onderwijstijd meer rendabel te maken. Wist je 

dat heel veel van die onzinlesbrieven gesubsidieerd worden 

door het ministerie van OCW? Als school sta je echt onder 

enorme maatschappelijke druk om daar allemaal maar aan 

mee te doen. Durf maar eens te zeggen dat je geen extra 

aandacht aan homoseksualiteit wilt besteden, als burge-

meester Van der Laan je daarom vraagt.”

Symptoombestrijding Vaak lijken de meningsver-

schillen tussen de heren groter dan ze in werkelijkheid 

zijn. “Heb jij een pestprotocol op school?” vraagt 

Voskuilen aan Nelissen. “Ja? Teken van armoede! Ik 

weet dat je zo’n protocol moet hebben van de inspectie, 

maar ik vind dat we met dat soort onzin bezig zijn met 

‘uitvloeisels van’. Zo’n pestprotocol is niet meer dan 

een bewijsstuk voor ouders dat je aandacht aan pesten 

besteedt. Er wordt overal gepest. Ik vind dat leerkrachten 

voldoende in huis moeten hebben om een pedagogisch 

klimaat te creëren waarin pesten niet wordt getolereerd.” 

“Mee eens”, reageert Nelissen. “Zo’n protocol is symp-

toombestrijding. Net zoiets als die valles die we zouden 

moeten geven. Waarom vallen kinderen tegenwoordig 

zo vaak en zo hard? Omdat ze niet genoeg beweging krij-

gen. Dus daar moeten we wat aan doen. Niet de vakleer-

krachtengym wegbezuinigen en dan valles gaan geven.” 

Voskuilen weet er ook nog een: “Valtegels die onder de 

speeltoestellen liggen. Dat gaat toch tegen de ontwikke-

ling van een kind in? Een kind heeft gewoon recht op 

een schaafwond als het valt!”

Brede school Op nummer vijftien van de lijst 

zogenoemde onzinactiviteiten uit het manifest staat ‘de 

brede school met de verlengde schooldag’. Een onder-

wijsleertijd vretend kantoorurenmodel, vonden de 

Haarlemse directeuren, en een extra belasting van het 

team. Ook op dit punt kwam kritiek binnen bij de AVS, 

bijvoorbeeld vanuit de Giralis Groep die juist voordelen 

ziet: je kunt activiteiten schrappen uit het kerncurricu-

lum en een plaats geven in het voor- en naschoolse aan-

bod. “Denk aan voorleesontbijt en weekendkring in de 

voorschoolse uren en verjaardagen, moederdagcadeau-

tje, zwemles en sinterklaasvieringen in de naschoolse 

tijd.” Voskuilen heeft zijn twijfels: “Wij hebben geen 

brede school, maar ik weet van collega-scholen dat het 

naschoolse aanbod bepalend wordt voor het onderwijs. 

Dan komen er opeens mensen van een bejaardenhuis 

naar school bijvoorbeeld. Dat vind ik grote onzin.”

Schiften Nelissen en Voskuilen komen tot de conclu-

sie dat het gaat om schiften: wat doe je wel en wat niet? 

Nelissen: “Wij hebben de juffendag geschrapt, maar het 

jaarlijkse eindfeest blijft. We krijgen veel verzoeken van 

de universiteit, die wijs ik af. Onze leerlingen zijn geen 

testkonijnen. Maar ik zeg ‘ja’ als we er wat aan hebben. 

Zo deden we mee aan een pilot ‘Wetenschap op de basis-

school’: prachtig voor onze meerbegaafde leerlingen. En 

ze zijn dan, terwijl ze proefjes doen, toch ook bezig met 

communiceren, rekenen, redeneren…” Ook Voskuilen 

zit in dat keuzeproces. “Maar ik steek liever energie in 

opbrengstgericht werken dan in een moederdagcadeau-

tje.” Dat er keuzes gemaakt moeten worden, daarover 

zijn de heren het eens. Net over als het belang van goed 

onderwijs, dat altijd voorop staat. Voskuilen: “Je bent 

veel aardiger dan ik dacht... Een schooldirecteur die zijn 

keuzes gemaakt heeft.” �

confrontatie

‘ j e  m o e t  n i e t  k i e z e n  t u s s e n  e e n 

k r i n g g e s p r e k  e n  r e k e n e n  e n 

ta a l .  h e t  m o e t  a l l e b e i ! ’
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Typologie van scholen

Een APS-publicatie in zes delen

De typologie van scholen is ontworpen om 
duidelijk te maken hoe scholen willen en 
kunnen omgaan met verschillende leerlingen. 
Daarnaast is de typologie een belangrijk 
hulpmiddel bij het bepalen van de onderwijs-
inhoudelijke koers van een school. 

Een school die werkt met de typologie 
van scholen
 weet waar ze met het onderwijs heen wil;
 heeft een duidelijke richtlijn voor toekom-
stige ontwikkelingen;

 kan kwaliteitseisen voor zichzelf benoemen;
 kan moeilijke interne discussies ontwarren.

Een leraar die de typologie van scholen 
kent
 weet op welke school hij wel of niet wil 
werken;

 snapt waarom hij wel of niet gelukkig is op 
een school;

 snapt zijn collega’s beter;
 weet dat zijn leraargedrag verschilt bij 
verschillende soorten onderwijs.

Een onderwijsbestuurder die de 
typologie van scholen kent
 kan verschillen tussen scholen herkennen 
en benoemen;

 weet waarom de ene school meer moeite 
heeft met een inspectiebezoek dan de andere;

 kan mogelijkheden en kansen van scholen 
beter inschatten;

 is een goede gesprekspartner voor zijn 
directeuren.

Voor meer informatie kijk op 
www.aps.nl/typologie of 
neem contact op met het 
secretariaat: 030 28 56 500

leren
inspireren

Hoe beïnvloed ik 
de opbrengsten?

Welke informatie
heb ik nodig?

1

Hoe kom ik aan 
informatie?

Wat is nodig 
om succesvol
te zijn?

Hoe duid ik 
de informatie?

2
3

4

5

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

In de publicatie ‘Weten en verbeteren; Informatie- en 
interventie canon; Opbrengstgericht werken in het primair 
onderwijs’ is opbrengst gericht werken gekoppeld aan good 
governance. Door deze koppeling wordt voor alle functies 
binnen een organisatie inzichtelijk wat wiens rol is als het om 
opbrengst gericht werken gaat. Hierdoor ontstaat een helder 
beeld over hoe iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid 
voor de onderwijsopbrengsten kan invullen. 

U kunt boeken bestellen 
voor  22,50 exclusief 
verzendkosten via www.
vanbeekveldenterpstra.nl

Harm Klifman en Martine Fuite verzorgen ‘op maat’ 
trainingen over dit thema voor uw school of bestuur:  
harm.klifman@vbent.org of martine.fuite@vbent.org

verbeteren
enWeten

Informatie- en interventiecanon 
Opbrengstgericht werken
in het primair onderwijs

Martine Fuite en Harm Klifman

v
v
v

verbeteren
enWeten

Informatie- en interventiecanon 
Opbrengstgericht werken
in het primair onderwijs

De doorbraak in
opbrengstg ericht werken

Nu al tweede druk
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Elbert Dijkgraaf, 

woordvoerder Onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.

politieke column

cultuuromslag

nodig
In Den Haag valt het woord ‘inspectie’ 

veel te vaak. En tot mijn verbazing hoor 

ik schoolleiders daar ook zeer regelmatig 

over. Ik zou de inspectie willen defi niëren 

als een noodzakelijk kwaad. De taak van 

schoolleiders zou moeten zijn om de 

inspectie overbodig te maken. Dan is wel 

een cultuuromslag nodig.

Er zijn schoolleiders die rapporten van de 

inspectie verwelkomen. Begrijpelijk en 

toe te juichen als het rapporten betreft die 

lovend van toon zijn. Schoolleiders kun-

nen dan incasseren wat ze verdienen, een 

pluim op de hoed. Onbegrijpelijk wordt het 

wanneer het rapporten zijn die zeer kritisch 

zijn. Het betreft dan nogal eens schoollei-

ders die de rapporten gebruiken om einde-

lijk de cultuur van de school te doorbreken. 

Waar jarenlange tegenstand bestond tegen 

noodzakelijke veranderingen, gaan sleu-

telfi guren nu inzien dat het anders moet. 

Onbegrijpelijk, want die tegenstand had 

dan toch al lang doorbroken moeten zijn?

Mijn ideale schoolsysteem ziet er uit als 

scholen die hun eigen verantwoordelijk-

heid nemen. Ze willen onderwijs van een 

zeer hoge kwaliteit bieden aan leerlingen. 

Als zich problemen voordoen, worden ze 

acuut aangepakt. Slechte leerkrachten 

bestaan niet in dit systeem. Natuurlijk 

komt er wel eens iemand binnen die bijge-

schoold moet worden. Maar als bijscholing 

niet werkt dan wordt de slechte leerkracht 

te kennen gegeven dat de toekomst elders 

ligt. In het belang van hem of haar zelf en 

natuurlijk van de leerling.

Schoolleiders zullen mogelijk tegenwerpen 

dat inspectierapporten nodig zijn om die 

slechte bestuurders de les te lezen. En dat 

komt inderdaad voor. Bestuurders die geen 

kennis van zaken hebben, zeg ik dan maar. 

Ze zouden gauw wat anders moeten gaan 

doen. Want een goede bestuurder werkt 

met schoolleiders samen in het overbodig 

maken van de inspectie. Bestuurders zijn 

immers inspecteurs in optima forma?

Ik kom diverse scholen tegen waar het 

inderdaad zo is georganiseerd. De inspec-

tie kan rustig met vakantie. Ze checkt af en 

toe even de gang van zaken, maar al snel 

wordt opnieuw duidelijk dat er voor een 

inspecteur hier geen eer valt te behalen. 

Slechte bestuurders, schoolleiders of 

onderwijzend personeel zijn niet aanwezig. 

De administratie is op orde. Er wordt kwali-

teit geleverd. Wat zou het geweldig zijn als 

alle scholen zo opereren. Niet omdat ik dat 

nu zo graag wil. Maar wel omdat leerlingen 

daar recht op hebben. Het gaat om hun 

toekomst. In een wereld waar kennis en 

vaardigheden steeds belangrijker worden, 

kunnen we hen niet opzadelen met een 

gebrekkige start.

Op de Erasmus Universiteit heb ik als hoog-

leraar een jaarlijks contract met mijn lei-

dinggevende. Er wordt precies afgesproken 

wat van me verwacht wordt. Naast aantal 

publicaties (en kwaliteit daarvan), gaat het 

om de kwaliteit van het geleverde onder-

wijs. Al mijn colleges worden beoordeeld 

door mijn studenten op tal van aspecten. 

Het mooie van het systeem is niet alleen 

de duidelijkheid, maar ook de profes-

sionele ruimte die ik krijg om onderwijs en 

onderzoek zo in te richten zoals ik denk dat 

het goed is. Dat gaat goed zolang de feiten 

daarmee in overeenstemming zijn.

Een universiteit is natuurlijk niet te verge-

lijken met andere typen onderwijs. Maar 

de combinatie van duidelijke afspraken, 

het afrekenen daarop en voldoende pro-

fessionele ruimte is een mix die het hele 

onderwijs kan gebruiken. Met wisselende 

instrumenten en gradaties. Maar wel 

expliciet. Dat is geen bedreiging, maar een 

kans. Zowel voor bestuurder, leidinggeven-

de als onderwijsgevende. Het vertrouwen 

in de professionals in het onderwijs moet 

terug. �

i k  z o u  d e  i n s p e c t i e 

w i l l e n  d e f i n i ë r e n 

a l s  e e n  n o o d z a k e l i j k 

k w a a d

Foto: Roos Beeldwerk
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

n o t

Prijswinnaars ‘stocs’ bekend
Tijdens de NOT afgelopen januari konden bezoekers van de AVS-

stand in teams ‘bouwen met touwen’. Hiermee maakten zij kans op 

het winnen van zogenaamde ‘stocs’, een soort stevige touwen die 

je aan het uiteinde kunt vastknopen (zie foto). Deze kunnen bijvoor-

beeld worden ingezet voor teambuilding en leren samenwerken 

of ruimtelijk inzicht creëren bij leerlingen. De winnaars van deze 

stocs zijn: Greet de Zwart van de Zonnewijzer in Haarlem en Jeanne 

Huynen van Movare in Landgraaf. Gefeliciteerd!

Hebben ouders invloed op het onderwijskundig 

rapport?

tekst gerard van uunen

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over ouders die invloed 

willen uitoefenen op het onderwijskundig rapport. De school moet 

voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport 

opstellen voor de ontvangende school.

In artikel 42 van de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat omschreven 

dat het onderwijskundig rapport wordt opgesteld door de directeur, 

na overleg met het onderwijzend personeel. Ouders hebben géén 

invloed op de inhoud van het onderwijskundig rapport en kun-

nen dus géén correcties doorvoeren. De ouders ontvangen wel 

ter kennisgeving een afschrift van het onderwijskundig rapport. 

Op grond van de artikelen 33 en 34 van de Wbp (Wet bescherming 

persoonsgegevens) is de basisschool verplicht ouders van een leer-

ling te informeren over welke gegevens van de leerling vanuit het 

onderwijskundig rapport worden gebruikt en aan wie deze gege-

vens worden verstrekt op welk moment en met welk doel.

Neem voor meer informatie contact op met de AVS 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. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle 

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

Extra exemplaren nieuwe 
AVS Agenda bestellen

De AVS Agenda 2011/2012 is onlangs verschenen. 
Alle leden hebben een gratis exemplaar ontvangen. 
Vol met relevante (vak)- informatie en uiteraard weer 
een jaarplanner waarin schoolvakanties en feestdagen 
tot en met januari 2013 zijn opgenomen. 

Wilt u, of uw collega, extra exemplaren 

ontvangen? De agenda is te bestellen 

voor t 15 per stuk (excl. verzend- en 

administratiekosten). Mail dan naar 

info@avs.nl. 

Opmerkingen over of  suggesties 

voor de agenda? Mail naar 

communicatie@avs.nl.

Foto: Gerard Helt
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a v s  v o o r d e e l

POverzekering.nl nieuwe 
voordeelpartner

POverzekering.nl is de nieuwste AVS voordeelpartner 
op het gebied van collectieve verzekeringen voor 
basisscholen. De verzekeringen zijn vooraf ontwikkeld en 
bij gerenommeerde verzekeraars ingekocht. De scherpe 
premies zijn speciaal afgestemd op AVS-leden.

AVS-leden kunnen 

op POverzekering.nl 

met dit nieuwe 

concept gemakkelijk 

offertes berekenen 

en verzekeringen 

afsluiten. De 

premies zijn laag, 

omdat de processen 

bijna helemaal 

digitaal zijn. 

Enkele kenmerken 

van de nieuwe 

aanpak zijn openheid, effi ciëntie en gemak, en transparantie. 

Openheid, omdat afnemers niet verplicht zijn over te stappen 

naar een nieuwe tussenpersoon, maar de eigen tussenpersoon 

mogen behouden. Effi ciëntie en gemak, omdat leden zelf 

eenvoudig premies kunnen berekenen door het invullen van het 

leerlingenaantal en documenten en polissen online te raadplegen 

zijn. Transparantie, omdat verzekeringen en dienstverlening los 

van elkaar afgenomen kunnen worden. De dienstverlening is een 

gespecialiseerd advies, dat uit modules bestaat die de exacte 

inhoud van de dienst weergeven. Het is mogelijk periodiek diensten 

van een derde partij in te kopen.

POverzekering.nl is een initiatief van Multimediair en Maramaros, 

die beide ruime ervaring hebben in het onderwijs en in collectieve 

verzekeringen voor leden van brancheverenigingen.

Meer informatie: www.POverzekering.nl 

of www.avsvoordeel.nl

o p r o e p

Binnenkort naar een congres? 
Deel uw ervaring in Kader 
Primair!
Bezoekt u als schoolleider binnenkort een congres, 
conferentie, o.i.d. en vindt u het leuk om daarvan kort 
verslag te doen in Kader Primair? Laat het dan weten 
aan de redactie. 

Via u hopen we te achterhalen wat u als schoolleider nu mee-

neemt van zo’n bijeenkomst, waar u iets aan heeft in de dagelijk-

se praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de IPON, Passend onderwijs, 

het Onderwijscafé, Duurzaam leren, de NOT en ‘Lunteren’. Maar 

ook andere bijeenkomsten kunnen interessant zijn.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar 

communicatie@avs.nl met de naam en datum van de bijeen-

komst. U ontvangt dan nadere instructies, waaronder een kort 

vragenlijstje (de redactie heeft het recht bijdragen te weigeren of 

bewerken/in te korten).

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

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

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

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

Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds van 

kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve reizen en 

andere door de AVS georganiseerde activiteiten (de juridische 

ondersteuning vervalt). Per 1 augustus 2011 kost een postactief 

of buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro in plaats van 

103 euro per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt bovendien 

nog steeds de oplopende korting op het persoonlijke deel van 

hun contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere nieuwe 

leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

a v s - c o n g r e s

Reserveer 16 maart 2012!
Het AVS-congres zal in 2012 plaatsvinden op vrijdag 16 maart. 

Houd deze datum alvast vrij in uw agenda!
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Trainingen & opleidingen
Juni 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Opbrengstgericht leiderschap 1 juni Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Netwerk Personeelsfunctionarissen 7 juni Carine Hulscher-Slot en Merlijn Norder

• Interim management 9 en 10 juni Tom Roetert en Hans van den Berg

(onder voorbehoud)

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2010/2011 of kijk op de nieuw ontwikkelde website www.avspifo.nl, van het 
AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor 
leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Inschrijven kan 
ook via schoolforleadership@avs.nl.

s c h o o l  fo r  l e a d er s h ip

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

meer informatie, inschrijven

en maatwerk

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

of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training 

op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op 

met de AVS, Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.

een greep uit onze gloednieuwe 

trainingen voor het schooljaar 

2011/2012!

Meer informatie over het complete 
aanbod van de AVS in het 
nieuwe seizoen is te lezen in de 
Professionaliseringsgids 2011/2012 
en op www.avspifo.nl.

Zes eendaagsen

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

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

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

van de fouten en succesverhalen van het verleden? Zeker kun-

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

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

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

de toekomst doorloopt u in de training de vijf bewegingen van de U. 

Otto Scharmer introduceert in zijn U-theorie een nieuw concept van 

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

samenvoeging van de woorden presence (aanwezigheid) en sensing 

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

schoolsituatie leert u in deze zes eendaagsen.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die 

ambities hebben in de richting van leiderschap.

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

2 februari en 8 maart 2012

Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.449

Uitvoering: Bob Ravelli, Wiel Botterweck, Jos Hagens (AVS), 

Jan Jutten en Arsene Francot (Natuurlijk leren)

Nieuw!
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Eendaagse

Onderwijskundig leiderschap en Marzano

Eendaagse

Brain Boost!

Eendaagse

Oplossingsgerichte (team)communicatie

U leert de vele facetten van onderwijskundig leiderschap in de 

praktijk handen en voeten te geven. Zoals het verantwoorden van 

onderwijskundig handelen in uw organisatie, het ontwikkelen en 

levend houden van een gezamenlijke visie en het scheppen van 

optimale randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs. U krijgt 

handvatten, vanuit onder andere de theorie van Marzano. Na afl oop 

weet u onder meer aan welke (rand)voorwaarden u moet voldoen 

om leerresultaten te verhogen.

Doelgroep: besturen, directies, adjunct-directeuren 

en middenmanagers

Data: 12 oktober 2011 of 21 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Gerard van Uunen

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

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

ken en de hersencapaciteit beter te benutten. Zeker bij toenemende 

dagelijkse werkzaamheden, het verwerken van steeds meer infor-

matie en de snelheid waarmee de opgedane kennis veroudert, is 

dit een training waar u veel aan kan hebben. De eendaagse gaat in 

op de onderwerpen geheugen(technieken), snellezen en mind map-

ping. De gegeven informatie kan ook worden doorgetrokken naar 

het leren leren van uw werknemers en de kinderen op uw school.

Doelgroep: iedereen die zijn hersenen een frisse boost wil geven 

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

hersenen. En zo meer tijd overhoudt voor andere zaken.

Data: 13 oktober 2011 of 13 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Maartje Alma en Merlijn Norder

Oplossingsgerichte (team)communicatie is gebaseerd op de theorie 

van het oplossingsgericht werken. Een andere manier van handelen 

wordt niet gezien als iets compleet anders doen, maar als aanslui-

ten op datgene wat u al doet. Daarnaast zijn er andere mogelijkhe-

den. Deze oplossingsgerichte communicatie, op zowel individueel 

als teamniveau, kan leiden tot een positieve bijdrage aan een effec-

tieve en productieve organisatiecultuur. U oefent technieken die u in 

uw eigen school meteen kunt toepassen.

Doelgroep: schoolteams en leerkrachten

Data: 9 november 2011 of 14 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Gerard van Uunen

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Twee eendaagsen

Presentatietechnieken: hoe kom je over en wil je overkomen?
Een vlotte spreker is nog geen goed spreker. Hoe maakt u het voor 

uw publiek interessant om naar u te kijken en te luisteren? Het 

geven van een presentatie die ‘blijft hangen’ bestaat uit een combi-

natie van persoonlijke stijl, een aantal technieken en veel oefening 

in de praktijk. U leert manieren waarop u ontspannen en met 

overtuiging kunt leren spreken, hoe u de aandacht van het publiek 

kunt vasthouden en hoe u adequaat kunt reageren op vragen uit 

het publiek. U ontdekt wat het effect is van uw eigen manier van 

presenteren en welke presentatiestijl en –technieken bij u passen.

Doelgroep: leidinggevenden die vanuit hun functie regelmatig 

presentaties (vergadering, oudergesprek, ouderavond, extern 

gesprek) verzorgen en die hun presentatievaardigheden verder 

willen uitbreiden, optimaliseren en aanscherpen.

Data: 14 februari en 5 april 2012

Kosten: leden t 1.050 / niet-leden t 1.250

Uitvoering: Maartje Alma en gastspreker

Nieuw!
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voor: bovenbouw po

van: Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)

wat: gratis digibordles

Zon & Planeten
Een klassikale introductie op ons zonnestelsel via het digitale 

schoolbord. De les gaat over de zon, de maan, de aarde en de 

andere zeven planeten die rond de zon draaien. Het zonnestel-

sel wordt in beeld gebracht, waarna de zon en de afzonderlijke 

planeten aangeklikt kunnen worden. De gesproken toelichting 

is van sterrenkundejournalist Govert Schilling. De les sluit 

aan bij de kerndoelen van diverse leergebieden. Downloaden: 

www.astronomie.nl/digibord

voor: leerkrachten speciaal onderwijs

van: De Onderwijs Consultant

wat: applicatie

Leerdoelplanner
De door CED en SLO ontwikkelde leerlijnen moeten 

opbrengstgericht onderwijs bevorderen. Het plannen van 

deze leerlijnen kost veel tijd. De leerdoelplanner heeft onder 

andere als voordeel dat de leerkracht in één oogopslag ziet 

welke doelen aangeboden moeten worden per niveau. Iedere 

groep krijgt een herkenbare planning, waardoor een groep 

gemakkelijk over te nemen is. Per leerlijn kan de leerkracht 

vanuit geëxporteerde data een dagplanning op drie niveaus 

filteren. Op basis van beleidsafspraken kan de school 

subdoelen naar eigen inzicht organiseren. De applicatie 

kan subdoelen en lesdoelen periodiek aanbieden en later 

herhalen. www.onderwijsconsultant.nl

tenslotte � Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: po en vo

van: SBO en Stichting Nederland Kennisland (onderdeel van 

het project InnovatieImpuls)

wat: gratis advies

De Innovatiebrigade
Heeft u ideeën hoe het onderwijs op uw school beter, leuker 

en slimmer kan? En u loopt in de uitwerking tegen dilemma’s 

op? Maak dan gebruik van de Innovatiebrigade. Een team van 

experts, schoolleiders, leerkrachten en onderwijsadviseurs 

denken een middag belangeloos met u mee en geven prak-

tische tips. Zie www.innovatieimpulsonderwijs.nl/index.

php?id=488.

voor: (speciaal) onderwijs en medewerkers zorg en welzijn

van: Euregionaal Congresburo

wanneer: 16 juni

waar: Aristo, Eindhoven

wat: landelijk symposium

Effectief omgaan met autisme
Aandacht voor de manier waarop professionals kunnen omgaan 

met gedragsproblemen van jongeren met autisme. Hoe kunt 

je bijvoorbeeld gedrag corrigeren zonder de eigenwaarde van 

de persoon met autisme geweld aan te doen? Op welke manier 

kunt je in de klas omgaan met agressie van (of juist tegen) kin-

deren met autisme? Vijf deskundige sprekers uit wetenschap 

en praktijk geven antwoord op deze en andere relevante vra-

gen. Meer informatie en inschrijven: http://congresburo.com

voor: schoolleiders en leerkrachten po, vo, mbo en hbo

van: Ruud de Moor Centrum

wat: award

Jos van Kemenade Award 2011
De award wordt toegekend aan een concreet project of 

structureel initiatief, dat op een innovatieve en doeltreffende 

manier bijdraagt aan de professionele kwaliteitsontwikkeling 

van leerkrachten. Tot en met 17 juni kunnen lerarenoplei-

dingen en scholen, groepen scholen of lerarenteams zich 

opgeven. De fi nale vindt plaats op 1 oktober 2011 tijdens de 

Nationale Onderwijsweek. Meer informatie: www.rdmc.ou.nl/

josvankemenadeaward
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voor: schoolleiders, schoolbestuurders, 

vertrouwenspersonen en andere betrokken bij 

schoolveiligheid

van: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)

wat: informatieblad

De VOG, hoe zit het daarmee?
Schetst de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden rondom 

de Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor onderwijspersoneel 

en gaat in op vragen die leven bij schoolleiders en bestuur-

ders over de VOG. Gaat in op de vraag hoe scholen kunnen 

voorkomen dat personeel wordt aangenomen met ‘iets op de 

kerfstok’. Zie www.ppsi.nl

voor: po en vo

van: HBO Raad

wat: website

Kennisbases leerkrachten
Via www.kennisbasis.nl zijn de kennisbases voor de leraren-

opleidingen basis- en voortgezet onderwijs te doorzoeken en 

downloaden. Een kennisbasis bevat de beschrijving van de 

kennis die een leerkracht aan het einde van zijn of haar oplei-

ding minimaal moet hebben om professioneel, bekwaam en 

zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs.

voor: team- en schoolleiders

van: Onder-Wijzer

wat: gratis kwaliteitsscan

Onder-Wijzer
Online instrument waarmee inzicht verkregen wordt in de kwa-

liteit van het eigen onderwijs en de zorg voor deze kwaliteit. De 

gebruiker beantwoordt een aantal vragen over vijf aandachts-

gebieden voor kwaliteitszorg. Vervolgens krijgt deze een over-

zicht met direct toepasbare adviezen voor de ontwikkeling van 

kwaliteitzorg op school. Gebaseerd op de aanpak in het boek 

‘Samenwerken aan onderwijs-kwaliteit’ van Roel Huntink (2010, 

uitgeverij Nelissen). Zie www.onder-wijzer.nu.

boekbespreking

h o e  l eid in g g e v end en 

o n b e w u s t  v er a n d erin g 

b l o k k er en

Van alle verandertrajecten mislukt meer dan 70 procent, 
wordt wel gezegd. Volgens schrijver, onderzoeker en 
specialist in veranderprocessen Arend Ardon zijn het de 
leidinggevenden die zulke trajecten doen mislukken. 
Zonder het te weten, blokkeren zij vaak de (cultuur)-
verandering die ze zo graag tot stand willen brengen.
tekst tom roetert, avs

In zijn nieuwe boek ‘Doorbreek de cirkel!’ beschrijft Ardon de 

onbewuste technieken en soms zelfs stappenplannen waarmee 

leidinggevenden hun eigen ‘verhaal’ onderuit halen. Het boek is 

een gepopulariseerde versie van zijn proefschrift, waarop hij in 

2009 promoveerde. Een mooie uitgave in de bekende Business 

Bibliotheekreeks. Meestal goed verzorgde boeken, die praktisch 

(lees: direct toepasbaar) zijn en prettig leesbaar, zonder ingewik-

kelde termen en ladingen voetnoten.

Ardon beschrijft in zijn boek zeer overtuigend enkele voorbeelden 

van dialogen tussen leidinggevenden die met hun personeel een 

verandering willen invoeren. Hij analyseert dit soort gesprekken tot 

op het niveau van de gebruikte terminologie (‘veranderingen imple-

menteren, invoeren, uitrollen, plannen’, e.d.) tot aan de gedachten 

die erachter schuilgaan bij de gebruikers. Hij hekelt het geloof in de 

maakbaarheid van een verandering. Juist dat doe je samen met je col-

lega’s en kun je niet invoeren.

Zoals gezegd geeft het boek pakkende voorbeelden van verander-

strategieën en hoe het dreigt af te lopen. Ontluisterend en regelmatig 

pijnlijk herkenbaar. Gelukkig kent elk hoofdstuk een uitgebreide uit-

leg over waarom het soms zo verkeerd dreigt te gaan en daarna een 

goede set met andere voorbeelden, persoonlijke vragen aan de lezer 

en invulschema’s om tot inzicht te komen. Elk hoofdstuk eindigt met 

praktisch tips om het anders te doen. Het is hierdoor een heel bruik-

baar ‘leer- en werkboek’ geworden voor leidinggevenden. De lezer 

wordt als het ware gedwongen tot refl ectie op zijn eigen handelen.

De leidinggevende behoort zich kwetsbaar op te stellen als hij of zij 

wil dat collega’s ander gedrag gaan vertonen. Het is nu vaak ‘ingrij-

pen zonder te begrijpen’, volgens Ardon, waardoor (gedrags)patro-

nen zich herhalen. Inzicht hierin kan dat doorbreken. Samen met 

collega’s leren hierover is gelijk aan veranderen. Maar eerst moet de 

leidinggevende zichzelf de vraag durven stellen: ‘Wat doe ik, waar-

door zij zich zo gedragen?’ Dit boek kan helpen bij deze vraag. Het zal 

niet makkelijk en soms misschien pijnlijk zijn om de oefeningen uit te 

voeren, maar het brengt u dichterbij het begrijpen.

Doorbreek de cirkel! Hoe managers onbewust ver-

andering blokkeren, Business Contact, 2011, EAN: 

9789047003960, www.doorbreekdecirkel.nl

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug 

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

enproducten/kaderprimair/boekbesprekingen.
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w w w . k o o y e n g a . n l

De Kooyenga Groep breidt 
haar dienstverlening uit

De Kooyenga Groep is al ruim 16 jaar landelijk bekend binnen overheden. Inmiddels beschikt de Kooyenga Groep over een team van ruim 
250 professionals met jarenlange werkervaring die inzetbaar zijn op diverse disciplines binnen de overheid. Deze enthousiaste medewerkers 
zijn landelijk inzetbaar en kunnen op maat de gewenste tijdelijke ondersteuning bieden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een tijdelijk 
personeelstekort.

Veel opdrachtgevers binnen de overheid hebben de weg naar de Kooyenga Groep in de afgelopen jaren weten te vinden voor tijdelijke 
personele ondersteuning. Regelmatig kwam ook de vraag naar professionals op het gebied van Welzijn & Onderwijs. Daarom hebben 
wij besloten onze dienstverlening uit te breiden met een nieuw bedrijfsonderdeel: 

Kooyenga Welzijn & Onderwijs

Kooyenga Welzijn & Onderwijs levert naast ondersteuning op maat aan overheden nu ook ondersteuning aan onderwijsinstellingen 
door de inzet van ervaren professionals. Of het nu gaat om advies, het begeleiden van een project of het tijdelijk inhuren van extra 
personeel: uw vraag is bij ons in goede handen!

Vakmanschap in Onderwijs

Kooyenga Welzijn & Onderwijs levert professionele adviseurs die ondersteuning kunnen bieden op de volgende terreinen.

 - Interim management
 - Projectleiderschap met betrekking tot Brede School ontwikkeling
 - Onderzoek en opzet ten aanzien van het Onderwijs Achterstanden Beleid
 - Visieontwikkeling
 - Kwaliteitszorg
 - Samenwerking / Wet OKE
 - Coaching
 - Marketing en Schoolprofi el
 - Communicatie en Ouderbetrokkenheid
 - Onderwijsinhoudelijke ondersteuning

Bent u op zoek naar professionele ondersteuning op één van bovenstaande vakgebieden? Neem dan contact op met Team Planning via 
0519 - 22 06 16 of kijk op onze website.



werving & selectie
Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

Acquisitie naar aanleiding 
van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

Het bestuur van de Vrije School Zaanstreek zoekt per 1 september 2011 een 

inspirerende directeur
(voor 4 dagen per week)

De kandidaat 
•  heeft managementervaring, bij voorkeur in het primair onderwijs 
•  heeft affiniteit met het gedachtegoed van de vrije school 
•  heeft een verbindende stijl van leidinggeven 
•  is daadkrachtig
•   weet de school te profileren als positief alternatief voor regulier 
basisonderwijs in de regio

Voor meer informatie over de functie en de procedure zie:
www.vrijeschoolzaanstreek.nl en www.vanbeekveldenterpstra.nl

U kunt uw brief en CV mailen naar wervingenselectie@vbent.org t.a.v. van 
de heer mr. J.J. van Willegen, o.v.v. vacaturenummer 20110148. 
Uw reactie dient uiterlijk vrijdag 10 juni in ons bezit te zijn.
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 
Stichting VOS Voorschoten zoekt voor Openbare Basisschool De VOS per 1 augustus 2011 een 

ervaren directeur m/v (0,8 – 1,0 wtf) 
 
De toekomstige directeur is een enthousiast, betrokken en opbrengstgericht leidinggevende die samen met het team 
en in goed overleg met het bestuur en de medezeggenschapsraad het onderwijs verder ontwikkelt. Hij/zij geeft op 
transparante manier leiding en beschikt over een warme persoonlijkheid. 

 
De openbare basisschool 
De VOS is gevestigd in twee 
nieuwe schoolgebouwen in 
de wijken Krimwijk II en 
Starrenburg. Per augustus 
2011 telt de school ruim 450 
leerlingen verdeeld over 19 
groepen. Het team bestaat 
uit ruim 30 enthousiaste 
personen. Om de 
organisatie op beide 
vestigingen goed te laten 
verlopen hebben we naast 
de directeur een betrokken 
directieteam, bestaande uit 
twee locatieleiders die 
tevens lesgevende taken 
hebben. 

 
De directeur is verantwoordelijk voor: 
• Het sturen en monitoren van de kwaliteit van het 

onderwijs en ontwikkelen van het zorgprofiel van de 
school. 

• Het verder ontwikkelen en voeren van een actief en 
resultaatgericht personeelsbeleid. 

• Het goed vervullen van de organisatorische en 
beheersmatige taken naast het onderwijskundig 
leiderschap. 

• Het onderhouden van contacten met externe partijen. 
 
Gevraagde eigenschappen/vereisten: 
• aantoonbare leidinggevende vaardigheden in het 

primair onderwijs; 
• sterke communicatieve en sociale vaardigheden; 
• gevoel voor humor; 
• initiatief, ambitie, besluitvaardigheid en ondernemende 

instelling; 
• gevoel voor verhoudingen in bestuurlijke en andere 

in/externe overlegsituaties; 
• een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs 

en een afgeronde schoolleideropleiding (of de 
bereidheid die te gaan volgen). 

 

 
Wij bieden: 
• een goede werksfeer met  enthousiaste collega’s 

met hart voor onderwijs in een school volop in 
ontwikkeling; 

• twee goed geoutilleerde nieuwe schoolgebouwen; 
• een uitdagende baan waarbij samengewerkt wordt 

met een ervaren en betrokken schoolbestuur; 
• een salaris conform CAO-PO (schaal DC). 

Procedure: 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot de heer E. 
Brune, de huidige directeur van De VOS, telefoon 06-
16320021 of ebrune@obsdevos.nl. 
 
Uw sollicitatie met cv kunt u voor 12 juni 2011 sturen 
naar: 
Stichting VOS t.a.v. de voorzitter, de heer J.A. Hoenen, 
p/a Multatulilaan 92, 2251 ZM, Voorschoten. 
 
Een benoemingsadviescommissie (bestuurs- , MR-leden 
en directeur) zal de selectie van kandidaten begeleiden 
en adviseren aan het bestuur. Een assessment maakt 
deel uit van de selectie. 
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OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS DEVENTER: 
KLEURRIJK HET BESTE

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer is op zoek naar 

een daadkrachtige 
en inspirerende
directeur (m/v)
voor openbare basisschool 
voor Daltononderwijs De Sleutel 
in Schalkhaar

0,8-1,0 fte; inschaling in DB-functie;
datum indiensttreding 01-08-2011

OBS De Sleutel, een basisschool gelegen in het dorp 
Schalkhaar. Ongeveer 225 leerlingen bezoeken de school, 
verdeeld over 8 groepen. De school werkt vanuit het Dalton-
principe en draagt deze vorm van onderwijs enthousiast uit.

Profiel
U bent een onderwijskundig manager met een coachende 
leiderschapsstijl. U werkt in een open sfeer met zorg voor 
leerlingen, leerkrachten en ouders en weet dit goed te 
organiseren. U bent betrokken, inspirerend, initiërend, 
maar ook doelgericht. U bent goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het onderwijs. U weet om te gaan met 
verschillende culturen in de school. U bent een prettige 
collega in het brede directeurenoverleg en actief betrokken 
bij het bovenschoolse beleid. U bent in het bezit van het 
Dalton-certificaat of bereid dit te behalen.

Wij bieden u grote eigen verantwoordelijkheid en ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze 17 scholen met 
elk hun eigen onderwijskundig profiel. Coaching en bege-
leiding door de algemeen directeur en collegiale samen-
werking in het directieoverleg.

Informatie
Een informatiepakket is op te vragen bij het stafbureau 
van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer 
telefoon 0570-638575. U kunt ook kijken op de website van 
de school www.obs-desleutel.nl en op 
www.openbaaronderwijsdeventer.nl

Voor vragen kunt u bellen met de algemeen directeur 
van de stichting openbaar primair onderwijs te Deventer, 
drs. D.J. Rensink, telefoon 0570-638575.

Solliciteren
Kandidaten die de doelstelling en uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijven en 
zich herkennen in bovenstaand profiel, kunnen hun sollicitatiebrief met CV voor 31 mei a.s. sturen 
aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer, t.a.v. de personeelsadviseur, mevrouw 
J. Krul-Broesterhuizen, Postbus 502,  7400 AM te Deventer of per e-mail: j.krul@po-deventer.nl. 
De eerste gesprekken vinden plaats in week 23. Een assessment kan deel uitmaken van de 
procedure. De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing.
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

Raadpleeg de AVS Professionaliseringsgids 2011-2012

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

goed onderwijs door goed management

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling

•  Excelleren in uw eigen leiderschap, uw ib’er (laten) bijspijkeren en/of uw leerkracht met ambitie 
meer mogelijkheden bieden? 
Bekijk dan het trainings- en opleidingenaanbod van de AVS. 

•  Heeft u een specifi eke vraag voor uzelf of uw team, of wilt u met uw medewerkers op uw eigen locatie 
een maatwerktraining volgen?
Kies dan voor maatwerk van de AVS.

•  Wilt u persoonlijke ondersteuning van een adviseur? 
Bij de AVS kunt u ook terecht voor een adviesgesprek of coaching.

Vraag de AVS Professionaliseringsgids aan via info@avs.nl 
of kijk op www.avspifo.nl




