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thema  Onderwijsinnovaties: nodig 
voor duurzame wereld
Waardengericht in plaats van kennisgericht onderwijs 

is noodzakelijk voor duurzame ontwikkeling en econo-

mische groei, stelde AkzoNobel-bestuurder Tex Gunning 

eind vorig jaar in een lezing. Maar de druk op taal, 

rekenen en opbrengsten sluit daar niet bij aan.
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interview  ‘Schoolleiders kunnen 
peer review beter inzetten’peer review beter inzetten’peer review
Arnold Jonk is sinds ruim een maand de nieuwe hoofd-

inspecteur primair onderwijs en expertisecentra bij de 

Inspectie van het Onderwijs. “Op iedere school zitten 

leerkrachten die wél goed kennis overdragen en goed 

omgaan met verschillen, gewoon een lokaal verderop.”
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achtergrond  Hogere leeropbrengsten 
door ouderbetrokkenheid
Welke vormen van ouderbetrokkenheid dragen bij aan 

hogere leerprestaties? Onderzoekers lichten hun – uiteen-

lopende – bevindingen toe en gaan in op de rol van de 

schoolleider. “Als het mis gaat mag je de ouders niet deels 
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Foto omslag: Op basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn kunnen kinderen kiezen uit 

verschillende activiteiten. Foto: Hans Roggen

thema  ‘Onderwijs mét in plaats van 
voor de kinderen’
Op vernieuwingsschool De Ontdekkingsreis in Doorn is 

alles net even anders. "Er is een plan, maar we hoeven 

niet per se alleen maar rechtdoor om het doel te bereiken. 

Dat is heerlijk." Een heldere, vaste structuur blijkt echter 

onontbeerlijk. Een reportage. pagina 14



thema  Innoveren

 10  ‘Als er een gek voorstel komt, gewoon doen’
  Onderwijsinnovaties: noodzakelijk voor een 

duurzame wereld

 14  Kinderen kiezen eigen route 
  Gestructureerde vrijheid op vernieuwingsschool 

Midden-Nederland

 
 18 'Het is de kunst innovatie zo te 
  implementeren dat het bij je past' 
  Bespiegelingen van drie bestuurlijk managers

 22  ‘Studenten moeten niet alleen goede 
uitvoerders worden, maar ook vernieuwers’ 

  Lerarenopleidingen blikken vooruit

verder in dit nummer
 
 28  Nieuwe politieke tijden voor het onderwijs
  Gevolgen Lenteakkoord en verzoeken aan 

nieuw kabinet

 32  ‘Het goede voorbeeld zit vaak 
een lokaal verderop’

  Nieuwe hoofdinspecteur primair onderwijs 

Arnold Jonk 

 36  Met ouderbetrokkenheid naar 
hogere leeropbrengsten

  ‘Goed presterende scholen hebben een sterk 

partnerschap met de families van hun leerlingen 

en de gemeenschap’

iedere maand

 9  Illustratie Jos Collignon
 20  Uw mening telt  peiling
 25  Zo kan het ook!  Good practice
  Extra uitdaging via de webcam

 26  Speciaal (basis)onderwijs
  Herbezinnen voorbij het noodweer

 27  Eindverantwoordelijk Management
  Bestuur en management in het (voortgezet) 

speciaal onderwijs

 41  Politieke column
  Metin Çelik (PvdA)

 42  Van de AVS
 44  AVS School for Leadership
 46  Voor u geselecteerd
 48  Boekbespreking
  Steve Jobs, de biografi e

Inhoud juni

Voetbal
en Europa
Het zijn spannende tijden, niet alleen vanwege het EK-voetbal, maar ook 

omdat de verkiezingen het hele politieke landschap in beweging hebben 

gebracht. Eigenlijk gek, dat één persoon kan beslissen dat Nederland naar 

de stembus moet en dat we daardoor kostbare tijd verliezen. 

De fi nanciële crisis raast verder, mensen worden onzeker, er worden nu 

bezuinigingen aangekondigd die er hoogstwaarschijnlijk na 12 september 

weer anders uit zullen zien. En dan is er nog die rare gedachte in dit land 

dat wij in een globaliserende wereld kunnen terugvallen op de gulden en 

ons terugtrekken achter de dijken. Hoe groot we hopelijk ook zijn in de 

voetbalwereld, op economisch gebied zijn we een postzegel. Alleen in een 

verenigd Europa kunnen we hopen een ferme partij mee te blazen. 

Het huidige EK laat zien dat in Europa gelukkig veel culturele verschillen 

zijn. Supporters slagen er vaak op humoristische wijze in dat duidelijk te 

maken. Dat moet ook vooral zo blijven, die verbondenheid met eigen land 

en cultuur. Dat zie je ook in Amerika, waar de vijftig staten enorm van elkaar 

verschillen, zowel economisch als cultureel. Wat zij gemeen hebben is de 

gezamenlijke economische ruimte en een gezamenlijke bank en munt. 

Dat kan in Europa ook, met respect voor de verschillen. Het huidige EK is 

daar een mooi voorbeeld van. We voetballen allemaal met dezelfde regels 

en onder dezelfde voetbalbond. En toch zijn al die ploegen verschillend. 

Politici die dit nu ontkennen hebben straks wat uit te leggen.

Velen van ons gaan binnenkort op vakantie en de meesten reizen door ons 

prachtige Europese land, genietend van de cultuur, de natuur en de mensen. 

Ik wens u allemaal veel vakantieplezier toe en hoop u na de vakantie weer 

gezond terug te zien. 

Kaderspel  door ton duif
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nog maar 0,4 procent zeer zwak

Aantal zeer zwakke basisscholen
lager dan ooit
Het aantal zeer zwakke basisscholen is opnieuw verder gedaald, blijkt uit recente cijfers van de Inspectie 

van het Onderwijs. Op dit moment zijn er nog zo’n 26 zeer zwakke scholen, dat is 0,4 procent van het aantal 

basisscholen. Een fl inke daling ten opzichte van 2009, toen nog 108 scholen te boek stonden als zeer zwak. 

Verder valt op dat scholen zich sneller verbeteren dan voorheen: van de huidige zeer zwakke scholen zijn 

er slechts vijf scholen die langer dan één jaar zeer zwak zijn.

Om te voorkomen dat scho-

len zeer zwak worden, wor-

den ze tegenwoordig eerder 

gewaarschuwd en kunnen 

ze eerder hulp krijgen van 

de ‘Vliegende Brigade’, die 

hen gericht helpt bij het 

verbeteren van de onder-

wijsindicatoren die door de 

inspectie als onvoldoende 

zijn beoordeeld.

Een zeer zwakke school is 

een school die onvoldoende 

onderwijsresultaten (eindop-

brengsten) realiseert en die 

daarnaast op cruciale onder-

delen van het onderwijsleer-

proces onvoldoende kwaliteit 

laat zien. Een school krijgt 

nu nog maximaal twee jaar 

de tijd de kwaliteit weer op 

een aanvaardbaar niveau te 

brengen. De Vliegende Briga-

de is één van de maatregelen 

om de onderwijskwaliteit op 

scholen die zeer zwak zijn, 

zo snel mogelijk op orde te 

krijgen. De ondersteuning 

varieert van hulp bij het 

inrichten van leerlingenzorg, 

scholing en coaching van 

leerkrachten tot ondersteu-

ning van de schooldirectie.

Islamitische 
scholen
Opvallend genoeg is er geen 

enkele islamitische basis-

school meer die als zeer zwak 

te boek staat (en het aantal 

zwakke scholen is op de vin-

gers van één hand te tellen). 

Drie jaar geleden werden 

nog zes van de ruim veertig 

islamitische basisscholen als 

zeer zwak bestempeld. Van 

Bijsterveldt zei hierover op 

BNR Nieuwsradio: “Ik vind 

dat het islamitisch onderwijs 

een grote prestatie heeft 

geleverd, want ze lagen echt 

onder vuur.”

Dagblad Trouw meldt dat 

de islamitische scholen die 

sprong voorwaarts te dan-

ken hebben aan het project 

‘Kwaliteit islamitisch onder-

wijs’, waaraan de bij de Isbo 

(de verenigde islamitische 

schoolbesturen) aangesloten 

scholen de afgelopen jaren 

hebben meegedaan. “Het 

gaat de goede kant op”, 

meldt het eindverslag van 

dat project. “Er zijn veelbe-

lovende stappen gezet, maar 

het is nog te vroeg om te 

spreken van een geconso-

lideerde verbeterslag. Er is 

nog een wereld te winnen.” 

Volgens lsbo-directeur Yusuf 

Altuntas in Trouw is de 

‘cultuuromslag’ in het isla-

mitisch onderwijs mede te 

danken aan de Isbo zelf. Die 

heeft de scholen gesteund 

en geprikkeld om beter zicht 

te houden op prestatiegege-

vens. Een paar scholen die 

die strenge lijn niet wilden 

volgen, zijn afgehaakt als 

Isbo-lid, een paar anderen 

zijn zelfs geroyeerd. Het is 

volgens Altuntas geen toe-

val: van de vijf islamitische 

scholen die de onderwijs-

inspectie ook nu nog zwak 

noemt, zijn er vier geen lid 

van de Isbo. Ook op bestuur-

lijk niveau zou er het een 

en ander verbeterd zijn. 

Oudere bestuurders die wel 

van goede wil waren, maar 

vaak veel te veel taken naar 

zich toetrokken, zijn deels 

vervangen door jonger kader 

dat beter oog heeft voor 

verschillen in bevoegdhe-

den. Daardoor zal het niet 

snel meer voorkomen dat 

bestuurders zichzelf op de 

loonlijst van de school zet-

ten, zoals een paar jaar gele-

den wel gebeurde. 

‘ i k  v i n d  d at 
h e t  i s l a m i t i s c h 
o n d e r w i j s  e e n 
g r ot e  p r e s tat i e 
h e e f t  g e l e v e r d , 
w a n t  z e  l a g e n 
e c h t  o n d e r 
v u u r ’

Foto: Studio rUZ
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initiatiefwetsvoorstel

Kamer voorstander van eerder toezicht
op nieuwe scholen
Het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Biskop (CDA) om nieuw bekostigde scholen eerder onder 

toezicht te stellen krijgt waardering en wordt door de Kamer zelfs aangescherpt. Over één ding is iedereen 

het eens: de vrijheid om een nieuwe school op te richten, mag niet worden aangetast.

motie aangenomen

Kamer wil fi nancieel incompetente 
schoolbestuurders en -managers aanpakken
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen die het mogelijk moet maken om fi nancieel 

incompetente schoolbestuurders en -managers in het uiterste geval te vervangen. De motie was ingediend 

door VVD’er Ton Elias en Ineke van Gent van GroenLinks.

Op grond van artikel 23 van 

de Grondwet mag iedereen 

een school oprichten en wordt 

zo’n school in principe door 

de overheid gefi nancierd. 

Die overheid mag geen voor-

waarden vooraf stellen, maar 

alleen eisen stellen aan wat 

leerlingen na verloop van tijd 

moeten kunnen en kennen. 

Biskop vindt dat daardoor net 

opgerichte scholen te lang 

kunnen disfunctioneren. 

Met zijn initiatiefwetsvoor-

stel geeft hij de overheid de 

mogelijkheid om de deug-

delijkheid van een nieuwe 

school al direct na de oprich-

ting te controleren.

Volgens Ton Elias (VVD) moet 

zelfs nog voordat een op te 

richten school daadwerkelijk 

van start gaat, de onderwijsin-

spectie invloed kunnen uitoe-

fenen op de plannen voor een 

nieuwe school. Hij wil daarom 

in de wet opnemen dat de 

inspectie al met het schoolbe-

stuur kan gaan spreken over 

bepaalde zorgpunten vanaf 

het moment dat de overheid 

heeft toegezegd dat de school 

zal worden bekostigd. Dat 

voorstel krijgt steun van initi-

atiefnemer Biskop en van de 

andere woordvoerders.

De overheid moet bestuurders 

van scholen die disfunctione-

ren of onvoldoende presteren, 

kunnen verbieden betrokken 

te zijn bij het stichten van 

een andere school. Dat stel-

len Dijsselbloem (PvdA) en 

Van Dijk (SP) in een amende-

ment voor. Biskop vindt dat 

een onwerkbare regel. Wat 

bijvoorbeeld te doen met een 

bestuurder die zich eerst uit 

het schoolbestuur van een dis-

functionerende school terug-

trekt, en enige tijd daarna een 

nieuwe school wil oprichten? 

De Kamer stemde op 19 juni 

over het wetsvoorstel. Bij het 

ter perse gaan van deze Kader 

Primair was de uitkomst nog 

niet bekend.

Aanleiding voor de motie is 

de vijfjaarlijkse rapportage 

van de lumpsumbekostiging 

van het voortgezet onderwijs. 

Daaruit zou blijken dat bijna 

de helft van de schoolbestu-

ren de materiële bekostiging 

ondoelmatig inzet. Elias en 

Van Gent vinden dat ook in 

het primair onderwijs veel 

besturen hun fi nanciën niet 

op orde hebben. Nu hun 

motie is aangenomen, wil de 

Tweede Kamer vóór januari 

2013 geïnformeerd worden 

over concrete maatregelen, 

afspraken en resultaten 

op gebied van fi nanciële 

deskundigheid van school-

bestuurders en -managers. De 

regering gaat met werkgevers 

in het po, vo en mbo en raden 

van toezicht overleggen om 

dat op tijd te regelen. Als over-

duidelijk blijkt dat bestuur-

ders en managers fi nancieel 

incompetent zijn, zouden ze 

moeten worden vervangen.

Minister Van Bijsterveldt 

vindt het echter de taak van 

schoolbesturen en raden van 

toezicht, en dus niet van de 

wetgever, om te controleren 

of degenen die in onderwijs-

organisaties fi nancieel ver-

antwoordelijk zijn hun taken 

aankunnen. Verder stelt ze al 

volop bezig te zijn met onder-

steuning om de fi nanciële 

competentie van bestuurders 

en managers in het onderwijs 

te verbeteren. Het is dus maar 

de vraag of de minister de 

motie volledig zal uitvoeren. 

Raadpleeg onder andere 

voor ondersteuning op 

het gebied van fi nancieel 

management het professi-

onaliseringsaanbod van de 

AVS op www.avspifo.nl en/

of neem voor advies op 

dit gebied contact op met 

AVS-adviseurs John Stadens 

(j.stadens@avs.nl) of John de 

Leeuw (j.deleeuw@avs.nl).
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trends in leermiddelen 2007-2012

Schoolleiders steeds bepalender bij 
aanschaf leermiddelen
Schoolleiders worden steeds bepalender bij de aanschaf van leermiddelen en de methode blijft populair 
onder leerkrachten. Bovendien neemt voor het eerst sinds vijf jaar het gebruik van digitaal leer materiaal sterk 
toe. Dit zijn enkele van de opvallendste zaken uit de Leermiddelenmonitor 2011/2012 van het Kennis centrum 
Leermiddelen (KCL) van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO). Dat zette daarnaast ook 

de belangrijkste trends over de periode 2007-2012 op een rij.

In de loop der jaren zijn 

schoolleiders steeds bepa-

lender geworden bij de 

beslissing of en zo ja, welke 

leermiddelen aangeschaft 

kunnen worden. De laatste 

drie jaar is er in primair 

en voortgezet onderwijs op 

steeds meer scholen sprake 

van leermiddelenbeleid. In 

het vo is die trend het sterkst 

waarneembaar.

De methode was en is het 

belangrijkste hulpmiddel dat 

de leerkracht gebruikt bij het 

onderwijs. Zo’n 80 procent 

van de leerkrachten in het 

po en vo vertrouwt geheel of 

grotendeels op de methode. 

De meesten variëren op de 

methode door gebruik te 

maken van gevonden mate-

riaal of materiaal dat zij zelf 

ontwikkelen. Opvallend is dat 

leerkrachten elk jaar wel ver-

wachtten dat het toekomstig 

gebruik van methoden (veel) 

minder zou zijn ten opzichte 

van het gebruik van eigen of 

gevonden materiaal.

Digitalisering op gang
De afgelopen jaren was in 

po en vo jaarlijks slechts een 

geringe stijging in het gebruik 

van digitaal materiaal waar-

neembaar. Die stijging bleef 

telkens achter bij de uitge-

sproken verwachtingen. In 

het onderzoek van 2011/2012 

is echter een duidelijke trend-

breuk te zien: het gebruik 

van digitaal leermateriaal is 

gestegen van 23 procent in 

2010/2011 naar 43 procent 

in 2011/2012 (po). 

De Leermiddelenmonitor 

2011/2012 en Trends in 

leermiddelen zijn te down-

loaden via www.slo.nl/

leermiddelenmonitor.

afname nog ongewijzigd

Eindtoets 
basis onderwijs 2013 
op 5, 6 en 7 februari

De Cito-eindtoets voor basisschoolleerlingen vindt in 2013 
op 5, 6 en 7 februari plaats. Dat hebben het ministerie van 
OCW en Cito onlangs afgesproken.

De behandeling van het niet-controversiële wetsvoorstel voor 

de invoering van een centrale eindtoets is uitgesteld tot na 

de verkiezingen. Het ministerie van OCW en Cito wilden 

scholen echter snel duidelijkheid geven, zodat ze er in hun 

voorbereiding op het nieuwe schooljaar rekening mee kunnen 

houden. Om die reden is besloten de situatie in het schooljaar 

2012/2013 ongewijzigd te laten. Scholen bepalen nog zelf of 

hun leerlingen meedoen aan de Cito-eindtoets.

Als het parlement instemt met het wetsvoorstel tot invoering 

van een verplichte eindtoets, bepalen de minister van Onder-

wijs en het College voor Toetsen en Examens wanneer de 

toets wordt afgenomen. Dit zal voor leerlingen in het gewone 

basisonderwijs op z’n vroegst in april 2014 het geval zijn. 

voorlopig geen directe zeggenschap 
over budget onderwijshuisvesting

Motie over 
doordecentralisatie 
huisvesting verworpen
De Tweede Kamer heeft onlangs een motie over 
doordecentralisatie van onderwijshuisvesting verworpen.

Harm Beertema van de PVV wilde een wettelijke bepaling over 

een recht op doordecentralisatie doorvoeren, zodat scholen 

meer directe zeggenschap zouden krijgen over het budget voor 

onderwijshuisvesting. De motie van Beertema 

ging uit van een wetswijziging om scholen 

een versterkt recht op doordecentralisatie 

van de huisvestingsverantwoordelijkheid te 

geven. De inhoud van de motie is volgens 

minister Van Bijsterveldt niet te verenigen 

met het bestuursakkoord met de gemeen-

ten. De Kamer volgde de minister door de 

motie te verwerpen. 
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voorstel groenlinks niet populair

‘Basisschooldirecteuren zien 
7 tot 7-model niet zitten’
GroenLinks wil dat alle basisscholen van 7 tot 19 uur open gaan en kinderen 
opvangen (brede school). Uit een onderzoek onder 470 directeuren uit het basis-

onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek blijkt echter dat scholen 
dit ‘7 tot 7-model’ niet zien zitten. Het model wordt niet gebruikt 
en daarnaast wordt het erg vaak als het minst goede schooltij-
denmodel gezien, vanuit het gezichtspunt van zowel leerlingen 
als leerkrachten en schoolmanagement. Voor ouders lijkt het 

7 tot 7-model wel het beste.

Het meest gebruikte nieuwe 

schooltijdenmodel is momen-

teel het Hoorns model (31 pro-

cent), een afgeleide variant 

van de traditionele schooltij-

den, waarbij alle kinderen op 

woensdagmiddag en vrijdag-

middag vrij zijn. Een ander 

veelgebruikt nieuwe schooltij-

denmodel is het continuroos-

ter (25 procent): vier dagen les 

met een korte middagpauze, 

woensdagmiddag (en vaak de 

onderbouw op vrijdagmid-

dag) vrij en eindtijd vaak om 

14.45 uur.

De grote groep scholen die 

(nog) van plan is over te 

gaan op nieuwe schooltijden 

(33 procent), lijkt veelal te 

gaan kiezen voor het vijf-

gelijke-dagenmodel. Dit model 

houdt in dat er vijf identieke 

schooltijden zijn, geen vrije 

middagen, een korte mid-

dagpauze en vaak een eind-

tijd om 14.00 of 14.30. Het 

continurooster blijft een 

goede tweede optie. De meest 

genoemde redenen om over te 

willen gaan op het vijf-gelijke-

dagenmodel zijn ‘rust en 

structuur voor de kinderen’ 

en ‘minder belasting voor de 

leerkrachten’. Volgens veel 

directeuren is het vijf-gelijke-

dagenmodel objectief gezien 

het beste schooltijdenmodel 

voor zowel leerlingen, leer-

krachten als schoolmanage-

ment. Vanuit het gezichtspunt 

van ouders geldt echter dat 

directeuren het ‘7 tot 7-model 

en integraal kindcentrum’ 

veelal het beste vinden. Dit 

model kan echter op weinig 

steun rekenen vanuit het 

basisonderwijs: het wordt niet 

gebruikt en daarnaast wordt 

het erg vaak als het minst goe-

de schooltijdenmodel gezien 

vanuit het gezichtspunt van 

leerlingen, leerkrachten en 

schoolmanagement.

Directeuren in het basison-

derwijs kiezen steeds vaker 

voor de invoering van ‘nieuwe 

schooltijden’. Bijna een kwart 

van de basisscholen is al 

overgegaan op nieuwe tijden 

en een derde van de basis-

scholen is van plan om dit te 

gaan doen, vaak al komend 

schooljaar of schooljaar 

2013/2014. Het overgaan op 

nieuwe schooltijden gaat 

echter niet zonder slag of 

stoot. Bijna driekwart van de 

directeuren bij wie dit speelt 

of gespeeld heeft, laat weten 

dat de overgang naar nieuwe 

schooltijden met knelpun-

ten gepaard gaat. Daarnaast 

geeft 59 procent aan dat er 

bij de invoering van nieuwe 

schooltijden confl icterende 

belangen zijn. In dit kader 

worden vooral de belangen 

van leerkrachten versus die 

van ouders genoemd. 

Zie ook AVS in de pers op 

pagina 43. Meer informa-

tie: www.duo-onderwijs

onderzoek.nl

gegevens uiterlijk 29 juni in bron

Herrekenen bekostiging schooljaar 2011/2012

In september wordt de bekostiging 2011/2012 herrekend. Voor de herrekening moeten alle gegevens 

uiterlijk 30 juni in BRON opgenomen zijn, meldt DUO. Deze datum valt dit jaar in het weekend. Dit betekent 

dat de correcties op de leerlinggegevens uiterlijk vrijdag 29 juni om 20.00 uur in BRON moeten zijn verwerkt. 

Mutaties die op dat moment niet in BRON opgenomen zijn, worden niet meer meegenomen voor de bekostiging.

Bij twijfel over de juistheid 

van leerlinggegevens, raadt 

DUO aan deze te controleren 

en eventueel aan te passen in 

het leerlingenadministratie-

systeem (LAS) en vervolgens 

opnieuw uit te wisselen 

met BRON. De gegevens zijn 

te controleren door in het 

LAS een registratieoverzicht 

op te vragen met als peil-

datum 1 oktober 2011. Hierop 

staan alle leerlingen die op 

die datum in BRON opgeno-

men waren. Als er leerlingen 

ontbreken, of er bestaan 

onjuistheden in de leerling-

gegevens, dient opnieuw een 

bericht naar BRON verstuurd 

te worden. Hierna is in het 

LAS de terugkoppeling op te 

halen. Bevat het bericht geen 

afkeursignalen, dan worden 

de gegevens verwerkt en 

opgenomen in BRON.

Verder raadt DUO aan het 

GTB-overzicht op Mijn BRON 

te controleren, door ook 

peildatum 1 oktober 2011 

te selecteren en de meest 

recente ‘bijgewerkt tot’ 

datum. 
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extra advies onderwijsraad

Verplichte voorlichting seksuele
diversiteit vertraagd

Minister Van Bijsterveldt stelt de invoering van verplichte 

voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen 

uit, blijkt uit overleg in de Tweede Kamer. De wijziging van 

de kerndoelen stond oorspronkelijk gepland voor 1 augustus 

aanstaande.

Reden voor het uitstel is dat 

de Raad van State de minister 

heeft gevraagd om eerst extra 

advies te vragen aan de Onder-

wijsraad over de gevolgen voor 

de onderwijsvrijheid. Omdat 

na ontvangst van het advies 

van de Onderwijsraad nog 

een aantal procedurefasen 

moeten worden doorlopen, 

zal het wijzigingsbesluit 

pas na het zomerreces aan 

beide Kamers overlegd kun-

nen worden. Inwerkingtre-

ding per 1 augustus 2012 is 

dus niet meer mogelijk. Als 

geen van beide Kamers wil-

len dat het onderwerp niet 

in de Algemene Maatregel 

van Bestuur, maar in de wet 

geregeld moet worden, zou 

van inwerkingtreding pas per 

1 augustus 2013 sprake zijn. 

De minister beloofde de Twee-

de Kamer echter – na haar 

excuses te hebben aangeboden 

voor het late informeren van 

de Kamer – om de procedure 

zo veel mogelijk te versnel-

len, met als streefdatum een 

invoering op 1 november 2012.

De minister verwacht 

daarnaast dat verreweg de 

meeste scholen in schooljaar 

2012/2013 aandacht zullen 

besteden aan seksualiteit 

en seksuele diversiteit. Ze 

verwijst daarbij onder meer 

naar de mogelijkheid om in 

te tekenen op een pilot (zie 

pagina 7). 

De Kamer stemde op 19 juni 

over een motie die bij dit 

debat werd ingediend. De 

uitkomst was bij het ter perse 

gaan van deze Kader Primair 

nog niet bekend.

per 1 augustus 2012

Inspectie publiceert 
bijgewerkt toezichtkader

De Inspectie van het Onderwijs heeft het geüpdatete 
toezichtkader voor het primair en voortgezet onderwijs 
gepubliceerd. Het geldt vanaf 1 augustus 2012.

De actualisering houdt onder andere in dat de inspectie voort-

aan ook toezicht houdt op de uitvoering van de medezeggen-

schap op scholen en op de Wet overige OCW-subsidies. En als 

de inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs ernstig 

of langdurig tekortschiet, informeert zij het college van Burge-

meester en Wethouders van de gemeente waar de school staat. 

Dit onderdeel wordt toegevoegd aan de interne werkprocessen 

van het risicogestuurde toezicht. 

Het bijgewerkte toezichtkader is te downloaden via 

www.onderwijsinspectie.nl en www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/inspectie.

Zie pagina 32 voor een interview met de nieuwe hoofdinspecteur 

primair onderwijs en expertisecentra, Arnold Jonk.

bijna 11 procent minder dan vorig jaar

Minder vooraanmeldingen 
pabo’s

Er hebben zich dit jaar veel minder 
mensen aangemeld voor een 
pabo- of lerarenopleiding in het 
hoger onderwijs dan vorig jaar. In 
de afgelopen jaren was het aantal 
inschrijvingen voor pedagogische 
opleidingen juist vrij stabiel.

Tot nu toe hebben zich bijna 9.000 men-

sen aangemeld voor studies in de onder-

wijssector in 2012/2013. Dat is bijna 11 procent minder dan op 

hetzelfde moment in 2011. De HBO-raad, die de cijfers naar bui-

ten bracht, benadrukt dat het om een voorlopig overzicht gaat. 

De inschrijving loopt nog tot 1 oktober aanstaande.

Er zijn ook minder aanmeldingen voor hbo-opleidingen in de 

gezondheidszorg (-2,2 procent) en sociaal-agogische opleidingen 

(-1,4 procent). Het totale aantal aanmeldingen bij de hogescho-

len ligt dit jaar echter wel 2,7 procent boven dat van vorig jaar. 

De grootste stijging doet zich voor bij agrarische opleidingen 

(+10,5 procent), gevolgd door kunstonderwijs (+9,4 procent) en 

economische opleidingen (+8,6 procent). Ook voor technische 

opleidingen is dit jaar meer animo. 
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pilots sociale veiligheid

Gericht aandacht voor seksuele 
diversiteit in groep 7 en 8
In de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs wordt op termijn* 
vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan seksualiteit en seksuele 
diversiteit in het onderwijs. Scholen bepalen zelf hoe zij dit onderwijs willen 
inrichten. Omdat blijkt dat scholen en leerkrachten behoefte hebben aan 
extra ondersteuning bij het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en 
seksuele weerbaarheid, wordt zowel in het po als in het vo gestart met pilots ter 

bevordering van sociale veiligheid op scholen.

voor 65 procent

Prestatiebox-middelen tellen deels 
mee bij instroomtoets
Het Participatiefonds heeft besloten dat bij ontslagen per 1 augustus 2012 door 

opheffi ng van de betrekking de middelen van de Prestatiebox niet volledig, maar 

slechts voor 65 procent bij de bekostigingsvergelijking meetellen.

De pilots zijn er mede op 

gericht om de sociale vei-

ligheid van LHBT-jongeren 

(lesbische meisjes, homosek-

suele jongens, biseksuelen en 

transgenders) te vergroten. 

De minister nodigt scholen 

voor primair onderwijs uit 

om met de groepen 7 en 8 

deel te nemen aan de pilots 

ter bevordering van de sociale 

veiligheid van leerlingen. De 

deelnemende scholen gaan 

onder andere onderzoeken 

hoe ze kunnen bereiken dat 

hun school sociaal veiliger 

wordt, dat leerkrachten uit-

dragen dat je op school mag 

zijn wie je bent (om zo positief 

gedrag te stimuleren) en dat 

leerlingen worden voorbereid 

op verschillende opvattingen 

over seksualiteit en seksuele 

weerbaarheid. Externe voor-

lichting, omgangsvormen, 

aandacht voor LHBT in het 

bestaande lesprogramma, 

Werkgevers kunnen door 

daling van de personele bekos-

tiging genoodzaakt worden 

om personeel te ontslaan. Een 

werkgever met ontslagbeleid 

kan dan ontslagen van zowel 

vast als tijdelijk personeel 

melden op grond van artikel 

7 Reglement. Hij of zij moet 

dan een vergelijking overleg-

gen van de rijksbekostiging 

personeel en fi nanciële bij-

dragen van derden, waaruit 

die daling van de personele 

bekostiging blijkt. Ook voor 

werkgevers met werkgelegen-

heidsbeleid die door daling 

van de personele bekostiging 

het dienstverband van tijdelijk 

personeel per 1 augustus niet 

langer willen voortzetten, 

geldt dat zij het einde van het 

dienstverband van dat tijdelijk 

personeel conform de bepalin-

gen van artikel 7 A bij het Par-

ticipatiefonds kunnen melden, 

als en voor zover uit de verge-

lijking daling van personele 

bekostiging blijkt.

Het Participatiefonds heeft 

besloten dat bij de beoordeling 

van de onvermijdbaarheid van 

het ontslag door daling van de 

rijksbekostiging van personeel 

35 procent van de middelen 

van de Prestatiebox buiten 

beschouwing wordt gelaten. 

Dit is hetzelfde percentage dat 

bij het budget voor personeels- 

en arbeidsmarktbeleid (PAB) 

buiten beschouwing wordt 

gelaten.

Berekening
De middelen die op grond 

van de Regeling Prestatiebox 

in maart 2012 voor de laatste 

zeven maanden van het 

schooljaar 2011/2012 ontvangen 

zijn, moeten gedeeld worden 

door zeven en vervolgens 

nazorg en ouderbetrokken-

heid vormen de basis van de 

pilots. De voortgang en de uit-

komsten worden gemonitord 

door het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en dienen als 

handreiking voor andere scho-

len die hiermee aan de slag 

willen. 

Alle scholen voor basisonder-

wijs, voortgezet onderwijs en 

(voortgezet) speciaal onder-

wijs kunnen tot uiterlijk 

31 juli aanstaande subsidie 

aanvragen om deel te nemen 

aan deze pilots (maximaal vijf 

scholen per bevoegd gezag/

bestuur). Meer informatie en 

aanmelden: DUO, ICO/PO, tel. 

079-3232333, www.duo.nl en 

www.poraad.nl

* Zie pagina 6.

vermenigvuldigd met twaalf. Bij 

dat bedrag dient vervolgens het 

bedrag dat is ontvangen op grond 

van de regeling versterking 

cultuureducatie 2011/2012 

opgeteld te worden. Van dit 

bedrag mag bij de vergelijking 

35 procent buiten beschouwing 

worden gelaten. De andere 65 

procent moet in de vergelijking 

meegenomen worden bij de post 

‘prestatiebox’.

De middelen die op grond van de 

Regeling Prestatiebox in maart 

2012 voor de eerste vijf maan-

den van het schooljaar 2012/2013

ontvangen zijn, moeten worden 

gedeeld door vijf en vervolgens 

vermenigvuldigd met twaalf. 

Ook van dit bedrag mag bij de 

vergelijking 35 procent buiten 

beschouwing worden gelaten 

terwijl de andere 65 procent in 

de vergelijking meegenomen 

dient te worden bij de post 

 ‘prestatiebox’. 

Meer informatie: www.vfpf.nl
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eerste onderzoek naar onderlinge (peer)coaching tussen leerkrachten

‘Goede feedback leerkrachten werkt’
De professionele ontwikkeling van leerkrachten wordt versterkt als scholen het systematisch en door 
het geven van tijd en ruimte mogelijk maken dat leerkrachten elkaar feedback geven. Dit concludeert 
promovenda Marieke Thurlings van de Open Universiteit (OU)/wetenschappelijk centrum LOOK. Feedback 
tussen leerkrachten onderling werd nog niet eerder onderzocht; naar schatting gaat 95 procent van de 

onderzoeken over feedback van leerkrachten aan leerlingen.

Thurlings defi nieert feedback 

als ‘de hele dialoog tussen 

iemand die een probleem 

aandraagt en anderen die daar 

iets over zeggen, met als doel 

om de situatie te verbeteren’. 

Bij leerkrachten heeft feed-

back een positieve invloed op 

bijvoorbeeld leraargedrag in 

de klas, instructie en klassen-

management. Voorwaarden 

zijn hierbij dat de feedback 

van goede kwaliteit is en dat 

scholen daar regelmatig tijd en 

ruimte voor geven. Thurlings: 

“Het vraagt wat investering 

maar levert wel veel op.  Goede 

feedback is doelgericht, spe-

cifi ek en neutraal. Ofwel: niet 

afdwalen van het onderwerp, 

concreet blijven en waarde-

oordelen vermijden. Het werkt 

beter als de feedbackgever 

open vragen stelt, oplossings-

gericht is, luistert, samenvat 

en doorvraagt. Valkuilen zijn: 

de ander niet laten uitpraten, 

negatieve oordelen uitspreken 

en voorbeelden uit eigen erva-

ring aanhalen.”

Verder concludeert Thurlings 

dat online feedbackbijeenkom-

sten net zo goed werken als 

fysieke bijeenkomsten. Zolang 

leerkrachten tegelijkertijd 

deelnemen, hebben beide 

activiteiten dezelfde positieve 

effecten op feedbackprocessen. 

Thurlings vermoedt verder 

dat mondelinge feedback 

beter werkt dan geschreven 

feedback, maar dit zou verder 

onderzocht moeten worden. 

Leerkrachten ervaren ook zelf 

dat het ontvangen en geven 

van feedback hen ondersteunt 

in hun ontwikkeling. Tot slot 

verschilt goede feedback van 

leerkrachten onderling niet 

veel van hun feedback aan leer-

lingen, al is de relatie tussen 

leraren meer gelijkwaardig.

Thurlings onderzocht het 

feedbackproces met het Video 

Intervisie Peer coaching-

model (VIP). Aan de hand 

van video-opnamen van hun 

eigen gedrag in de klas, geven 

leerkrachten elkaar feedback. 

Het model blijkt een effectief 

hulpmiddel bij het geven van 

feedback en wordt gebruikt op 

verschillende scholen. 

vooraankondiging

Kwartiermakersdag Passend onderwijs po en vo
De AVS organiseert op 21 september aanstaande een bijeenkomst om met de kwartiermakers van de 
(nieuwe) samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs op een interactieve manier 
ervaringen uit te wisselen en dilemma’s in beeld te krijgen, die bij de oprichting van de samenwerkings-

verbanden bestuurlijk, inhoudelijk en fi nancieel een rol spelen. 

Dit alles uiteraard in het kader 

van de actuele ontwikkelin-

gen Passend onderwijs en de 

stelselwijziging, met extra aan-

dacht voor bekostiging, school-

ondersteuningsprofi elen en 

het regionaal ondersteunings-

plan. Bij deze bijeenkomst 

is een vertegenwoordiging 

van het ministerie van OCW 

aanwezig.

Programma:

• Opening en kennismaking 

• Toelichting vanuit het minis-

terie van OCW (Fons Dingelstad 

of Dominique van Elst)

• Bespreking van de dilemma’s 

(bij de uitnodiging/aanmelding 

wordt gevraagd om schriftelijk 

het belangrijkste dilemma aan 

te geven)

• Informatie over school-

ondersteuningsprofi elen en het 

regionaal ondersteuningsplan

• Bespreking van de vervolg-

stappen 

De bijeenkomst op 21 septem-

ber vindt plaats van 10.00 tot 

13.00 uur. Bent u kwartierma-

ker, coördinator, directeur van 

een samenwerkingsverband of 

bent u vanuit een andere hoek 

geïnteresseerd in de bijeenkomst, 

noteer dan alvast de datum in uw 

agenda. U kunt zich ook alvast 

aanmelden door een mailtje te 

sturen aan de AVS, Margriet van 

Ast, m.vanast@avs.nl, onder ver-

melding van ‘kwartiermakersdag’. 

Houd www.avs.nl en Kader Pri-

mair/Kadernieuws in de gaten 

voor meer informatie (locatie, 

e.d.).

Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2012/2013 vastgesteld Onlangs heeft het bestuur van het Vervangings fonds 

het Reglement voor het schooljaar 2012/2013 vastgesteld, inclusief enkele wijzigingen. Het Reglement wordt toegezonden aan alle 

schoolbesturen en gepubliceerd in de Staatscourant. Zie ook www.vfpf.nl en www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/vervangingsbeleid.
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Over het thema 

Onderwijsinnovatie? Waar zit dat ’m eigenlijk 

in? En waar zou het toe moeten of kunnen 

leiden? Misschien dat de naam van de 

innoverende school waar Kader Primair mocht 

komen kijken (zie pagina 14, red.) een tipje 

van de sluier oplicht: De Ontdekkingsreis. 

Want vernieuwing vindt zeker niet altijd plaats 

in een directe weg van a naar b, of zoals 

Ron Cörvers, hoofddocent Governance en 

duurzame ontwikkeling aan de Universiteit 

Maastricht het zegt in het openingsartikel: 

“Veel innovaties komen tot stand via trial 

and error, je probeert duizend keer iets en de and error, je probeert duizend keer iets en de and error

duizend-en-eerste keer ontdek je iets nieuws.”

Voor innovatie is bovendien samenwerking 

noodzakelijk, blijkt uit gesprekken met 

onderwijsbestuurders die inmiddels bewust 

over de schoolhekken kijken. Al dan niet 

genoodzaakt door Passend onderwijs en onder 

‘krachtig’ leiderschap vinden scholen in de 

regio elkaars hulp en expertise.

Verder zoeken ook de lerarenopleidingen 

naar vernieuwing, in dit geval door hun eigen 

studenten aan te spreken. Een aantal ideeën 

uit de eind mei opgeleverde resultaten van 

Expeditie 2020 zijn te lezen in het laatste 

thema-artikel. Denk aan inspirerende mensen 

voor de klas halen en een meer gelijkwaardige 

relatie tussen leerling en leerkracht.

thema  innoveren

o n d e r w i j s i n n o v a t i e s :  n o o d z a k  e l i j k  v o o r  e e n  d u u r z a m e  w e r e l d

Waardengericht in plaats van kennisgericht 

onderwijs is noodzakelijk voor duurzame 

ontwikkeling en economische groei, stelde 

AkzoNobel-bestuurder Tex Gunning eind 

vorig jaar in een lezing. De druk op taal- en 

rekenopbrengsten sluit daar niet bij aan, 

vinden ook drie andere betrokkenen bij 

onderwijs- en duurzaamheidsinnovaties. 

“Leerlingen moeten de ruimte krijgen om een 

visie op de wereld en zichzelf te ontwikkelen 

en creativiteit moeten we stimuleren.”

tekst jaan van aken

Het is een zorgelijke boodschap die AkzoNobel-bestuurder 

Tex Gunning zijn gehoor eind vorig jaar voorhield in een 

lezing: “We putten onze planeet uit. Voorraden raken op, 

het klimaat verandert en op termijn wordt de mensheid 

bedreigd in haar voortbestaan.” Hij denkt dat er van een 

kenniseconomie voor Nederland weinig heil te verwachten 

valt. “Een belangrijk deel van de kenniseconomie raken we 

kwijt aan Azië. Het gaat in de toekomst om gezamenlijk 

complexe problemen oplossen. Het westen zal een transi-

tie moeten maken naar een economie waar inventiviteit, 

empathie en holistische kwaliteiten centraal staan.”

Dat kunnen we alleen bereiken door kinderen anders op 

te voeden en te scholen, stelt hij. Gunning pleit daarom 

voor waardengestuurd in plaats van kennisgericht onder-

wijs. “Het huidige onderwijssysteem is niet gericht op 

het tot ontwikkeling brengen van mensen, maar op het 

klaarstomen van een beroepsbevolking.” AkzoNobel biedt 

‘Als er een gek voorstel komt,
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o n d e r w i j s i n n o v a t i e s :  n o o d z a k  e l i j k  v o o r  e e n  d u u r z a m e  w e r e l d

zijn medewerkers daarom een leiderschapsontwikkelings-

programma aan. “We willen mensen sociaal en spiritueel 

helpen inzicht te krijgen in zichzelf en hun plek in de 

samenleving.”

Het onderwijs zou veel meer uit moeten gaan van de 

mogelijkheden en interesses van het kind, vindt hij. Waar-

dengedreven onderwijs doet dat: kinderen leren zichzelf 

kennen en krijgen zelfvertrouwen, vinden het leuk om te 

onderzoeken, zijn toegerust voor een leven in co-existentie 

met anderen en de natuur. Ongeveer 15 tot 20 procent van 

de basisscholen doet volgens hem in enige vorm aan waar-

dengedreven onderwijs. “Het levert jonge mensen af die 

hun passie en talent willen gebruiken om een bijdrage te 

leveren aan de wereld.”

‘Als er een gek voorstel komt,

Lerend vermogen Het verhaal van Tex Gunning 

sluit erg goed aan bij onze visie, zegt Kimon Moerbeek, 

projectleider Onderwijs Pioniers bij Stichting Nederland 

Kennisland. De maatschappelijke denktank stimuleert 

innovaties die zijn bedacht en uitgevoerd door 

leerkrachten zelf. “In de huidige, snel veranderende 

samenleving zijn lerend vermogen, creativiteit en 

samenwerking naar ons idee erg belangrijk. Die 

vaardigheden zijn noodzakelijk om snel te kunnen 

anticiperen op veranderingen.” Het is een beetje cru dat 

leren de core business van scholen is, maar dat scholen zelf 

niet zulke lerende organisaties zijn, vervolgt Moerbeek. “Je 

kunt dat veranderen door leerkrachten van en met elkaar 

te laten leren en door ze hun werk te laten onderzoeken. 

Via Onderwijs Pioniers* en de InnovatieImpuls Onderwijs 

creeërt Kennisland mogelijkheden daartoe.”

Ron Cörvers, hoofddocent Governance en duurzame ont-

wikkeling aan de Universiteit Maastricht: “De kwestie die wikkeling aan de Universiteit Maastricht: “De kwestie die 

Gunning voorlegt is: zijn we bezig met persoonlijk ontwik-

keling, of met werknemers klaarsto-

men voor de arbeidsmarkt? 

Beide zijn nodig, maar het 

kan best zijn dat de 

wijzer is doorgeslagen 

richting kennisge-

richtheid.”

Antoine Heide-

veld, program-

macoördinator 

Leren voor 

Duurzame Ont-

wikkeling bij 

AgentschapNL, 

herkent zich in de 

ideeën van de Akzo-

Nobel-bestuurder. 

Hij organiseerde enige 

tijd geleden twee dialogen 

gewoon doen’

‘e i g e n a a r s c h a p  i s  c r u c i a a l ’
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komt. Je kunt kinderen laten zien dat ons energiegebruik 

gevolgen heeft voor het klimaat elders in de wereld. Zo 

laat je hen wederzijdse afhankelijkheid zien.”

Knellend De huidige focus op taal en rekenen die 

minister Van Bijsterveldt voorstaat, strookt niet met 

waardengericht onderwijs. “Iedereen vindt taal en rekenen 

belangrijk, maar de nadruk daarop wordt als knellend 

ervaren en leidt tot een hoge werkdruk”, merkte Heideveld 

tijdens de dialogen. “Rekenen en taal zijn slechts een 

instrument, geen doel op zich. Dat ervaren leerkrachten 

nu wel zo en daardoor houden ze zich strak aan de 

methodes vast.” Opbrengstgericht werken is belangrijk. 

“Dat kan bijdragen aan een betere en mooiere wereld, 

maar als mensen in een kramp werken wordt de opbrengst 

eerder kleiner dan groter”, voorspelt hij.

Ook Moerbeek vindt taal en rekenen heel belangrijk, maar 

de concentratie erop ‘heel eenzijdig’. “Alleen daarmee 

gaan we het niet redden. Het gaat er ook om hoe je leert 

leren en zelf informatie verzamelen.” Kennisland consta-

teerde tijdens de programma’s dat veel scholen zich bij 

opbrengstgericht werken laten leiden door bureaucratie, 

controlemechanismes en de inspectie. “Als scholen zich 

daar onbewust door laten sturen, leidt dat niet tot een 

 vernieuwende organisatiecultuur”, denkt Moerbeek.

over waarden in het onderwijs.  Zestig bestuurders, docen-

ten, managers en studenten spraken met elkaar over het 

doel van onderwijs. “Leerlingen moeten de ruimte krijgen 

om een visie op de wereld en zichzelf te ontwikkelen en 

creativiteit moeten we stimuleren. De gemene deler tijdens 

de bijeenkomsten was: door kinderen centraal te stellen 

en op een leuke manier onderwijs te geven, leren ze beter 

schrijven, praten en rekenen.”

Schooltuin Gunning, Cörvers en Heideveld pleiten 

voor duurzame ontwikkeling in de maatschappij, waar 

het onderwijs bij aan zou moeten sluiten. Voor Heideveld 

is duurzaamheid dat je de gevolgen van een vernieuwing 

niet afwentelt op andere problemen. “Dan kom je als 

vanzelf uit bij cradle to cradle, een kringloop waarbij je 

alles hergebruikt en er geen afval ontstaat. Neem een 

tapijtfabrikant die de kringloop wil sluiten. Om zijn 

grondstoffen terug te krijgen en te kunnen hergebruiken, 

moeten zijn klanten de vloerbedekking leasen.” Dat is een 

voorbeeld van systeemdenken. Een belangrijk principe 

voor duurzame innovaties, vindt hij. “Problemen met 

klimaat, energie en gezondheidszorg zijn allemaal zaken 

die je alleen kunt oplossen door verschillende disciplines 

te combineren.”

Cörvers maakt onderscheid tussen technische en sociale 

duurzaamheidsinnovaties. “Het denken aan duurzaam-

heid is er wel, maar er naar handelen gebeurt nog niet. 

Het is belangrijk te bewerkstelligen dat mensen zich 

bewuster zijn van hun acties. Dit geldt op vele terreinen: 

ga je je eigen groene energie opwekken of niet, koop 

je bepaalde (voedsel)producten die de hele wereld over 

gesleept zijn wel of niet.” Je kunt kinderen op de basis-

school al bewust maken van duurzaamheid. “Door een 

schooltuin te maken, leren kinderen waar voedsel vandaan 

Tex Gunning is lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel: 
“Het huidige onderwijssysteem is niet gericht op het tot 
ontwikkeling brengen van mensen, maar op het klaarstomen 
van een beroepsbevolking.”

Kimon Moerbeek is projectleider Onderwijs Pioniers bij 
Kennisland: “Waar leerkrachten de ruimte hebben om zelf 
met nieuwe ideeën te komen, gebeurt veel meer dan op 
scholen die hiërarchisch georganiseerd zijn.”

‘ h e t  i s  e e n  b e e t j e  c r u  d at 
l e r e n  d e  c o r e  b u s i n e s s  v a n 
s c h o l e n  i s ,  m a a r  d at  s c h o l e n 
z e l f  n i e t  z u l k e  l e r e n d e 
o r g a n i s at i e s  z i j n ’
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Zijn de risico’s eigenlijk groter om met een vernieuwend 

onderwijsconcept een (zeer) zwakke school te worden? 

Een woordvoerder van de onderwijsinspectie laat per mail 

weten: “Van de zeer zwakke scholen heeft op dit moment 

de meerderheid een regulier concept.” (zie ook de reacties 

op de webpoll op pagina 20, red.)

Schoolleider met lef Bij innovaties is het belangrijk 

of een vernieuwing is opgelegd of dat deze vanuit de 

leerkrachten komt. “Eigenaarschap is cruciaal. Waar 

leerkrachten de ruimte hebben om zelf met nieuwe 

ideeën te komen, gebeurt veel meer dan op scholen die 

hiërarchisch georganiseerd zijn”, merkt Moerbeek.

Veel innovaties komen tot stand via trial and error, zegt 

Cörvers van de Universiteit Maastricht. “Dat geeft aan dat 

vernieuwingen niet vaak plaatsvinden via evidence based

onderzoek. Veel uitvindingen zijn ook op die manier 

gedaan: je probeert duizend keer iets en de duizend-en-

eerste keer ontdek je iets nieuws.”

Wel essentieel is leiderschap, vinden Moerbeek, Cörvers 

en Heideveld eensgezind. Vernieuwingen vragen om lei-

derschap dat ruimte geeft en bescherming biedt, stelt 

Cörvers. “Innovaties zouden ook mogen mislukken, zonder 

dat iemand daar op afgerekend wordt.” Moerbeek: “Opval-

lend is dat, hoewel iedereen binnen hetzelfde onderwijs-

systeem zit, er op de ene school niks buiten het systeem en 

de inspectie om kan, terwijl een andere schoolleider juist 

openstaat voor vernieuwing en dat stimuleert.” Hij ziet dat 

meer per school(bestuur) dan per regio. “Je ziet vernieu-

wende scholen in krimpgebieden en zeer traditionele scho-

len in de binnenstad van Amsterdam en omgekeerd.”

Een schoolleider moet een visie hebben die samen met het 

team ontwikkeld is, vindt Heideveld. “Vervolgens moet hij 

of zij zorgen dat leerkrachten de visie kunnen vormgeven 

in de klas. De schoolleider moet scherp zijn in het motive-

ren van het team. En een schoolleider moet lef hebben: als 

er een gek voorstel komt, gewoon doen.” 

*Onderwijs Pioniers stelt Y 5.000 beschikbaar voor leer-

krachten in het primair onderwijs met een vernieuwend idee 

om hun school te verbeteren. Aanmelden vóór 1 augustus 

2012: www.onderwijspioniers.nl (zie pagina 46 voor meer 

informatie, red.).

thema  innoveren

ta s t b a a r  e n  t i j d s g e b o n d e n

De ideeën van Tex Gunning vragen om innovaties in het 

onderwijs en op duurzaamheidsgebied. Maar wat zijn 

innovaties precies? De kortste defi nitie komt van Ron Cörvers 

van de Universiteit Maastricht: “Een innovatie moet wat 

nieuws zijn, niet louter conceptueel, maar tastbaar zijn en er 

toe doen.” Dat een vernieuwing vaak nieuwe vragen oproept, 

ziet hij eerder als iets positiefs dan als een nadeel. “Innovaties 

zijn tijd- en plaatsgebonden, dus die elementen veranderen 

voortdurend. Het kan daardoor gebeuren dat je na een tijdje 

zegt: hoe hebben we dat toen kunnen bedenken, nu zouden we 

het heel anders doen.”

Kimon Moerbeek van Kennisland zegt dat innovatie in zijn 

ogen het benutten van kennis en potentieel van mensen is. 

“Innovatief denken is hoe je optimaal kennis haalt uit mensen, 

zodat ze ondernemender worden en meer leren van en met 

elkaar. Dat kun je inzetten voor onderwijs of duurzaamheid.”

Ron Cörvers is hoofddocent Governance en duurzame 
ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht: “Het 
kan best zijn dat de wijzer is doorgeslagen richting 
kennisgerichtheid.”

Antoine Heideveld is programmacoördinator Leren voor 
Duurzame Ontwikkeling bij AgentschapNL: “Problemen 
met klimaat, energie en gezondheidszorg zijn allemaal 
zaken die je alleen kunt oplossen door verschillende 
disciplines te combineren.”
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Op basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn is alles net even anders. In plaats van lokalen zijn 

er drie thuiskringen voor leerlingen uit de boven-, midden- en onderbouw. Kinderen laten zich 

qua ontwikkeling namelijk niet vangen in één leeftijdsgroep. Daarom bepalen ze zelf wanneer, 

hoe en in welk tempo ze leren. Kader Primair mocht een dagje meereizen.

tekst daniëlla van ’t erve

Kinderen kiezen
eigen route

thema  innoveren

gestructureerde vrijheid op vernieuwingsschool midden-nederl and
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Kinderen kiezen
eigen route

Iets van de drukke weg tussen Driebergen en Doorn af, 

achter een reusachtige kastanjeboom, ligt het pand ver-

scholen waarin basisschool De Ontdekkingsreis is gehuis-

vest. Kleurrijke schilderijen vrolijken de afgebladderde 

buitenkant van dit voormalig asielzoekerscentrum wat 

op. Binnen blijkt het pauze. Middenin ‘de grote ruimte’ 

oefent een meisje op de piano, terwijl rondom kleuters 

stoeien, achterin twee meiden aan het kleien zijn en leer-

krachten kletsen aan de hoge bar. Grote ramen bieden 

uitzicht op de door bomen omringde buitenruimte met 

voetballende, skatende en fi etsende kinderen.

“Dit is een plek om je hart te volgen, om te worden wie 

je bent”, vertelt directeur Jetske van der Greef. Ruim 

acht jaar geleden zocht ze een alternatief voor haar zoon 

Florian die letterlijk ziek werd van de reguliere school. 

De pasgestarte Iederwijsschool sloot beter bij hem aan. 

Iederwijs heeft geen vast programma, maar sluit dagelijks 

aan bij de vraag en interesses van het kind. “Het ideaal is 

prachtig, maar een heldere, vaste structuur blijkt onont-

beerlijk”, vertelt Van der Greef. Vanwege haar visie en 

jarenlange ervaring als leerkracht en het vacuüm waarin 

de school zich bevond, is zij naar voren geschoven om de de school zich bevond, is zij naar voren geschoven om de 

leiding te nemen. De school nam afstand van het Iederwij-leiding te nemen. De school nam afstand van het Iederwij-

sprincipe, ging in 2005 verder onder de naam De Ontdek-sprincipe, ging in 2005 verder onder de naam De Ontdek-

kingsreis en geniet sinds vier jaar overheidsfi nanciering.kingsreis en geniet sinds vier jaar overheidsfi nanciering.

De 83 leerlingen zijn verdeeld over een onder-, midden- en De 83 leerlingen zijn verdeeld over een onder-, midden- en 

bovenbouwgroep die haar eigen ruimte, ‘de thuiskring’, bovenbouwgroep die haar eigen ruimte, ‘de thuiskring’, 

heeft. Er is een vast ritme van werken, leren en spelen. heeft. Er is een vast ritme van werken, leren en spelen. 

De dag begint in de kring. Kinderen kunnen kiezen uit De dag begint in de kring. Kinderen kunnen kiezen uit 

verschillende activiteiten. Naast de vaste vakken rekenen verschillende activiteiten. Naast de vaste vakken rekenen 

en lezen, kunnen kinderen vandaag bijvoorbeeld een en lezen, kunnen kinderen vandaag bijvoorbeeld een 

workshop gebarentaal volgen, in de moestuin werken, workshop gebarentaal volgen, in de moestuin werken, 

een fi lm maken of meedoen aan ‘De grote reis’: een pro-een fi lm maken of meedoen aan ‘De grote reis’: een pro-

ject waarin geschiedenis, aardrijkskunde en taal zijn ject waarin geschiedenis, aardrijkskunde en taal zijn 

geïntegreerd. Samen met de leerkracht maken kinderen geïntegreerd. Samen met de leerkracht maken kinderen 

een dagplan, waarvoor het eerder opgestelde leerplan de een dagplan, waarvoor het eerder opgestelde leerplan de 

leidraad vormt. Vervolgens waaien de leerlingen uit naar 

hun lessen. Aan het eind van de dag komen kinderen 

weer samen in hun thuisgroep. Het is tijd voor refl ectie: 

wat gaat goed, wat kan beter?

Hutje “Ik wil wel eens weten tot hoever jullie kunnen 

tellen”, zegt leerkracht Mieke Visser tegen zeven kleuters 

die in een klein kringetje om haar heen zitten. De vingers 

gaan omhoog. “Tot twintig”, zegt Sanne die een beer ste-

vig vasthoudt. “Nee, dertig”, overtreft een ander meisje 

haar. “Nou ik kan wel tot honderd hoor”, schept Bente op. 

Om de beurt beginnen ze te tellen. Aan een tafel verderop >

werken de oudere kleuters zelfstandig in hun reken-

schrift, terwijl een stagiaire met de jongste kleuters in 

een andere hoek aan het puzzelen is. Een jongetje maakt 

tangrammen aan een tafeltje dat verscholen gaat achter 

een stevig rieten scherm. “Net een hutje, hè?”, zegt hij 

vrolijk.

“Hij is erg gevoelig voor prikkels, snel afgeleid”, vertelt 

Mieke Visser later. “Het scherm is een probeersel om te 

kijken of hij zich beter kan concentreren. Ik merk dat 

het wel meer rust geeft.” Rust is belangrijk om de kin-

deren goed te kunnen begeleiden, zeker op dagen dat 

er geen stagiaires zijn. “Als ik instructie geef en andere 

kinderen hebben vragen, zullen ze moeten wachten tot 

ik tijd heb: uitgestelde aandacht dus. Jonge kinderen 

vinden dat vaak nog erg moeilijk, en ik soms ook hoor”, 

zegt ze met een lach. Werken op deze school was haar 

grote wens. “Je maakt onderwijs mét in plaats van voor 

de kinderen. Er is een plan, maar we hoeven niet per se 

alleen maar rechtdoor om het doel te bereiken. Dat is 

heerlijk.”

Waarden Samen met haar team gaf Jetske van der 

Greef vorm aan een school waarin gelijkwaardigheid en 

vertrouwen sleutelwoorden zijn. Kinderen zijn mede-

verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwik-

keling, ze leren van en met elkaar op een manier die bij 

hen past. Theorieën van vernieuwers als Stephen Covey 

(zeven eigenschappen) en Howard Gardner (meervoudige 

intelligentie) bleken ze intuïtief al toe te passen. Van der 

Greef: “Dat wat wij doen, kan elke school. De essentie 

gaat over waarden, over de manier waarop je met elkaar 

omgaat en over de borging van veiligheid, dat kan over-

al. Als leerkracht zul je echter wel bereid moeten zijn 

om te refl ecteren en je kwetsbaar op te stellen. Alleen 

als je zelf weet wie je bent en wat je wilt, kun je anderen 

goed begeleiden.”

Een vaste structuur en heldere afspraken bieden kinde-

ren houvast. De schoolafspraken zijn:

•  ik zorg goed voor mezelf

•  ik ga respectvol met de ander om

•  ik praat ruzies uit en rond ze af

•  ik neem verantwoordelijkheid voor mijn handelen

Op de bank zit een jongen sip voor zich uit te kijken. 

Na nog geen tien minuten staat hij vol enthousiasme 

gestructureerde vrijheid op vernieuwingsschool midden-nederl and De Ontdekkingsreis is gehuisvest in een voormalig De Ontdekkingsreis is gehuisvest in een voormalig 
asielzoekerscentrum. Over twee jaar kunnen asielzoekerscentrum. Over twee jaar kunnen 
ze waarschijnlijk een nieuw gebouw betrekken ze waarschijnlijk een nieuw gebouw betrekken 
in Driebergen. Kinderen kunnen er kiezen uit in Driebergen. Kinderen kunnen er kiezen uit 
verschillende activiteiten, waaronder in de moestuin verschillende activiteiten, waaronder in de moestuin 
werken. Foto’s: Hans Roggen

t h e o r i e ë n  v a n  v e r n i e u w e r s 
a l s  s t e p h e n  c o v e y  e n  h o w a r d 
g a r d n e r  b l e k e n  z e  i n t u ï t i e f 
a l  to e  t e  pa s s e n
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een latje in tweeën te zagen. Dit latje tovert hij om in een 

roodwit gekleurd hefboompje voor de spoorwegovergang 

op het gezamenlijke kunstwerk in de hal. Philip Beekman 

(11 jaar) vindt het fi jn hier. “Op de vorige school werd 

ik veel gepest, nu niet meer. Als er eens iets vervelends 

gebeurt, zoals net, wordt alles uitgepraat.”

Philip moest even wachten totdat de andere leerling daar-

voor tijd had. Dat is niet erg, het feit dat het uitgepraat 

wordt, geeft al lucht. Hij is niet de enige vandaag. “Het 

zal wel aan de omslag van het weer liggen, maar zoveel 

incidenten zijn er anders nooit”, verzucht leerkracht 

Mieke Visser. “We proberen een voorval meteen met de 

leerlingen uit te spreken, daar besteden we veel aandacht 

aan. Het cognitieve is natuurlijk belangrijk, maar kinde-

ren kunnen zich pas echt ontwikkelen als het op sociaal-

emotioneel gebied goed gaat. Bovendien gebeuren dingen 

nooit zomaar. Door een incident meteen aan te pakken, 

voorkom je dat de oorzaak blijft hangen, dat de proble-

men gaan stapelen en de boel uiteindelijk escaleert.”

Ruimte om te leren In de gang van de midden- en 

bovenbouw zit Caren Maris (11 jaar) achter de computer 

spelletjes te spelen. Een kwartiertje per week mag dat. 

“Wie dat bijhoudt? Dat is je eigen verantwoordelijkheid”, 

vertelt Caren, “maar als leerkrachten zien dat je langer 

speelt, dan mag je een week niet op de computer.” Ook zij 

heeft het hier naar haar zin, al beviel haar vorige school, 

de vrije school, ook wel. “Toch is die veel 

strenger, hier krijg je de ruimte om te 

leren op de manier die bij je past. Als 

je op een stoel wil zitten of wilt rondlo-

pen, dan mag dat. Dat is fi jn.”

Brent van den Brink (12 jaar) loopt langs 

op zoek naar een plek om te beginnen 

met zijn eindopdracht: een werkstuk 

over wat hij geleerd heeft op deze 

school. Wat dat is, weet hij nog niet, 

hij moet immers nog beginnen. “Maar 

positief zal het zeker worden”, zegt hij 

zelfverzekerd. “Ik zit nu drie en een half 

jaar hier op school en elke dag is anders. 

Naar mijn vorige school ging ik met 

tegenzin: na elk weekend of vakantie 

wilde ik er echt niet meer heen. Hier 

kun je in groep 3 de les van groep 6 vol-

gen, de stof is uitdagender en dat past 

beter bij mij.” Over de nadelen moet 

hij lang nadenken, dan: “De vrijheid 

op deze school is fi jn, maar daardoor is 

het ook rommeliger. Soms zijn er niet genoeg mensen om 

alles goed in het oog te houden.”

Rooskleurig De inspectie beoordeelde de kwaliteit 

in april 2011 op overwegend voldoende. Een aantal onder-

delen – zoals evalueren van het onderwijsleerproces en 

de resultaten – is onvoldoende, en die komt volgens de 

inspectie vooral voort uit het korte bestaan van de school. 

“Vanaf het begin hebben we vertrouwen van de inspectie 

gehad, dat is heel prettig” vertelt Van der Greef. Want het 

omgaan met weerstand en vooroordelen bleek een van de 

uitdagingen die de school moest overwinnen. De gemeen-

te helpt niet mee door ze een pand aan te wijzen dat ver 

weg ligt en op de nominatie staat om gesloopt te worden. 

Desondanks blijft de school groeien en de toekomst is 

Elk kind heeft een taak waarvoor het verantwoordelijk is. Het rooster wordt steeds doorgeschoven. 
De kinderen vinden het geen probleem.

Foto boven: De thuiskring van de middenbouw heeft computers, 
banken en tafels om aan te zitten, maar deze staan niet in rijtjes.

Foto rechts: In de gezamenlijke hal van de midden- en bovenbouw 
kunnen kinderen bijvoorbeeld liggend lezen.

‘ k i n d e r e n  k u n n e n  z i c h  pa s 
e c h t  o n t w i k k e l e n  a l s  h e t  o p 
s o c i a a l - e m ot i o n e e l  g e b i e d  g o e d 
g a at ’
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rooskleurig. “Samen met het bestuur Rijn- en Heuvelland 

en de gemeente zijn we in gesprek over een nieuw gebouw 

in Driebergen, waar we over twee jaar in kunnen. Dat zal 

de school een fantastische boost geven.”boost geven.”boost

In de moestuin zijn Pieter en Caren bezig met het verwij-

deren van onkruid tussen de plantjes. Caren is helemaal 

in haar nopjes omdat ze maïs mag planten. “Kijk” zegt ze 

tegen Stef die met de gieter staat te wachten, “je moet ze 

erin stoppen, de grond eroverheen doen, goed aandruk-

ken en dan mag er water overheen.” En tegen juf Klaartje: 

“Weet je dat maïs heel lekker is in dunne plakjes met 

boter en suiker? Mogen we dat dan zelf klaarmaken?” Dat 

mag, maar wanneer zijn ze rijp? Caren leest de voorschrif-

ten op het zakje: “Als de kwastjes donker zijn”. Klaartje 

legt uit hoe je de periode kunt afl ezen: september, na de 

vakantie dus. “Dat duurt wel heel lang, maar dat is niet 

erg”, vindt Caren. “Want voor die tijd hebben we nog 

genoeg ander lekkers: aardbeien, bietjes en worteltjes.” 

Kijk voor meer informatie over de school op 

www.deontdekkingsreis.nl. 

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

Ongeveer 15 tot 20 procent van alle basisscholen biedt net 

als De Ontdekkingsreis in Doorn waardengestuurd onderwijs, 

waarvan de volgende kenmerken vaak overeenkomen:

•  de school is een open ruimte waarin kinderen gewoon 

mogen rondlopen

•  kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier

•  alles gebeurt in overleg met kinderen

Andere scholen zijn bijvoorbeeld:

•  Basisschool Wittering.nl in Rosmalen is met stip het verst in 

de uitwerking en gaat ook inhoudelijk ver. De school bestaat 

uit één grote ruimte, zonder muren of deuren. Kinderen 

worden ingedeeld in vier leeftijdsgroepen die aan de slag 

gaan met een van de tien ‘kernconcepten’, thema’s waarin 

gedurende vijf weken alle basisvaardigheden en vakken aan 

bod komen. Leerlingen werken op hun eigen niveau en op 

hun eigen manier en ze kunnen gebruik maken van een groot 

aantal informatiebronnen en materialen. www.wittering.nl

•  De Werfklas: een particuliere school met veertig kinderen in 

Culemborg, met het antroposofi sch mensbeeld als inspiratie. 

De Werfklas is niet uit op overheidssubsidie, vanwege de 

vrijheid het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. 

De school wil ‘levend onderwijs’ bieden, afgestemd op de 

interesses van elk kind en heeft dus geen vaste methode. 

www.dewerfklas.nl

•  De A. Bekemaschool in Duivendrecht is de eerste school in 

Nederland die theorie over meervoudige intelligentie van 

Howard Gardner combineert met die van de vier leerstijlen 

van Dunn & Dunn (zien, horen, voelen, bewegen). In praktijk 

betekent dit dat de lesstof op verschillende manieren wordt 

aangeboden en kinderen fl exibele werkplekken hebben, 

omdat ze bijvoorbeeld het liefst leren door samen te 

werken of juist alleen, of op een lichte of juist donkere plek. 

www.abekemaschool.nl

Eén van de leerlingen maakt tangrammen aan een tafeltje dat ver-
scholen gaat achter een stevige rieten scherm. “Net een hutje, hè?”

Eén van de leerkrachten praat met leerlingen. Typisch voor deze 
school: een apart groepje dat op gelijke hoogte met leerkracht praat, 
dat toont gelijkwaardigheid.
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‘het is de kunst innovatie zo te implementeren dat het bij  je pa st’     
Daarover zijn directeuren-bestuurders het eens. Ook samenwerken is onontbeerlijk. En bestuurders zijn  verantwoordelijk voor de school als 

tekst irene hemels

thema  innoveren

Eef Niezing, voorzitter College van Bestuur Quercus Hoofddorp:

“Een onderwijsinnovatie is geen slimme oplossing voor 

een praktisch probleem, maar gaat verder dan dat. Inno-

vatie is met je tijd meegaan en voorbereid zijn op de 

toekomst. Het onderwijs wordt steeds complexer, je moet 

voortdurend gericht zijn op wat je kinderen biedt en tege-

lijk beseffen dat goed onderwijs niet voor elk kind hetzelf-

de is. Het gaat om steeds weer de beste condities scheppen 

voor alle leerlingen.

Als je zoveel mogelijk uit kinderen wilt halen, kom je uit 

op handelings- en opbrengstgericht werken. Wij hebben 

met ons samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haar-

lemmermeer, waarin 65 scholen zijn verenigd, en Fontys 

Hogeschool een scholingstraject ontwikkeld voor teams 

over de theorie en praktijk van handelingsgericht werken. 

De kracht van het samen doen is gebaseerd op het gegeven 

dat je alle kinderen onderwijs nabij wilt geven en je daarop 

je onderwijs wilt inrichten.

Ongeacht denominaties en signaturen in dezelfde vijver 

vissen vind ik mooi. Hier ligt een kans om tot een verwij-

zing van basisschool tot basisschool te komen. Iedereen 

zit met dezelfde vragen, volgt dezelfde training, gaat uit 

van dezelfde basiskennis en is bezig met de vraag: waar 

ben ik goed in als school? Dat kan het vertrekpunt zijn om 

Met je tijd meegaan

‘ i k  b e s e f  d at  i k  o n d e r d e e l 
b e n  v a n  d e  o n d e r w i j s  b v 
n e d e r l a n d ’
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‘het is de kunst innovatie zo te implementeren dat het bij  je pa st’     Innovaties moeten de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. 

  verantwoordelijk voor de school als lerende organisatie, zeggen zij zelf.

de zorgprofi elen met elkaar te delen en te zien dat als jij 

een bepaalde ondersteuning niet kunt leveren, een andere 

school dat misschien wel in huis heeft. Het zou zomaar 

kunnen dat je dan de expertise haalt bij de school aan de 

overkant.

Is het top down invoeren van een vernieuwing een belem-

mering? Dat heb ik hier niet gevoeld. Er zijn directeuren 

die deel uitmaken van het samenwerkingsverband; dat zijn 

mensen uit de praktijk die meedenken over deze ontwik-

keling en de training. Belangrijk in het slagen ervan is een 

kapitein die de koers uitzet en dan bedoel ik de directeur, 

die samen met de intern begeleider stuurt, het team op een 

spoor zet en alle leerkrachten betrekt bij een vernieuwing.

Innoveren betekent ook investeren in je toekomstige lei-

dinggevenden. Wij bieden high potentials, leerkrachten die 

zich meer dan bewezen hebben, een schoolleidertraject 

aan. Ik heb niet de illusie dat ik 

iedereen die ik opleid ook bin-

nenhoud. Ik besef dat ik onderdeel 

ben van een geheel, de Onderwijs 

BV Nederland. Daaraan draag ik 

graag mijn steentje bij. Ook als je 

investeert in mensen kunnen zij je organisatie verlaten. 

Maar als iedereen dit spel speelt, haalt iedereen goede 

mensen binnen.”

Heb Huibers, voorzitter College van Bestuur Stichting CPOB Tiel:

“Innovatie is een lastig begrip. Het is voortdurend zoeken 

naar wegen waarmee je je onderwijsdoelstellingen wilt 

realiseren. Innovatie is daarbij een middel. Eigenlijk is 

innovatie inherent aan onderwijs, zonder kennis die vroe-

ger is opgedaan overboord te gooien. Op dit moment zet-

ten we binnen onze stichting de eerste stappen om social 

media in het onderwijs te integreren, om kinderen te leren 

op een goede manier met internet, Facebook en Twitter 

om te gaan. Maar we zien het ook als een manier om in 

contact te komen met ouders.

Ramen en deuren open zetten
Het is de kunst om innovatie zo te implementeren dat 

het bij je past en ervoor te waken dat je een hype achter-

naloopt. Dus niet voor elk kind een Twitter- en Faceboo-

kaccount, maar social media op zo’n manier inpassen in 

het totale onderwijsprogramma dat de kwaliteit van 

het onderwijs verbetert. Dit staat net op de agenda, dus 

hoe we dat gaan doen kan ik nog niet zeggen. Ik merk 

dat ik al pratende steeds meer moeite heb met de term 

innovatie. Ik krijg er Guus Gelukachtige visioenen bij; 

alsof iemand iets prachtigs bedenkt, maar waarbij je 

je afvraagt of het wel handig is. In alles wat je bedenkt 

moet het doel zijn dat het betekenisvol is voor je leerlin-

gen, maar ook voor de wijk waarin de school staat.

We zijn onderdeel van de maatschappij en staan niet 

op onszelf. Elke school zet zijn deuren en ramen wijd 

open en kijkt naar wat de mensen in de wijk nodig 

hebben. Dat is wel eens anders geweest. Het zit in de 

‘ b i j  i n n o v at i e  k r i j g  i k  g u u s 
g e l u k a c h t i g e  v i s i o e n e n ’
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De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

Vernieuwingen op school leiden 
tot een terugval in Cito-scores

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website en Twitter.

Berry Hakkeling van CBS De Ark in 

Vlaardingen: “Integendeel: stilstaan is 

achteruitgang, dus zoek je continu naar 

kansen tot verbetering. Vernieuwing is dus 

niet het doel, verbetering (van kwaliteit of 

in effi ciëntie) wel. Als je ter zake deskun-

dige mensen faciliteert om hier planmatig 

mee bezig te zijn, kan het juist leiden tot 

een groei in Cito-scores.”

Gert de Wit van de St. Josephschool in 

Hooglanderveen: “Oneens. Met een helder 

plan van aanpak, focus op je doelen en de 

wil het te doen zijn zeker mooie resultaten 

te boeken.”

uw mening telt  peiling

49%
oneens

14%
eens

37%
deels eens

genen van het onderwijs om een concurrerende positie 

ten opzichte van elkaar in te nemen. Het gaat immers om 

het binnenhalen van kinderen. Het mooie is dat je steeds 

meer ziet dat schoolbesturen sturen op kwaliteit. Elkaar 

op kwaliteit weten te vinden is een positief gevolg van 

een onderwijsinnovatie die we met Passend onderwijs 

vormgeven: duidelijk wordt dat je met elkaar krachtiger 

kunt opereren. Op bestuursniveau beginnen we nu die 

drempel te slechten. We hebben met elkaar afgespro-

ken dat we de keuze van ouders om voor school ‘x’ te 

kiezen respecteren, maar vertellen daarbij dat voor een 

of twee dagen het kind op school ‘y’ zit om samen met 

andere kinderen de specifi eke begeleiding te krijgen 

die nodig is.

Op schoolniveau ligt dat nog anders. Als in een wijk 

drie scholen met een verschillende signatuur actief 

zijn, dan is het niet vanzelfsprekend om iets samen te 

organiseren. Dat heeft te maken met onwennigheid en 

onbekendheid met elkaar. Ik zeg niet dat scholen of 

leerkrachten op hun eilandjes de achilleshiel vormen 

van samenwerking, maar het besef dat je zo’n vernieu-

wing met elkaar moet oppakken moet groeien. Aan 

schoolbesturen de taak om op schoolniveau te laten 

ervaren dat samenwerken uiteindelijk ten goede komt 

van de kinderen. Leerkrachten zijn en blijven daarbij 

de motor om het boeltje op gang te houden!”

‘ h e t  b e s e f  d at  j e  z o ' n 
v e r n i e u w i n g  m e t  e l k a a r  m o e t 
o p pa k k e n  m o e t  g r o e i e n ’ 
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René van Harten, directeur-bestuurder 

Stichting Lek en IJssel, IJsselstein:

“Bij innovaties wordt vaak uitgegaan van het mechanisch 

denken – alsof het onderwijssysteem een machine zou zijn. 

Daaraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat mensen 

het niet zelf kunnen. In Nederland zijn we steeds meer 

terechtgekomen in een situatie waarin onvoldoende vertrou-

wen is in de mensen op de scholen. Dan denk ik aan allerlei 

maatregelen en beleidsvoornemens van het ministerie die 

ons worden opgelegd. Dat beleid is vaak heel plausibel, 

maar de overheid zou zich moeten beperken tot de kaders. 

Ik ervaar dat scholen en teams te weinig in positie worden 

gebracht om zelf te vernieuwen. Het heeft nog vaak de uit-

straling alsof mensen in het onderwijs onvoldoende zelf kun-

nen nadenken en de overheid vooral zelf in control wil zijn.

Als innovatie van buitenaf komt is het de vraag of die wel 

duurzaam is. Voor mij is het belangrijk dat innovatie vanuit 

de medewerkers zelf komt. Dat kan als scholen zich ontwik-

kelen tot organisaties waar mensen hun talenten optimaal 

kunnen inzetten. Ik werk aan condities voor een lerende 

cultuur. Dat zie ik als mijn taak. Dat betekent veel ver-

trouwen en verantwoordelijkheid geven aan directeuren 

en leerkrachten. Op mijn visitekaartje staat ontwerper. 

Ik wil bezig zijn met het ontwerpen van de organisatie ten 

dienste van boeiend opbrengstgericht onderwijs. Daarvoor 

is krachtig leiderschap nodig. Dat is wat anders dan sturen. 

Ik heb geen stuur in handen waarmee ik een koers bepaal. 

Een sterke leider reikt mensen nieuwe mogelijkheden aan, 

weet mensen te enthousiasmeren, te inspireren en ver-

bindt ze op een gedeelde visie.

Het vormen van kenniskringen 

is een van de instrumenten 

om tot innovatie te komen. 

Binnen onze stichting van 

15 scholen hebben we bijvoor-

beeld kenniskringen voor de 

intern begeleiders en de taalco-

ördinatoren. Met elkaar weet je 

meer dan alleen. Je ontdekt dat 

andere scholen dezelfde vragen 

stellen. Een of meer collega’s zijn 

op een bepaald onderwerp meer 

thuis en delen hun kennis. Met 

elkaar heb je niet alleen meer kennis, 

maar creëer je ook nieuwe kennis. 

Door het voeren van een dialoog 

komt op een heel basaal niveau inno-

vatie tot stand. Dit kan alleen als je 

bereid bent om je kennis te delen, 

daarvoor is het van belang met elkaar 

de verbinding aan te gaan. Dat klinkt 

wellicht soft, maar is in de praktijk heel 

hard  werken.” 

Onderwijsmensen de creatieve 
ruimte geven

Angela Horsten (via Twitter): “Het wordt 

vaak als een excuus gebruikt om niet aan 

vernieuwingen te beginnen!”

Gérard Zeegers van obs de Bonckert en obs 

het Ogelijn in Boxmeer: “Oneens. Veel (ver-

nieuwings)scholen zijn uitstekend in staat 

om te anticiperen op alle maatschappelijke 

veranderingen. Het zijn de leerkrachten die al 

die prachtige concepten en vergezichten in de 

praktijk van alledag waar moeten maken. Als 

zij hun onderwijs vernieuwen, dan betekent 

dat dat zij hun houding en aanbod aanpassen 

aan die veranderende praktijk. Uiteraard 

checken zij of hun inzet ook leidt tot resultaat. 

Een deel van de daarvoor benodigde gege-

vens komt uit gerichte observaties. Een groot 

deel levert het kind zelf aan tijdens het dage-

lijks werk dat het verzet. En een deel halen de 

leerkrachten nog steeds uit onafhankelijke, 

genormeerde toetsen. Meestal bevestigen 

deze het beeld van de leerkracht. Als een kind 

zich niet goed ontwikkelt, is er reden voor 

zorg. Maar de leerkrachten die ik voor ogen 

heb – ik kom ze dagelijks tegen – spreken dan 

niet van een terugval in Cito-scores...” 

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

 reageren luidt:

Een gemiddeld schoolteam 
heeft geen idee van het 
welbevinden van de 
leerlingen.

‘a l s  i n n o v at i e  v a n  b u i t e n a f 
ko m t  i s  h e t  d e  v r a a g  o f  d i e  w e l 
d u u r z a a m  i s ’ 
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l er a r en o pl ei d in g en  b l i k k en  vo o ru i t

Onderwijs is in 2020 tweerichtingsverkeer. Met en van elkaar leren staat centraal. 

Dat is tenminste de rode draad in de projecten van Expeditie 2020, een ontwerp voor de 

lerarenopleiding van de toekomst. Studenten leren van docenten en andersom. En scholen leren 

van de buitenwereld en andersom. tekst astrid van de weijenberg

‘Studenten moeten niet alleen
goede uitvoerders word en, maar ook 
vernieuwers’

Acht maanden lang werkten studenten aan het ontwerp van de 
lerarenopleiding van de toekomst. Geïnspireerd door docenten, 
externe deskundigen, bestuurders en coaches onderzochten ze hoe 
je vernieuwende bewegingen binnen de huidige lerarenopleiding 
kunt veroorzaken en versterken. De resultaten werden getoond 
op de ‘Expeditie 2020 open dag van de lerarenopleiding van de 
toekomst’ op 31 mei 2012. Foto’s: Kennisland
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‘Studenten moeten niet alleen
goede uitvoerders word en, maar ook 
vernieuwers’ Het denkproces stimuleren over het onderwijs van de toe-

komst is een van de doelen van Expeditie 2020, een initi-

atief van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht 

met ondersteuning van Stichting Nederland Kennisland. 

Want de vraag hoe de lerarenopleiding er in de toekomst 

uit moet zien, kun je het best stellen aan de leerkrachten 

van de toekomst. Laat hen daarover nadenken, zegt Nora 

van der Linden, projectleider namens Kennisland. “En niet 

alleen nadenken. We zijn ook gaan kijken wat je nu al kunt 

doen om die verandering in te zetten. De hogeschool gaat 

bijvoorbeeld volgend jaar al met een aantal thema’s van 

Expeditie 2020 aan de slag.” Chris Sigaloff is voorzitter 

van Kennisland: “Grote verhalen zijn belangrijk, maar de 

ervaring leert dat je verandert door te doen en niet alleen 

door erover te praten.”

Van der Linden: “Bij Expeditie 2020 zijn studenten niet lan-

ger consumenten. Dat betekent niet meer alleen mopperen 

over hoe het er op de opleiding aan toe gaat, maar woorden 

in daden omzetten.” Sigaloff: “In de toekomst wordt het 

steeds belangrijker dat je leert leren, dus niet alleen het 

vaatjes-vulmodel waarbij je je vol laat lopen met kennis. 

Natuurlijk is een bepaalde basiskennis nodig. Maar zelfs al 

op de basisschool kun je leerlingen medeverantwoordelijk 

maken voor het leerproces.”

Sigaloff vervolgt: “Ik verwacht dat het de komende jaren 

steeds gewoner wordt om leerkrachten en studenten te 

betrekken bij onderwijsvernieuwing. Zij moeten de archi-

tecten zijn van het veranderingstraject.” Zoals het nu 

gaat, formuleert de politiek een visie op onderwijs en het 

onderwijsveld voert die visie uit, meent ze. “Economische 

groei en rendement zijn erg bepalend in die politieke visie, 

waardoor de nadruk sterk op kennis ligt en veel minder op 

het naar voren halen van talenten. Terwijl dat nu juist voor 

het onderwijsveld zelf leidend is: emancipatie en Bildung

zeg maar. Daar is dus duidelijk sprake van een mismatch.” 

De verschillen worden volgens Sigaloff te weinig expliciet 

gemaakt. “Het onderwijs is te veel uitvoerder van elders 

bedacht beleid. Het is belangrijk dat studenten aan de lera-

renopleidingen niet alleen leren hoe je een goede uitvoer-

der wordt, maar ook hoe je een vernieuwer wordt.”

Saskia en Kristel
“Ik denk dat het er vooral om gaat om 

inspirerende mensen binnen je school te 

halen”, zegt Saskia Brussen. “Dat kunnen 

leden van de Tweede Kamer zijn, maar ook 

een architect van schoolgebouwen die 

 uitlegt hoe hij tot zijn ontwerp komt.”

Saskia Brussen en Kristel Habing zijn 

tweedejaars studenten aan de leraren-

opleiding Nederlands van de Hogeschool 

Utrecht. ‘De school de wereld in’ is het 

thema dat zij kozen in het kader van Expe-

ditie 2020. Op de lerarenopleiding van 

de hogeschool leer je maar één manier 

van lesgeven kennen, vonden ze. Je weet 

niet wat er nog meer is in de wereld. Ze 

bezochten daarom verschillende con-

gressen en workshops, over onder meer 

onderwijsvernieuwing, leerstijlen en het 

brein. Saskia: “Ik wist niet dat er zoveel 

gebeurt in onderwijsland, zoveel nieuwe 

inzichten. Dat gaat op school toch een 

beetje langs je heen.’ Zo bezocht Saskia 

een bijeenkomst van Leraren met Lef, een 

initiatief van een groep leerkrachten die 

zich zorgen maakt over de toekomst van 

het onderwijs en een opwaartse beweging 

in gang wil zetten.

Samen ontwikkelden Saskia en Kirstel een 

module Netwerk Skills. Als studenten en 

leerkrachten zelf in contact staan met de 

buitenwereld, zullen ze die buitenwereld 

sneller betrekken bij hun lessen, is hun 

mening. In deze module leren studenten 

wat netwerken is, waarom het nodig is en 

hoe je in contact kunt komen met mensen 

die je lessen kunnen verrijken. Komend 

studiejaar gaan Saskia en Kristel de modu-

le geven aan studenten van de lerarenop-

leiding. Saskia: “Wat ik geleerd heb is dat 

je met lef en moed veel voor elkaar krijgt. 

Stap recht op mensen af en vraag gewoon 

wat je wilt.”

e x p e d i t i e  2 0 2 0 :  d e  s c h o o l  d e  w e r e l d  i n

Saskia Brussen en Kristel 
Habing ontwikkelden een 
module waarbij studenten 
en leerkrachten zelf in 
contact staan met de 
buitenwereld. “Zo kun 
je in contact komen met 
mensen die je lessen 
kunnen verrijken.”

je in contact komen met 
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e x p e d i t i e  2 0 2 0 :  s a m e n  l e r e n

Tera en Anaïs
Hoe kun je lessen zo verbeteren dat 

studenten meer onthouden? Dat was de 

insteek voor Tera Brugmans en Anaïs 

Besemer. Samen vormen zij bij Expeditie 

2020 het team ‘Samen leren’. Tera stu-

deert aan de pabo en Anaïs volgt de oplei-

ding orthopedagogiek aan de Universiteit 

Utrecht. Tera: “We hebben zowel in een 

collegezaal op de universiteit als in een 

klas op de pabo de vraag gesteld: waar 

leer je het meest van? Daarover gingen 

studenten met elkaar in discussie. Zoals 

ook uit de bekende Leerpiramide van 

Bales blijkt, vonden ze dat ze het meest 

leerden wanneer ze emotioneel bij de les-

stof betrokken waren of in 

de praktijk konden oefe-

nen. De vraag is dan hoe 

kun je je lessen daarop 

aanpassen? Bijvoorbeeld 

door een spel toe te voe-

gen. Ook vonden studen-

ten aan de universiteit de 

colleges vaak heel onper-

soonlijk. Er komt iemand 

binnen van wie je niets weet. Waarom 

staat hij daar? Waarom geeft hij die les? 

Een docent moet zorgen dat hij een relatie 

heeft met zijn studenten.”

Ook op de basisschool kun je samen met 

leerlingen de lessen vormgeven, vindt 

Tera. “Ga een relatie aan met leerlingen, 

verdiep je in hun interesses. Vaak weten 

ze meer dan jij over sommige zaken. Daar-

mee zet je ze in hun kracht.” Tera ziet in de 

toekomst meer gelijkwaardigheid tussen 

student en docent, meer tweerichtingsver-

keer. Dan kun je gebruik maken van elkaar 

expertise. Inmiddels zijn Tera en Anaïs 

bezig om hun concept voor een betere les 

verder te ontwikkelen om het straks aan 

de hogeschool te kunnen aanbieden.

Excellente studenten Expeditie 2020 is een Sirius-

programma voor excellente studenten binnen de Faculteit 

Educatie. Studenten van zowel de pabo, de tweedegraads 

lerarenopleiding als de afdeling pedagogiek van de 

Universiteit van Utrecht deden mee aan de Expeditie. In 

acht maanden tijd onderzochten de studenten hoe de lera-

renopleiding er in de toekomst uit moet zien, gesteund 

door externe deskundigen en eigen docenten. De expeditie 

moet vernieuwers kweken, maar brengt ook in kaart welke 

vernieuwingen er al zijn.

“Met vier teams van twee studenten die allemaal hart heb-

ben voor het onderwijs zijn wij begonnen met nadenken 

over wat de kern van onderwijs is”, vertelt Annelies Riteco, 

projectleider namens de Faculteit Educatie. In de eerste 

verkennende fase hebben de studenten gekeken naar wat 

onderwijs zou moeten zijn, maar ook naar wat onderwijs 

al is. Van der Linden: “We wilden het wiel niet opnieuw 

uitvinden. Daarom zijn we gaan kijken bij nieuwe onder-

wijsconcepten, zoals de Noordwijkse school die heel erg 

uitgaat van hersenvriendelijk leren. Studenten gaan na 

hun opleiding de wereld in en komen terecht op verschil-

lende scholen. Maar de lerarenopleiding staat tamelijk 

geïsoleerd. De studenten van Expeditie 2020 wilden die 

muren afbreken en de opleiding meer een onderdeel laten 

zijn van de maatschappij.”

Wie nadenkt over de toekomst ontkomt niet aan ict. Veel 

innovatie-experimenten in het onderwijs concentreren 

zich helemaal op ict. Ook bij Expeditie 2020 was een thema 

gewijd aan een nieuwe leeromgeving met hulp van ict en 

sociale media.

Riteco: “Een duidelijk aandachtspunt voor onze studenten 

was het verbeteren van de contacten tussen docenten en 

studenten. Ict kan het fysiek contact tussen docenten en 

studenten niet vervangen, maar kan de interactie wel effi ci-

ënter en dus beter maken.” “Niet krampachtig alles digitaal 

doen”, zegt een van de expeditiedeelnemers, maar je kunt 

Twitter bijvoorbeeld wel inzetten bij de voorbespreking 

van een toets, samenwerken op afstand, delen van vragen 

en oplossingen van problemen. Alles ten dienste van een 

betere didactiek. 

De piramide ‘Samen leren’, gepresenteerd tijdens de open dag 
van de lerarenopleiding van de toekomst.

Tera Brugmans en Anaïs Besemer bedachten een lesconcept 
waarbij studenten meer emotioneel betrokken zijn bij de lesstof 
en in de praktijk kunnen oefenen. “Dan leer je het meest.”
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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 alle (hoog)begaafde leerlingen van de 25 scholen 

verspreid over het noorden van de Veluwe meer te kunnen bieden, startte 

stichting Proo een digitale plusklas.

tekst andrea holwerda 

Passend onderwijs voor leerlingen die meer 

aankunnen. Het is al tijden een speerpunt 

van de stichting Primair openbaar onderwijs 

Noord-Veluwe (Proo). “Maar we hebben 

veel kleine scholen met vaak één of twee 

(hoog)begaafde leerlingen en dat is las-

tig”, zegt Ineke Kreulen, beleidsmedewerker 

onderwijs en kwaliteitszorg. “Daar kun je 

niet zoals op vier van onze andere scholen 

een plusklas vormen, ook omdat de scholen 

niet bij elkaar in de buurt liggen.”

Nadenkend over een oplossing ontstond het 

idee voor een digitale plusklas. “De leerlin-

gen kunnen dan op hun eigen school blij-

ven, in hun eigen klas met kinderen van 

allerlei niveaus, maar zitten één ochtend 

in de week via de webcam in de plusklas, 

waar ze niet direct de slimste of beste zijn 

en uitdagende opdrachten krijgen.”

Plusklasleerkracht en 

ib’er Monique Fiks en 

waarnemend directeur 

Ton Huiskamp van Proo-

school De Rotonde in 

Vaassen waren direct 

enthousiast toen ze eind 

vorig jaar over het plan 

werden benaderd. “We 

zagen al dat de plusklas 

een positief effect had 

op de vijf leerlingen 

hier”, zegt Huiskamp. 

Fiks: “Ze leven op, raken 

weer gemotiveerd en 

blijven goed presteren.” 

Huiskamp: “Dat wil 

je natuurlijk voor alle 

begaafde leerlingen.” 

En Fiks kon er wel wat leerlingen bij hebben.

Daarop werd aan de scholen gevraagd of 

zij groep 6/7 leerlingen hadden die wilden 

aanschuiven. Uiteindelijk mochten zeven 

leerlingen van zes verschillende scholen 

dat. “We hebben gekeken naar Cito-

scores, of ze al verrijkingswerk kregen en 

of dit nog niet voldoende was, maar ook of 

de leerkrachten wilden meedenken.”

Zij moeten er rekening mee houden in hun 

planning, stellen Kreulen en Fiks. “En het 

is ook de bedoeling dat deze leerlingen 

de rest van de week een half uur per dag 

aan hun plusopdrachten werken. Dat kan: 

ze gaan veel sneller door de normale stof, 

maar er moet wel aan gedacht worden. En 

veel leerkrachten staan al voor combinatie-

groepen, dus stond ook niet iedereen gelijk 

te springen.”

Na het zorgen voor webcams en een 

goede verbinding, konden de leerlingen 

afgelopen maart van start. Spil van het 

plusprogramma is een zelf bedacht (groeps)

project, bijvoorbeeld een presentatie over 

de deeltjesversneller. Er wordt onderzoek 

gedaan, met elkaar en met Fiks overlegd 

via de webcam en de vorderingen worden 

gepresenteerd. Om de vier/vijf weken komt 

iedereen een ochtend naar Vaassen. “Voor 

het groepsgevoel. En om bijvoorbeeld te 

praten over het anders zijn.”

Al snel leefden ook de nieuwe plusleerlin-

gen op. Tegelijkertijd werd communicatie 

een aandachtspunt. Fiks: “Het is lastig om 

op afstand te zorgen dat iedereen op tijd 

klaar zit, reageert op mails, bij is.” Of een 

leerling zelfstandig kan werken wordt bij de 

selectie volgend jaar daarom belangrijker. 

Bovendien is er regelmatig overleg met de 

groepsleerkrachten: of het normale werk 

nog goed gaat, de plustijd lukt. “En we 

willen bijeenkomsten gaan organiseren om 

ervaringen uit te wisselen over hoe je dit 

nou regelt binnen je groep.” Ook is er sinds 

kort een nieuwsbrief om ouders beter op de 

hoogte te kunnen houden.

Er worden dus nog volop zaken verbeterd, 

stellen Fiks en Kreulen. “Maar de aanpak 

is zeker een aanrader voor andere kleine 

scholen.” 

m e e r  w e t e n ?
stuurgroep-digiklas@stichtingproo.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

extra uitdaging
via de webcam

Een leerling presenteert achter de webcam. De andere ‘plus’-
leerlingen op de verschillende scholen van Proo zien hem op hun 
eigen scherm en de leerlingen van De Rotonde in Vaassen op het 
klassikale touchscreen.

25k ader prim air juni 2012



specia al (ba sis)onderwijs

Nu de bezuiniging op Passend 
onderwijs ongedaan gemaakt is, 
is het de vraag in hoeverre de rust 
teruggekeerd is in het speciaal 
onderwijs en speciaal basisonderwijs. 
Senior AVS-adviseur Jos Hagens 
denkt en hoopt niet dat er voorbij 
het noodweer weer een tijd van 
onbekommerd en vol optimisme 
genieten is gekomen.

tekst jos hagens

Wat door velen in het speciaal onderwijs 

voor ondenkbaar werd gehouden, leek 

werkelijkheid te worden. Een bezuinigings-

maatregel van forse omvang, gekoppeld 

aan een fl inke stelselwijziging, waarbij 

zeker cluster 3 en 4 een belangrijk stuk van 

de eigenstandigheid kwijt zouden raken. 

Vooral de bezuiniging leidde tot een storm 

van protesten, waarbij ook het reguliere 

onderwijs actief betrokken werd. Met de 

val van het kabinet en de vorming van een 

gelegenheidscoalitie trok het noodweer 

echter voorbij. Met wat bliksem en donder, 

maar zonder schade aan te richten. Maar 

is er voorbij dat noodweer weer een tijd 

van onbekommerd en vol optimisme genie-

ten gekomen? Ik zou voor het speciaal 

onderwijs en het speciaal basisonderwijs 

willen hopen van niet. En niet alleen omdat 

er bijvoorbeeld dit najaar misschien wel 

weer een kabinet komt dat bezuinigen op 

het (speciaal) onderwijs geen taboe vindt. 

Maar vooral omdat de komende stelsel-

wijziging voldoende aanleiding is tot een 

fundamentele herbezinning. Zo worden de 

scholen deel van het samenwerkingsver-

band, dat gaat beslissen over toelaatbaar-

heid en delen van de fi nanciering.

Eigen school secundair
Ik roep het speciaal basisonderwijs en het 

(voortgezet) speciaal onderwijs – zeker 

herbezinnen voorbij
het noodweer

weet ik niet’. Dat gaf ruimte voor bezinning 

op de functie van het VSO-LOM, wellicht 

ten koste van het bestaan van de VSO/

LOM-school.

Verdwijnen speciale schoolVerdwijnen speciale school
Ook na de invoering van Passend onderwijs 

blijven er leerlingen die speciale onderwijs-

ondersteuning nodig hebben. Maar of dat 

altijd en uitsluitend in speciale scholen zal 

zijn, is nog maar de vraag. Een herbezin-

ning moet daarover gaan en vraagt om het daarover gaan en vraagt om het daarover

verdwijnen van de speciale school (in de 

huidige omvang) voorstelbaar te maken. 

En dat valt nog lang niet mee.

Uitgangspunt voor de bezinning op de 

functie van speciaal onderwijs zou het 

motto voor leerlingenzorg moeten zijn: 

ondersteuning in de minst beperkende 

omgeving. Zo licht als mogelijk, zo kort als 

mogelijk, zo professioneel als nodig.” 

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

senior adviseur bij de AVS op het 

gebied van (speciale) leerlingen-

zorg en het beleidsvoerend 

vermogen van schoolorganisaties.

Zie pagina 8 en 47 voor de kwartier makers-

dag Passend onderwijs die de AVS op 

21 september aanstaande organiseert.

de cluster 3 en 4 scholen, maar liefst ook 

cluster 1 en 2 – op om elkaar regionaal op 

te zoeken en (onder begeleiding) een her-

bezinning op de functie voor het onderwijs 

in de regio te doen. Een herbezinning die 

allereerst vergt dat de eigen school (het 

instituut, het gebouw) secundair gemaakt 

wordt.

Begin jaren negentig stond ik als directeur 

van een VSO/LOM-school voor de herzie-

ning van het voortgezet speciaal onderwijs. 

Van mijn team kreeg ik toen de vraag of er 

over een jaar of vijf nog wel werk voor ze 

was. Ik antwoordde: ‘Werk zal er zeker zijn, 

onze leerlingen zijn er immers nog steeds. 

Maar dat zal zeker niet meer in de huidige 

vorm zijn, dus of onze school er nog zal zijn vorm zijn, dus of onze school er nog zal zijn 

‘ u i t g a n g s p u n t 
vo o r  d e  b e z i n n i n g 
o p  d e  f u n c t i e  v a n 
s p e c i a a l  o n d e r w i j s 
z o u  h e t  m ot to  vo o r 
l e e r l i n g e n z o r g 
m o e t e n  z i j n : 
o n d e r s t e u n i n g  i n  d e 
m i n s t  b e p e r k e n d e 
o m g e v i n g ’
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eindver ant woordelijk management

Er wordt regelmatig gepubliceerd 
over bestuur en toezicht in het primair 
onderwijs. Vaak gaat daarbij de 
aandacht naar het basisonderwijs. 
Maar hoe is het eigenlijk geregeld 
in het speciaal onderwijs? ITS deed 
afgelopen najaar onderzoek dat zich 
richtte zich op twaalf besturen met 
meer scholen (meerpitters) en twintig 
eenpitters in de clusters 3 en 4. Er 
werd zowel naar de mening van de 
besturen als die van de schoolleiders 
gevraagd.

tekst carine hulscher-slot

Als rechtspersoon komen we de stichtings-

vorm het meeste tegen in het speciaal 

onderwijs. Op het moment van het onder-

zoek voldeden de meeste besturen aan de 

wettelijke verplichting tot scheiding van de 

functies bestuur en toezicht. Deze scheiding 

is statutair vastgelegd. Bij 92 procent van de 

besturen met meerdere scholen was dat het 

geval, tegen 75 procent van de eenpitters.

Onder de noemer ‘bovenschools managers’ 

benoemt het ITS een hele reeks functies, 

zoals het College van Bestuur, algemeen 

directeur, dagelijks bestuurders, directeur-

bestuurder, uitvoerend bestuurder en 

algemeen directeur/bestuurder. Deze 

functies komen zowel bij de meerpitters als 

de eenpitters voor. Daarbij geldt dat van de 

twintig eenpitters er twaalf een vorm van 

bovenschools management hebben. 

Het ITS verklaart dit bovenschools manage-

ment onder andere vanuit het gegeven dat 

er bij eenpitters vaak sprake is van neven-

vestigingen en dat de verdeling van taken 

tussen bestuur en schoolleider hiervoor 

aanleiding vormt.

Het ligt echter meer voor de hand te beden-

ken dat er – ook al is dit niet in alle gevallen 

zo in de statuten vastgelegd – wel sprake 

is van een scheiding tussen bestuur en 

toezicht. Bij ‘bovenschools management’ is 

het immers niet gebruikelijk te spreken over 

functies als College van Bestuur, dagelijks 

bestuurders, directeur-bestuurder, etc.

Overigens staat in het onderzoeksrapport 

vermeld dat bij eenpitters de gemandateer-

de bestuurders en directeur-bestuurders 

het meest voorkomen, maar dat de naam 

niet alles zegt. Zo zijn er voorzitters van een 

College van Bestuur die gemandateerde 

taken hebben en zijn er uitvoerend bestuur-

ders die de rol van een College van Bestuur 

hebben.

Zowel bij meerpitters als eenpitters overlegt 

tweederde van de besturen met de school-

leiders. Bij eenpitters komen we daarnaast 

bij 45 procent van de scholen overleg van 

het bestuur met het gehele management-

team tegen, terwijl bij 67 procent van de 

meerpitters er overleg is van het bestuur 

met alle schoolleiders gezamenlijk en bij 

33 procent met themawerkgroepen.

Beleidsontwikkeling en sturing
Het ITS deed ook onderzoek naar de pri-

maire verantwoordelijkheid voor de beleids-

ontwikkeling en de sturing daarop. Daaruit 

blijkt dat leerlingenbeleid en onderwijsbe-

leid bij zowel eenpitters als meerpitters een 

verantwoordelijkheid van de schoolleiders 

is. Voor kwaliteitszorg en ict-beleid gaat dat 

niet op, al verbaast dat niet. Bij eenpitters is 

ook dat een taak van de schoolleiders, maar 

bij meerpitters is dit een bovenschoolse 

aangelegenheid. Ook personeelsbeleid 

en fi nancieel beleid ligt bij meerpitters op 

bovenschools niveau. Voor eenpitters is dit 

zo bij de helft van de scholen.

Schoolleiders melden voor het overgrote 

deel dat zij het eens zijn met deze verant-

woordelijkheidsverdeling, zowel voor de 

verantwoordelijkheden op bovenschools 

niveau als op schoolniveau. Toch is een deel 

van de schoolleiders het slechts gedeeltelijk 

eens met deze verdeling. Zij zijn vooral 

ontevreden over de verdeling met betrek-

king tot fi nancieel beleid, personeelsbeleid, 

kwaliteitszorg en ict.

Nadere bestudering van de onderzoeksre-

sultaten leert dat er geen groot verschil in 

tevredenheid is als de verantwoordelijkheid 

op bovenschools of op schoolniveau is 

neergelegd. Schoolleiders zijn het in meer 

gevallen oneens als de verantwoordelijk-

heid voor fi nancieel beleid en ict-beleid 

op bovenschools niveau ligt. Bij algemeen 

juridische zaken is er juist sprake van onte-

vredenheid als de schoolleider daarvoor zelf 

verantwoordelijk is.

Gevraagd naar de tevredenheid over hun 

invloed op de beleidsterreinen, geeft een 

groot aantal schoolleiders aan dat hun 

invloed op fi nancieel beleid en ict-beleid 

onvoldoende is.

Bij fi nancieel beleid geldt dat minder voor 

eenpitters dan voor meerpitters (8 procent 

tegen 33 procent). 

Als het gaat om de ruimte voor het maken 

van eigen beleid op hun eigen school blijkt 

dat schoolleiders die voldoende tot ruim 

voldoende vinden. Echter, bij ict-beleid vindt 

een derde van de schoolleiders de ruimte 

onvoldoende. Bij fi nancieel beleid is dit een 

vijfde.

Er is daarbij nauwelijks verschil tussen 

schoolleiders van eenpitters of meerpitters.

De resultaten van dit onderzoek wijken nau-

welijks af van die van een soortgelijk onder-

zoek in het basisonderwijs, in 2010. Al werd 

daarin de actualiteit van de functiescheiding 

niet meegenomen. De verdeling van verant-

woordelijkheden voor beleidsterreinen komt 

in het (v)so vrijwel overeen met die in het 

basisonderwijs. Het is niet verrassend dat 

dit ook voor de mate van tevredenheid bij 

schoolleiders geldt. 

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoor-

waardenontwikkeling, medezeggenschap, 

 organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, 

scenario’s voor krimp, de verhouding 

bestuur-management en Policy 

Gover nance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding.

bestuur en management in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs
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g e vo l g en  l en t e a k ko o r d  en  v er zo ek en  a a n  n ieu w  k a b in e t

De val van het kabinet en het Lenteakkoord 

hebben gevolgen voor het landelijke 

onderwijs beleid. Zo gaat de bezuiniging 

op Passend onderwijs niet door en wordt 

overheidspersoneel op de nullijn gezet. 

Wat zijn de gevolgen daarvan en wat gebeurt 

er nog meer? Een inventarisatie. 

tekst susan de boer

Een gevolg van de val van het kabinet Rutte is dat voorge-

nomen wetgeving controversieel kan worden verklaard. 

Maar de Vaste Kamercommissie voor het onderwijs besloot 

dat alle voorgenomen regelgeving voor het primair 

onderwijs – de Centrale Eindtoets, de acceptatieplicht, 

aanscherping van de regels voor de bekostiging van een 

nieuwe school, versterking van de positie van de leerkracht 

en opname van media-educatie in de kerndoelen – op de 

Tweede Kameragenda blijven staan. Dat de wetsvoorstellen 

– waarschijnlijk – nog vóór 12 september aan bod komen, 

betekent uiteraard niet dat ze ook worden aangenomen. 

De SP, GroenLinks en de ChristenUnie zijn bijvoorbeeld 

geen voorstander van de Centrale Eindtoets. (Inmiddels is 

bekend dat het wetsvoorstel Toetsing in het PO pas na de 

verkiezingen behandeld zal worden, zie pagina 4, red.)

Opgelucht ademhalen
Een belangrijk voorstel is in het Lenteakkoord gesneuveld: 

de geplande bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend 

onderwijs. Daardoor kunnen voorgenomen ontslagen 

worden teruggedraaid, tot grote opluchting van de school-

teams in met name het speciaal onderwijs. “Als gevolg van 

de bezuinigingen zouden we 83 fte van de 380 fte moeten 

ontslaan. Dat gaat om 130, 140 mensen. Dat was een grote 

zorg voor ons”, zegt Frank de Vries, bestuursvoorzitter van 

de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelder-

land Sotog. “Dan was er zoveel expertise verloren gegaan, 

daarvan zouden kinderen en ouders echt de dupe zijn 

geworden. En nu we de groepen niet hoeven te vergroten 

kunnen ook de gemeenten opgelucht ademhalen. Veel van 

achtergrond

De val van het kabinet en het Lenteakkoord nieuwe school, versterking van de positie van de leerkracht 

Nieuwe politieke tijden
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straks naar de samenwerkingsverbanden. Dit leidt voor 

verschillende ambulant begeleiders tot verschillende gevol-

gen. Hierover maken de bonden nog voor de zomervakantie 

afspraken met het ministerie, de PO-Raad, de VO-raad en 

de MBO Raad. Het is de bedoeling dat de Eerste Kamer het 

wetsvoorstel voor het zomerreces behandelt en daarbij ook 

deze afspraken betrekt.” (De plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel Passend onderwijs in de Eerste Kamer staat 

gepland voor 3 juli aanstaande, red.)

Inkomensverlies
De handhaving van de nullijn voor ambtenaren heeft nega-

tieve gevolgen voor iedereen die in het onderwijs werkt. 

Carine Hulscher-Slot: “Doordat er een aantal jaren geen 

nieuwe cao is afgesloten, wordt het primair onderwijs al 

sinds 2009 geconfronteerd met een nullijn. In het Lente-

akkoord staat dat er in 2012 en 2013 voor ambtenaren 

wederom een nullijn geldt. Voor het primair onderwijs 

is dan dus vier jaar een nullijn van kracht. De afgelopen 

twee jaar heeft dit al geleid tot een inkomensverlies van 

4 procent. We hebben het al eerder aangekaart, maar de 

minister heeft laten weten dat er defi nitief geen loonruim-

te beschikbaar is. Dat is schrijnend, omdat we zien dat de 

salarispositie van werknemers in het po achterblijft bij die 

ander probleem. “De overheid toont zich zo geen goede 

werkgever. Vanaf 2015 krijgen we te maken met een lera-

rentekort als gevolg van de vergrijzing. We zien nu al een 

terugloop in het aantal aanmeldingen bij de pabo.” (zie 

ook pagina 6, red.)

Professionalisering
De omstreden prestatiebeloning is inmiddels geschrapt 

en alle experimenten daarmee worden stopgezet. Dit 

betekent een besparing van 10 miljoen euro in 2012 

en in totaal 150 miljoen. Daar staat tegenover dat er 

30 miljoen wordt uitgetrokken voor ‘de versterking 

van de kwaliteit van het onderwijs’ en 75 miljoen voor 

het verbeteren van de kwaliteit van leerkrachten. Deze 

bedragen komen bovenop de in de ‘oude’ Voorjaarsnota 

gereserveerde gelden voor de Lerarenbeurs, de middelen 

ter verbetering van de lerarenopleidingen, investeringen 

in de opleiding van schoolleiders, samenwerking van 

opleidingen en veld en de innovatie-impuls. De inzet 

van de extra middelen wordt vastgesteld in overleg met 

de sector. Onderhandelaar Hulscher-Slot van de AVS: 

“Op dit moment is niet bekend wat ermee gebeurt. Het 

toerusten van ambulant begeleiders, zodat zij leerkrach-

ten in het regulier onderwijs kunnen coachen bij het 

onze lokalen zijn specifi ek voor kleine groepen ontworpen. 

Groepsvergroting in het (voortgezet) speciaal onderwijs 

had geleid tot grote verbouwingen.” De stelselwijziging op 

zichzelf gaat wel door, maar scholen en samenwerkingsver-

banden krijgen een jaar langer – tot augustus 2014 – de tijd 

om Passend onderwijs inhoudelijk vorm te geven. Gertjan 

Kleinpaste, interim schoolleider van de Dordtse Vrije 

School, is daar blij mee. “Het uitgangspunt van Passend 

onderwijs is heel goed. Veertig van onze 220 leerlingen 

hebben een grotere of kleinere specifi eke onderwijsbehoef-

te en die houden wij goed binnenboord. Wel vind ik dat we 

de expertise van het samenwerkingsverband in de regio 

beter kunnen benutten, dus dat we een jaar langer de tijd 

krijgen om het goed in te richten is zeer welkom.”

Het aangepaste wetsvoorstel, waarin de bezuiniging is 

geschrapt en een nieuwe planning is opgenomen, ligt nu 

bij de Eerste Kamer. Carine Hulscher-Slot, die namens de 

AVS overlegt met het ministerie van Onderwijs, legt uit: 

“De middelen om ambulant begeleiders te betalen gaan 

van de andere onderwijssectoren en ook bij die van het 

Rijk.” 

Zowel in het regulier als in het basisonderwijs is de 

opluchting over het schrappen van de bezuiniging op Pas-

send onderwijs in eerste instantie zo groot, dat de nullijn 

nauwelijks een onderwerp lijkt. De Vries: “De nullijn is 

vervelend, maar de volgorde is goed. Eerst de kinderen 

redden. Er wordt op mijn school niet gemopperd over de 

nullijn.” Onderwijsvakbond AOb is wel boos. In een reac-

tie op het Lenteakkoord noemt de bond de voortdurende 

aanslag op de onderwijssalarissen schandalig. Voorzit-

ter Walter Dresscher: “Als land hebben we een collectief 

probleem en dat wordt opgevangen door één groep. De 

actiebereidheid groeit.” (Dit blijkt ook uit de overweldi-

gende respons op een ledenonderzoek van de AVS om de 

inzet te bepalen voor het overleg met de minister over 

de cao primaire arbeidsvoorwaarden en de CAO-PO, red.) 

Ook de PO-Raad slijpt de messen. Uit de persverklaring 

over het Lenteakkoord: “De sector onderwijs (zal) in 2013 

voor 340 miljoen euro moeten bezuinigen. De afgelopen 

jaren heeft de sector primair onderwijs reeds te maken 

gehad met een cumulatie van bezuinigingen en kosten-

stijgingen van ruim 500 miljoen. Een extra bezuiniging 

is onaanvaardbaar.” AVS-voorzitter Ton Duif ziet een 

Onder andere de val van het kabinet door de mislukte Catshuis-
onderhandelingen heeft nogal wat gevolgen voor het landelijke 
onderwijsbeleid. Zowel positieve als negatieve. 
Foto: Renee Teunis/Nationale Beeldbank

straks naar de samenwerkingsverbanden. Dit leidt voor 

Nieuwe politieke tijden voor het onderwijs
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management & advies

Bent u op zoek naar een
 professionele partner voor
management in het onderwijs?

De Roo biedt:
De Roo is ISO 
gecertificeerd en
aangesloten bij de 
Raad voor Interim Management (RIM)

Koos van den IJssel, 06 51 16 21 92,
jvandenijssel@deroo.nl

Arno Janssen, 06 26 34 83 34,
ajanssen@deroo.nl

De Roo Management & Advies 
Oorsprongpark 1
3581 ES Utrecht
Tel: 088 - 55 22 999
Fax: 088 - 55 22 900

� Interim-management:
ervaren managers voor crisis-
en  verander opdrachten.

� Mobiliteitspool: ervaren
schoolleiders bij tijdelijke
afwezigheid van de leiding,
overbruggingscapaciteit en het
waar borgen van de  continuïteit
van het management.

� Herplaatsing: intensieve
begeleiding van school leiders
naar een functie buiten de
eigen organisatie.

� Werving en Selectie:
gebruik makend van het eigen
netwerk, zoeken en  selecteren
van  onderwijs managers.

� Teambuilding en cul tuur-
verandering met behulp van
managementdrives.

management & advies

Roo-AVS advertentie ISO 179,5x131_-  12-04-11  14:42  Pagina 1

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

Kom met ruim 50%
korting naar het congres 

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

Maatwerktrainingen (in company) sociale media

Een juiste inzet van sociale media heeft onder andere een 
positief effect op het imago van uw school(organisatie). 
De AVS organiseert daarom maatwerk trainingen 
(in company) sociale media. 

Tijdens de studiemiddag worden de mogelijkheden van 
sociale media in de klas verkend en wordt duidelijk hoe de 
communicatie met medewerkers, ouders en andere stakehol-
ders makkelijker kan verlopen met sociale media. U leert een 
(aanvullende) visie te ontwikkelen en krijgt handvatten en 
huisregels mee voor het gebruik ervan.

Doelgroep: het hele schoolteam, inclusief de schoolleider. 
Ook voor  bovenschools managers, met hun directeuren, 
(G)MR, individuele leerkrachten en ouderraden is de training 
geschikt.
Kosten: slechts t 65 per deelnemer
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/
socialemedia. Of mail/bel naar socialemedia@avs.nl, 
tel. 030-2361010 (Margriet van Ast).

Sociale media
iets voor uw school? 

goed onderwijs door visionair leiderschap
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omgaan met verschillen in de klas, of extra middelen in 

krimpgebieden, lijken ons goede bestemmingen. Maar we 

willen ook nagaan of we de nullijn hiermee voor een deel 

kunnen compenseren.”

Wat blijft
Veel voornemens van het nu demissionaire kabinet blijven 

ongewijzigd, bijvoorbeeld de prestatiebox met aanvullende 

middelen voor het verbeteren van taal- en rekenonderwijs, 

cultuureducatie, cognitief talentvolle en hoogbegaafde 

leerlingen, toetsen, professionalisering van leerkrachten 

en schoolleiders en voor het programma wetenschap en 

techniek. Schoolbesturen worden geacht deze middelen in 

te zetten voor de landelijke ambities die zijn neergelegd in 

het bestuursakkoord primair onderwijs. De extra middelen 

voor het organiseren van kop- en schakelklassen, voor- en 

vroegschoolse educatie en zomerscholen blijven beschik-

baar voor de vier grote en 33 middelgrote gemeenten. De 

lopende regeling ‘Impulsgebieden’, die zou afl open in 

augustus 2013, is met een jaar verlengd. Ook in de – succes-

volle – aanpak van zwakke en zeer zwakke scholen veran-

dert er niets ten opzichte van het ‘oude’ Regeerakkoord.

Na 12 september
Na 12 september is er een nieuw politiek landschap. Dat 

betekent dat in principe alle afspraken weer kunnen ver-

anderen. “Als de aangepaste wet Passend onderwijs is aan-

genomen door de Eerste Kamer kan die niet zomaar weer 

worden teruggedraaid”, zegt AVS-voorzitter Ton Duif. “Maar 

er kan wel ergens anders worden gekort.” Het belangrijk-

ste verzoek van het onderwijsveld aan het nieuwe kabinet 

is: zorg voor beleidsrust. Er zit niemand te wachten op 

een nieuw vergezicht, blijkt ook tijdens het meest recente 

Onderwijscafé dat de AVS samen met de PO-Raad en de VO-

raad voor de zomervakantie organiseerde in Nieuwspoort, 

Den Haag. “Als de politiek steeds andere accenten legt, 

doorkruist dat de lange termijnvisie van de schoolleider. 

We hebben behoefte aan consequent onderwijsbeleid”, 

vindt Duif. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, pleit 

voor tienjarenplannen. Mocht de SP mee gaan regeren, dan 

is voor deze wensen zeker een luisterend oor, belooft Jasper 

van Dijk, nu onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer. 

“De SP gaat voor een fundamentele langetermijnvisie die 

wordt gedragen door het onderwijsveld. Belemmerende 

regelgeving moet als het kan worden opgeruimd en verder 

moet de overheid zo bescheiden mogelijk zijn.” 

AVS-voorzitter Ton Duif tijdens het Onderwijscafé op 31 mei 2012 
in het Haagse Nieuwspoort: “We hebben behoefte aan consequent 
onderwijsbeleid.” Foto’s: Dirk Kreijkamp

“De overheid moet zo bescheiden mogelijk zijn”, vindt Tweede 
Kamerlid Jasper van Dijk (SP).

Het belangrijkste verzoek van het onderwijsveld aan het nieuwe 
kabinet is dan ook: zorg voor beleidsrust.

‘a l s  d e  p o l i t i e k  s t e e d s  a n d e r e 
a c c e n t e n  l e g t ,  d o o r k r u i s t 
d at  d e  l a n g e  t e r m i j n v i s i e  v a n 
d e  s c h o o l l e i d e r ’
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nieu w e  h o o f d in spec t eu r  pr im a ir  o n d erw i j s  a r n o l d  j o n k

‘Het goede voorbeeld
zit vaak een lokaal 
verderop’

Arnold Jonk is de nieuwe hoofdinspecteur primair 

onderwijs en expertisecentra. Ruim een maand 

na zijn aantreden bespreken we met hem zijn 

plannen en een aantal opvallende punten uit het 

Onderwijsverslag. “Het Onderwijsverslag moet 

de dialoog tussen schoolleiders en bestuurders 

stimuleren.” tekst marijke nijboer 

verderop. Instrumenten als peer review kunnen nog veel 

beter worden ingezet. Dat is de taak van de schoolleider, 

samen met het team. Scholen kunnen intern, maar ook 

onderling meer uitwisselen.”

Opbrengstgericht werken behoeft verbetering, vindt de 

inspectie. “Het is een mentaliteit; een manier van kijken 

en redeneren.” Er wordt fl ink getoetst. Dat leidt tot een 

berg gegevens, waar echter nog te weinig mee wordt 

gedaan. Jonk: “Dat is een moeilijke stap, maar er zijn wel 

degelijk scholen waar dat lukt. Je moet de cyclus sluitend 

maken: toetsen, plannen maken, de vooruitgang meten 

en aan de hand van de tussenscores je plannen bijstellen. 

Daarbij hoort een refl ectieve houding, ook ten opzichte 

van je eigen effectiviteit.”

Relatie bestuur-schoolleider
Mogelijk wordt ook het Lerarenregister een nuttig instru-

ment voor de professionalisering. “Ik ben heel benieuwd 

hoe dat zich ontwikkelt. Belangrijk is dat het door de 

beroepsgroep gedragen wordt. Die wil zich verder profes-

sionaliseren, dus het ziet er positief uit.”

Jonk is persoonlijk nog niet bekend met het project 

Opbrengst gericht leiderschap*, dat gericht is op de verster-

king van de kwaliteit van bestuur en schoolleiders. “Ik ben 

heel blij dat onder meer de AVS dit soort dingen doet en 

ik kom ontzettend graag langs om het daarover te hebben, 

wat het project precies inhoudt en de ervaringen ermee.”

Op het punt van kwaliteitszorg zitten er grote verschil-

len tussen scholen. De inspectie gaat onderzoek doen 

naar de relatie tussen bestuur en schoolleider en de rol 

van de schoolleider bij kwaliteitsverbetering. “We kijken 

naar een aantal thema’s en hopen dat scholen daar hun 

voordeel mee kunnen doen. We gaan bijvoorbeeld een 

onderzoek doen naar de professionele ruimte op school. 

Hoeveel professionele ruimte krijgen leerkrachten, en 

maken ze daar voldoende gebruik van?”

Jonk ziet ook een rol voor de inspectie bij het meer op één 

lijn brengen van schoolleiders en schoolbesturen. “Het 

bestuur moet niet alleen nadenken over het geld, maar 

ook actief bezig zijn met onderwijskwaliteit. Bestuurders 

moeten daarover een opvatting hebben en in dialoog 

 blijven met schoolleiders.”

Excellente scholen
De vraag of hij een meerwaarde ziet in excellente scho-

len, draait Jonk liever om. “De vraag is of schólen er iets 

‘o p  i e d e r e  s c h o o l  z i t t e n 
l e e r k r a c h t e n  d i e  w é l  g o e d 
k e n n i s  o v e r d r a g e n  e n  g o e d 
o m g a a n  m e t  v e r s c h i l l e n ’

Op de deur van zijn kantoor staat nog de naam van Leon 

Henkes, zijn voorganger. Maar Arnold Jonk oogt niet als 

een nieuwkomer. Ontspannen en rustig vertelt hij over zijn 

overstap en het inspectiewerk. Bij het ministerie van OCW 

was Jonk directeur Kennis. “We weten steeds meer over 

effectief onderwijs en kinderen. Daardoor kunnen we ook 

meer zeggen over de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit 

onze nieuwe kennis zoeken we antwoorden op vragen als: 

wat is een goede leerkracht? Twintig, dertig jaar geleden 

werd er meer gewerkt vanuit ideologieën. Het inspec-

tiewerk is steeds meer op kennis gebaseerd. Dat maakt 

bijvoorbeeld risicogericht toezicht mogelijk. Ik hoop een 

bijdrage te leveren aan het inzetten van die groeiende ken-

nis voor het inspectiewerk.”

Hij constateert tevreden dat ook het onderwijsveld steeds 

meer profi teert van nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

“Opbrengstgericht werken vindt z’n ingang, steeds meer 

kennis over wat goed onderwijs is verspreidt zich via onder-

steuningsorganisaties. Natuurlijk kan dat altijd beter, maar 

het gebeurt.”

Duidelijk uitleggen
Volgens het meest recente Onderwijsverslag beschikken 

veel leerkrachten over onvoldoende vaardigheden. Neem 

het duidelijk uitleggen van de leerstof. In 2006/2007 

beheerste 96 procent van de leerkrachten deze basisvaar-

digheid; in 2010/2011 was dat gedaald naar 91 procent. 

Jonk: “Niet alle zwakke lessen worden gegeven op zwakke 

scholen. Het probleem doet zich op alle scholen voor. We 

zijn bezig met vervolgrapportages en themaonderzoeken 

om te kijken wat er precies aan de hand is. Maar ook zon-

der dat er al een verklaring is, kan de schoolleider denken: 

hoe zit dat op mijn school? Is er reden tot zorg? Het moet 

gewoon beter, dat horen we ook uit het onderwijsveld.”

De professionalisering van leerkrachten moet volgens hem 

grotendeels op de eigen school plaatsvinden. “Op iedere 

school zitten leerkrachten die wél goed kennis overdra-

gen en goed omgaan met verschillen, gewoon een lokaal 
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Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Uw duurzame partner
en specialist in: 

 Organisatieadvies
 Onderzoek & Evaluatie
 Werving & Selectie
 Interim-management
 Opleiding & Training
 Assessments 
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‘Wereldwijd toegang
tot onderwijs voor

ieder kind’
Maak het mogelijk.

Word een WEF-school.

Kijk op www.worldeducationforum.com/nl
wat u kunt doen om te helpen.
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interview

in zien. Veel scholen vinden het onbevredigend dat ‘zwak’, 

‘zeer zwak’ en ‘basistoezicht’ de enige oordelen zijn die de 

inspectie geeft. Ik was laatst bij een school die zichzelf erg 

goed vindt. Zij willen dat graag in ons oordeel terugzien. 

Natuurlijk zijn er ook scholen die vinden dat wij alleen 

mogen bepalen of zij voldoende presteren. Zij bepalen zelf 

of ze goed zijn, met hun ouders en leerlingen.”

Maar wat is excellent? Jonk: “Wij hadden onlangs de Schot-

se onderwijsinspectie op bezoek. Die defi nieerde excellen-

tie als: ‘de moeite van het verspreiden waard’. Ik vind dat 

wel mooi. Het gaat erom wat je ermee kan.”

Het wetsvoorstel over de verplichte Cito Eindtoets is niet-

controversieel verklaard en wordt dus mogelijk nog door 

het huidige kabinet behandeld. Jonk wil er daarom niet 

teveel over zeggen. “Naast het schooladvies is er ook altijd 

behoefte geweest aan een objectief instrument. Verder is 

het ontzettend belangrijk dat scholen zich verantwoorden 

over hun resultaten. Dat kan niet zonder dat je testen 

afneemt. Opbrengstgericht werken is onmogelijk zonder 

toetsen.”

Jeugdhulpverlening
Hoe verbeter je de soms haperende samenwerking met de 

jeugdhulpverlening, waarover het Onderwijsverslag rept? 

Jonk: “Wij werken samen met inspecties op het terrein 

van de jeugdzorg. We kijken samen naar hoe het contact 

loopt. Zo bouwen we hetzelfde beeld op. Dan zie je meer 

dan wanneer je puur kijkt vanuit je eigen rol. Scholen en 

schoolbesturen kunnen op hun niveau ook een nauwere 

samenwerking aangaan met de jeugdzorg. Soms zijn er 

bij een gezin wel tien professionals betrokken. Dan is het 

belangrijk om goed te communiceren.”

De hoofdinspecteur: “Er manifesteren zich dadelijk veel 

stelselwijzigingen tegelijk. We gaan naar Passend onder-

wijs en in de jeugdzorg zie je veel decentralisatie naar het 

gemeenteniveau. Dat zorgt hopelijk voor verbetering. We 

moeten samen richting geven aan het systeem, zodat we 

sneller zicht hebben op problemen.”

Jonk vertoont een brede lach als het niet-bekostigde onder-

wijs ter sprake komt. “Een heel interessant onderwerp, 

omdat je afwijkende opvattingen tegenkomt over de defi -

nitie van goed onderwijs en de wenselijke rol van de over-

heid. Dat is boeiend.” De Onderwijsraad adviseert OCW om 

meer ruimte te scheppen voor nieuwe scholen op basis van 

pedagogische visie. Jonk denkt niet dat dit zal leiden tot 

meer privéscholen. “De ruimte voor niet-bekostigde scho-

len op basis van pedagogische visie ís er al. Er zullen eerder 

meer bekostigde scholen komen op basis van een vrijere 

invulling van het begrip richting.”

Laagdrempeliger
Wat wil Jonk de komende jaren graag realiseren? “De 

onderwijsinspectie is 210 jaar oud. Het is een organisa-

tie met gezag; daarop moet je zuinig zijn. Dat betekent: 

geen wilde dingen doen en de stabiliteit behouden. We 

moeten betrouwbaar zijn in onze oordelen. Tegelijkertijd 

verandert de wereld, en daar moet je ook iets mee. Het is 

onze ambitie om met meer groepen te communiceren. Wij 

willen niet alleen in het contact tussen de inspectie en 

het bestuur zitten, maar met onze publicaties ook school-

leiders, leerkrachten en ouders aanspreken. Meer moderne 

vormen van communicatie, laagdrempeliger. Daaraan 

wil ik bijdragen.” Hij wil verder het Onderwijsverslag nog 

toegankelijker maken, zodat schoolleiders en bestuurders 

daarover met elkaar het gesprek aangaan. Glimmend: “We 

krijgen veel briefjes en mails van schoolleiders die schrij-

ven dat ze veel aan het Onderwijsverslag gehad hebben. We 

hebben het verslag dit jaar bewust niet gepresenteerd in 

Nieuwspoort, maar op de Joop Westerweelschool in Amster-

dam. Daarmee willen we onderstrepen dat het is bedoeld 

voor het onderwijsveld.” 

* De slotconferentie van het project Opbrengst gericht  leiderschap 

vindt plaats op 31 oktober 2012, zie www.poraad.nl.

Arnold Jonk (1969) is dr. in de Informatica. Hij begon zijn 
carrière als systeemontwikkelaar bij Fokker. In 2007 werd hij 
programmadirecteur Kenniseconomie en directeur Kennis 
bij OCW. Sinds 1 mei is hij hoofdinspecteur primair onder-
wijs en expertisecentra bij de Inspectie voor het Onderwijs. 
Tot z’n portefeuille behoren ook het niet-bekostigd onder wijs, 
Nederlands onderwijs in het buitenland en het Onderwijs-
verslag.
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‘g o ed  pr e s t er en d e  s c h o l en  h eb b en  een  s t er k  pa r t n er s c h a p  m e t  d e  fa m il ie s  va n  h u n  l eer l in g en  en  d e  g e m een s c h a p ’

Ouderbetrokkenheid staat in het brandpunt van de belangstelling van politiek en onderwijs. 

In het Bestuursakkoord primair onderwijs is afgesproken dat scholen ouders beter moeten 

betrekken bij de prestaties van hun kinderen. Maar welke vormen van ouderbetrokkenheid 

dragen bij aan hogere leerprestaties en wat leveren ze precies op? 

tekst lisette blankestijn

Kader Primair vroeg het onder 

andere aan dr. Joyce Epstein, top-

onderzoeker aan de John Hopkins 

University in Baltimore (VS). Zij 

doet al decennia onderzoek naar 

het verband tussen leerprestaties 

en een goede samenwerking tus-

sen school en ouders.

Wat voor soort onderzoek is er tot nu toe gedaan?

“In het verleden is er veel onderzoek gedaan naar de 

effecten van ouderbetrokkenheid op de leerprestaties van 

kinderen (good parenting at home), maar zonder zicht op 

de langetermijneffecten en zonder te kijken welke vorm 

van ouderbetrokkenheid nu precies wat oplevert voor een 

bepaald vak. Tegenwoordig willen we de ontwikkelingen 

over een langere periode onderzoeken, en daarbij het 

verband onderzoeken tussen verschillende vormen van 

betrokkenheid en specifi eke resultaten. We gaan in onze 

vraagstelling ook een stap verder: als ouderbetrokkenheid 

belangrijk is voor de leerprestaties, welke programma’s 

kunnen die betrokkenheid dan vergroten? Daarnaar doen 

we onderzoek via het National Network of Partnership 

Schools (NPPS), in meer dan veertig landen.”

Welke vormen van ouderbetrokkenheid zijn bewezen succesvol met 

het oog op leerprestaties?

“Onderzoek wijst uit dat goed presterende scholen een 

sterk partnerschap hebben met de families van hun leerlin-

gen en de gemeenschap. Als we per schoolvak kijken, dan 

zien we dat kinderen uit gezinnen waar veel (voor)gelezen 

wordt, hoger scoren bij leesvaardigheidstests, een grotere 

woordenschat hebben en een beter tekstbegrip. Er is nog 

niet veel bekend over het effect van vrijwilligers die in de 

school met kinderen lezen, maar wel weten we dat de inzet 

van studenten potentieel heeft. Als ouders workshops kun-

nen volgen in de school, en daarbij materiaal meekrijgen 

waarmee ze thuis met hun kind kunnen oefenen heeft dat 

ook een positief effect. De belangrijkste succesfactor bij het 

lezen blijft overigens de leerkracht.

Naar het effect van ouderbetrokkenheid op rekenvaardig-

heid is relatief weinig onderzoek gedaan. Er zijn voorna-

melijk psychologische effecten aangetoond: ouders hebben 

grote invloed op het zelfbeeld van hun kinderen. Als zij 

hogere verwachtingen hebben, presteert hun kind vaak 

hoger. Ouders kunnen hulp gebruiken om te leren met hun 

kind te communiceren over rekenen. Ze zijn snel te direc-

tief. Bewezen effectief is het voorschrijven van interactief 

Met ouderbetrokken heid
naar hogere leer opbrengsten
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huiswerk, waarbij kinderen met hun ouders over de stof 

moeten praten.

Los van de schoolvakken is er steeds meer bewijs dat kin-

deren van ouders die met hun kinderen praten over hun 

schoolwerk, een betere overstap maken naar het voortgezet 

onderwijs. En last but not least: ouderbetrokkenheid zorgt 

voor minder gedragsproblemen op school.”

Hoe zorg je als school voor adequate ouderbetrokkenheid?

“Als scholen ouders betrekken bij programma’s die gericht 

zijn op een specifi ek vak of ander afgebakend doel, dan 

wordt er succes geboekt. Het NPPS gaat uit van zes niveaus 

van wederzijdse betrokkenheid (zie ook schema pagina 38). 

Die betreffen (1) het ouderschap (opvoeding), (2) de com-

municatie tussen school en thuis, (3) het helpen van ouders 

als vrijwilligers in school, (4) het huiswerk (ouders leren hoe 

ze hun kinderen kunnen helpen), (5) medezeggenschap en 

bestuur (6) en de gemeenschap. Die zes pijlers zijn allemaal 

belangrijk. Ouders zijn op verschillende manieren betrok-

ken, maar geen enkele ouder participeert op al deze manie-

ren. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle scholen op alle zes 

manieren actief zijn.”

Wat kunnen schoolleiders doen om ouderbetrokkenheid te stimuleren?

“Zij moeten hierin de leiding nemen. De schoolleider moet 

zorgen voor activiteiten waarbij alle families betrokken 

worden. Hij of zij moet ervoor waken dat er geen doelgroe-

pen vergeten worden; dit gebeurt weleens met anderstalige 

ouders*. Een ordentelijke organisatie is voorwaardelijk om 

een programma te laten slagen. De grootste valkuil voor 

schoolleiders is slechte planning. Vaak laten ze aan het 

toeval over welke activiteit er wanneer wordt ontplooid, 

maar dat werkt niet. Veel projecten stranden omdat ze niet 

duurzaam ingebed zijn.”

Kan ouderbetrokkenheid ook een negatief effect hebben?

“Ja. Je kind helpen is iets anders dan het werk voor hem 

of haar doen. Scholen moeten ouders leren dat hun kind 

leidt; de ouders moeten volgen. Ze moeten geen schooltje 

gaan spelen, dan gaat hun kind in de contramine. Let the 

child shine. Leer ouders om hun kind concrete vragen te stel-

len: ‘Vertel me eens, wat was het leukste wat je met taal 

hebt gedaan, vandaag?’ Daarnaast kent iedere school de té 

betrokken ouders. Ze zijn overinvolved en verstikken kind én 

leerkracht. Als je als team een plan hebt voor een doel- of 

vakgerichte aanpak, dan kan dat die betrokkenheid kana-

liseren. Daarmee laat je de ouders focussen op een onder-

werp, bijvoorbeeld lezen.”

Met ouderbetrokken heid
naar hogere leer opbrengsten

Een groot deel van de ouders open staat voor ondersteuning van school op gebied van opvoeding en ontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Door ouders bij 
het leerproces en de inhoud te betrekken kunnen scholen de relatie met ouders verder versterken en de leeropbrengsten op hun school verder verhogen.
Foto: Viesereine/Nationale Beeldbank
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s i x  t y p e s  o f  i n vo lv e m e n t 
k e ys  to  s u c c e s s f u l 
pa r t n e r s h i p s

type 1: Parenting
De voorwaardenscheppende rol van ouders. Ouders kunnen 

hun kinderen voorbereiden op het naar school gaan, hen 

begeleiden, opvoeden en zorgen voor een pedagogisch 

klimaat, waardoor het kind in het leren voor school wordt 

gesteund.

type 2: Communicating
De communicatie over en weer tussen school en ouders. 

Dit gaat om effectieve vormen van communicatie over 

schoolprogramma’s en vorderingen van de kinderen. De 

school wordt geacht de informatie op een begrijpelijke manier 

te presenteren en van ouders mag worden verwacht hierop 

respons te geven.

type 3: Volunteering
Het verrichten van vrijwilligerswerk in en om de school. 

Ouders kunnen bijvoorbeeld leerkrachten helpen in de klas, 

administratief werk doen, de bibliotheek beheren, assisteren 

bij sportdagen en excursies.

type 4: Learning at Home
Het ondersteunen van de kinderen bij het schoolwerk thuis. 

Ouders bieden hulp bij huiswerkopdrachten van de school.

type 5: Decision Making
Formele ouderparticipatie. Ouders zijn betrokken bij het 

beleid en het bestuur van de school door deelname aan het 

schoolbestuur, de ouderraad of andere commissies.

type 6: Collaborating with the Community
Ouders vervullen een rol in de gemeenschap, waarvan zij en 

de school deel uitmaken.

Six Types of Involvement, keys to successful partnerships

(Bron: Epstein, et. al. 2009. School, Family, and Community 

Partnerships: Your Handbook for Action, Third Edition. 

Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc. Vertaling: 

Kenniscentrum Onderwijs & Opvoeding, Hogeschool van 

Amsterdam)

Géén verband
Frederik Smit, onderzoeker bij het Expertisecentrum 

Ouders, school en buurt (Its/Radboud Universiteit Nij-

megen), volgt het onderzoek rond ouderbetrokkenheid 

kritisch. “Al sinds de Tweede Wereldoorlog denkt men dat 

ouderbetrokkenheid positief is. Er is wel wat empirisch 

bewijs voor het belang van ouderbetrokkenheid voor het 

leren van kinderen, maar er is ook veel onderzoek waaruit 

blijkt dat er géén verband is. We zien bijvoorbeeld dat 

voorlezen aan kinderen thuis een grote invloed heeft op 

hun taalvaardigheid. Maar met rekenen kunnen ouders 

zich beter niet bemoeien: de rekenmethodes zijn zo veran-

derd dat ouders hun kind in de war brengen. Onduidelijk 

blijft welke vormen van ouderbetrokkenheid nu precies 

effect hebben op welke aspecten van de ontwikkeling van 

kinderen. We weten wel dat ouderparticipatiekinderen. We weten wel dat ouderparticipatiekinderen. We weten wel dat ouder  in de zin van 

‘helpen op school als leesmoeder’ of ‘lid worden van de MR’ 

geen enkel effect heeft op de leerprestaties.”

We moeten dus voorzichtig zijn bij het trekken van alge-

mene conclusies over de effecten van ouderbetrokkenheid 

op het leren en de ontwikkeling van kinderen’, vindt Smit. 

“Vergeet niet: er gaat veel geld om in de ouderbetrok-

kenheidsindustrie, veel mensen hebben er belang bij en 

iedereen praat elkaar na. Maar een gevaar van ouderbetrok-

kenheid is het verdelen van de schuldvraag: als het mis 

gaat mag je de ouders niet deels verantwoordelijk maken.”

Perspectief ouders
Welke rol zien ouders eigenlijk voor zichzelf weggelegd bij 

het stimuleren van de leerprestaties van hun kind(eren)? 

Onderwijs Innovatie Groep (OIG) zette de Nationale Ouder 

Monitor op, waaraan onder andere SLO (Nationaal Exper-

tisecentrum Leerplanontwikkeling) bijdroeg. De monitor 

bevraagt ouders op hun houding en bijdrage aan het leren 

van hun kinderen. Kim Schut, directeur OIG: “Een opmer-

kelijk resultaat vind ik dat een groot deel van de ouders 

open staat voor ondersteuning van school op gebied van 

opvoeding en ontwikkeling.” De monitor laat zien dat 

70 procent van de ouders zegt dat hun kind buiten de 

school met leren wordt geholpen, en meer dan 90 procent 

van hen kiest ervoor om zelf (samen met de partner) te 

helpen. Slechts de helft van de ouders let op de aanslui-

ting van leermateriaal bij de lesstof op school. Zij halen 

dit materiaal vaak van internet. Het blijkt dat 20 procent 

van de ouders hierbij niet wordt ondersteund door de 

school, terwijl ouders die ondersteuning wel graag willen, 

liefst mondeling van de leerkracht. Schut: “Ik denk dat 

scholen ouders al met vrij eenvoudige tips verder kunnen 

helpen, bijvoorbeeld door overzicht te creëren in het woud 

van informatie op het internet, door hen van informatie 

te voorzien over welke leermiddelen ze het best kunnen 

kiezen en door tips te geven over het gebruik van die leer-

middelen, zodat dit aansluit bij de school. Door als school 

ouders bij het leerproces en de inhoud te betrekken kun-

nen scholen de relatie met ouders verder versterken en de 

leeropbrengsten op hun school verder verhogen.”

‘a l s  h e t  m i s  g a at ,  m a g 
j e  d e  o u d e r s  n i e t  d e e l s 
v e r a n t w o o r d e l i j k  m a k e n ’
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Ook minister Van Bijsterveldt liet onlangs onderzoek 

doen naar ouderbetrokkenheid. Naast ouders werden 

ook schoolleiders bevraagd. Daaruit blijkt ook dat meer 

dan de helft van de ouders aangeeft dat de school meer 

zou kunnen doen om hen bij de school en het leren 

van hun kind te betrekken. Het onderzoek laat zien dat 

schooldirecteuren ondersteuning 

thuis door ouders als belangrijkste 

vorm van ouderbetrokkenheid zien. 

Veel belangrijker dan een rol van 

de ouders binnen de muren van de 

school.

De deelnemers aan het door de AVS 

begeleide project Opbrengstgericht 

leiderschap bijvoorbeeld, besteden 

– zijdelings – aandacht aan ouder-

betrokkenheid. Senior AVS-adviseur 

en projectleider Carine Hulscher-

Slot: “Daarbij gaat het vooral over 

het betrekken van het thuisfront bij 

de gebruikte methodiek in de klas. 

Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld 

de ouders vertellen welk onderwerp 

bij taal aan de orde is, zodat die dat 

onderwerp thuis ook eens ter sprake 

brengen.” 

*Uit recent onderzoek van de Universiteit 

Utrecht blijkt dat leerkrachten verschil 

maken in het verklaren van de school-

prestaties van kinderen aan allochtone en autochtone ouders. 

Ze schrijven de schoolprestaties van migrantenkinderen vaak toe 

aan ‘inzet’, terwijl ze de prestaties van Nederlandse kinderen vaker 

toeschrijven aan psychologische factoren. De visie van de leerkracht 

sluit vaak beter aan bij die van autochtone ouders, terwijl de 

 communicatie met migrantenouders vaak moeizaam verloopt.

m e e r  w e t e n ?
•  Epstein, J. L. et al. (2009). School, family, and community 

partnerships: Your handbook for action, third edition. 

Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

•  Schoolleiders kunnen de volledige Nationale Ouder Monitor 

van Onderwijs Innovatie Groep bekijken op www.oig.nl 

of opvragen via info@oig.nl. Dat geldt ook voor meer 

informatie over deelname als school.

•  AVS-adviseur ouderbetrokkenheid Eelco Dam, 

e.dam@avs.nl, tel. 030-2361010

e p s t e i n  i n  n e d e r l a n d
Zowel op 12, 13 als 14 september aanstaande organiseren 

de AVS en CPS een conferentie over ouderbetrokkenheid. 

Met o.a. dr. Joyce Epstein als een van de keynote speaker 

en workshops over bijvoorbeeld hoe de schoolleider 

zijn medewerkers kan stimuleren en aansturen om het 

onderwijsondersteunend gedrag van de ouders te bevorderen, 

zodat de leerprestaties van de leerling er beter van worden. 

Schoolleiders mogen een ouder gratis meenemen. Meer 

informatie: www.cps.nl/nationaalcongres (12 en 13 september 

zijn inmiddels volgeboekt).

achtergrond

Voorlezen aan kinderen thuis heeft een grote, positieve invloed op hun taalvaardigheid. “Scholen 
moeten ouders wel leren dat hun kind leidt; de ouders moeten volgen en geen schooltje spelen, want 
dan gaat hun kind in de contramine.” 

d i g i ta l e  to o l s

Steeds meer scholen gebruiken een digitale portal waarmee 

ze communiceren met ouders. Naast nieuwsbrieven 

sturen leerkrachten ouders ook informatie over de 

leerprestaties van hun kinderen en plannen ze zelf een 

tienminutengesprek in. Willem Veldt, directeur van de R.K. 

Jenaplanbasisschool De Zonnewijzer in Heerhugowaard: 

“Wij werken sinds twee jaar met het Ouderportaal, een 

toepassing van het leerlingcommunicatiesysteem digiDUIF. 

We produceren daarmee grafi eken met de resultaten van 

de midden- en eindtoetsen van Cito. Aanvankelijk waren 

sommige leerkrachten wat huiverig, ‘wat je vertelt kan 

tegen je gebruikt worden’. Maar nu blijkt dat de grafi eken de 

gesprekken met ouders goed ondersteunen. Een leergrafi ek 

van een bepaalde vaardigheid maakt het inzichtelijk als 

een kind op zijn/haar niveau goed heeft gewerkt. Ook al is 

dat binnen bijvoorbeeld niveau D. Met het systeem kunnen 

we ouders helder informeren, dat komt de communicatie 

ten goede en ouders voelen zich zo meer betrokken bij de 

ontwikkeling van hun kind.”
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Maak werk van 
(uw) professionele 
ontwikkeling

Postbus 1003 3500 BA Utrecht   telefoon 030 2361010   fax 030 2361036   info@avs.nl   www.avs.nl   

Excelleren in uw eigen leiderschap, het midden kader 
(laten) bijspijkeren en/of uw ambitieuze team meer 
mogelijkheden bieden?mogelijkheden bieden?

Het bestaande trainings- en opleidingsaanbod van de AVS 
is vernieuwd en uitgebreid, met onder andere scholing op 
het gebied van financieel management, het organiseren 
van een verlengde schooldag/summerschool, profes sio-
neel besturen, ouderbetrokkenheid en sociale media. 
Maatwerk voor uzelf of uw team (indien gewenst op uw 
eigen locatie) behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast biedt de AVS erkende schoolleiders opleidingen
i.s.m. het Centrum voor Nascholing (CNA).

Ook voor persoonlijk advies en coaching kunt u terecht bij 
de AVS. Zo is er een compleet professionali serings aanbod 
Passend onderwijs voor samenwerkings verbanden en 
bevoegde gezagen po en vo, en advies- en coachings-
trajecten op terreinen als leiding geven aan excellentie-
ontwikkeling, duurzaam ondernemen met strategisch 
HRM, verandermanagement en krimp: kans en kwaliteit.

Vraag – extra exemplaren van – de AVS Professiona li serings -
gids 2012/2013 gratis aan via info@avs.nl of bel 030-2361010. 
Het aanbod uit de gids (en inschrijfmogelijkheid) is online te 
vinden op www.avspifo.nl.

Raadpleeg de AVS Professionaliseringsgids 2012/2013

goed onderwijs door visionair leiderschapgoed onderwijs door visionair leiderschap
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Metin Çelik, 

woordvoerder (primair) onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA.

politieke column

de gouden driehoek 
centraal
Onderwijs is van groot belang voor de 

persoonlijke ontwikkeling van kinderen, 

voor hun kansen in de samenleving en 

op de arbeidsmarkt. Ouders, kinderen, 

leerkrachten, schoolleiders; bijna iedereen 

vindt onderwijs belangrijk, maar van al 

die betrokkenheid wordt in Nederland 

onvoldoende geprofi teerd. Er wordt binnen 

het Nederlands onderwijs teveel langs 

elkaar heen gewerkt, terwijl de kansen voor 

het grijpen liggen om met elkaar samen te 

werken.

Natuurlijk bestaan er ouders die hun 

kinderen verwaarlozen, die altijd verstek 

laten gaan bij ouderavonden, die hen nooit 

helpen met huiswerk en die het geen pro-

bleem vinden als hun kinderen tot diep in 

de avond over straat zwerven. Zulke ouders 

brengen voor leerkrachten, die zich zeer 

betrokken voelen bij de ontwikkeling van de 

kinderen die aan hen zijn toevertrouwd, veel 

kopzorgen mee: leerkrachten kunnen veel, 

maar natuurlijk niet verwaarlozing geheel 

goedmaken die buiten schooltijd de ontwik-

keling van kinderen schaadt. Leerkrachten 

signaleren problemen, maar kunnen deze 

niet allemaal oplossen als ouders in de 

opvoeding van hun kinderen tekortschieten.

Tegenover zulke ouders staan gelukkig vele 

en vele ouders die zich oprecht druk maken 

om de ontwikkeling van hun kind. Niet altijd 

weten scholen die positieve belangstelling 

om te zetten in een bundeling van de krach-

ten. Het meest pijnlijk komt die vervreem-

ding naar voren als ouders ervaren dat hun 

kind slachtoffer is van pestgedrag en zo 

in het onderwijs beschadigd raakt, zonder 

dat de school daar voldoende tegen onder-

neemt. Ouders lopen dan soms tegen een 

muur van onbegrip aan, die op geen enkele 

manier recht doet aan de bestaansreden van 

het onderwijs.

Door de anonimiteit van het onderwijs af te 

halen, kunnen mensen meer bewust raken 

van wat zij voor elkaar kunnen betekenen. 

Binnen het onderwijs moet de gouden drie-

hoek van leerlingen, leerkrachten en ouders 

centraal staan. Leerlingen zijn degenen om 

wiens ontwikkeling het uiteindelijk allemaal 

draait. Leerkrachten zijn de professionals 

die in staat zijn om hen kennis, inzicht en 

vaardigheden bij te brengen. Ouders zijn 

betrokken bij de ontwikkeling van hun 

kinderen, die voor een belangrijk deel ook 

buiten schooltijd gestalte krijgt.

Dat brengt mij bij de rol van schoolleiders, 

want zij zijn als lijnverantwoordelijke 

onmisbaar bij dit proces. De schoolleider 

zorgt ervoor dat de gouden driehoek in 

stand blijft door de balans in evenwicht te 

houden. Het is heel belangrijk dat dit goed 

gebeurt, want er bestaan grote verschillen 

tussen scholen. Sommige scholen nemen 

genoegen met een minimale opkomst bij 

de ouderavonden, terwijl andere scholen 

erin slagen om een opkomst van tegen de 

100 procent te realiseren. Een goede school-

leider moet zich afvragen hoe het komt dat 

de opkomst op een ouderavond tegenvalt 

en dient manieren te bedenken om die 

opkomst te verhogen. Natuurlijk bestaan 

er verschillen tussen bevolkingsgroepen 

en zal het een school in de ene situatie 

meer moeite kosten om ouders te betrek-

ken dan in de andere situatie. Een matige 

of een levendige ouderbetrokkenheid zijn 

echter geen volkomen onbeïnvloedbare 

verschijnselen. Het begint ermee dat men 

het als een probleem ervaart als de ouder-

betrokkenheid minimaal is en het eindigt 

ermee als men manieren weet te vinden om 

de positieve belangstelling te mobiliseren. 

Dat kost moeite, inspanning, creativiteit en 

misschien ook een beetje hoofdpijn, maar 

het betekent tegelijkertijd inspelen op de 

problemen die spelen in de gemeenschap 

en het verkleinen van de afstand tussen 

scholen en ouders.

Laat de scholen ouders, leerkrachten en 

leerlingen mobiliseren om samen aan de 

slag te gaan voor goed onderwijs met de 

schoolleiders als schakel tussen de gouden 

driehoek. 

e e n  g o e d e  s c h o o l -
l e i d e r  m o e t  z i c h 
a f v r a g e n  h o e  h e t 
ko m t  d at  d e  o p ko m s t 
o p  e e n  o u d e r avo n d 
t e g e n v a lt
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Kan het verschil in bekostiging aangegeven 

worden tussen het in stand houden van twee kleine 

scholen en fusie van deze scholen?

tekst harry van soest

Allereerst speelt de vraag of het mogelijk is een kleine school in 

stand te houden. Het kan zijn dat de noodzaak tot fusie aanwezig is, 

bijvoorbeeld in verband met de opheffi ngsnorm (derde jaar onder 

de norm op de teldatum) of derde keer met het stempel zeer zwak. 

Het negatieve verschil ontstaat, doordat bij kleine scholen de direc-

tie en de huisvesting per school worden bekostigd. Bij fusie wordt 

maar één keer de directietoeslag en één keer de vaste voet vergoed 

door het ministerie van OCW.

Eerst enige kerngetallen:
Vergoeding formatieplaats:

 PO: t 57.058,12

 SO: t 60.024,98

Toeslag directie:

 PO: t 17.546,85/t 32.033,70

 SO: t 18.192,09/t 33.463,18

Huisvesting per school, vaste voet bij:

 2 lokalen t 18.433

 3 lokalen t 23.717

 4 lokalen t 30.541

 5 lokalen t 36.485

 6 lokalen t 40.448

Vergoeding per lokaal: t 4.623

Voorbeeld: 
Wat is het verschil voor een bestuur om een school met zestig leer-

lingen en een school met negentig leerlingen te fuseren? Het betreft 

hier een willekeurig voorbeeld met een globale berekeningswijze. 

Getallen kunnen in de praktijk verschillen.

Personeel:

 2 x volle formatie

 2 x directietoeslag

 2 x convenant schoolleiding (< 195 leerlingen): t 4.946

 2 x kleine scholentoeslag: t 11.161,60 -/- aantal leerlingen x t 76,99

Materieel:

 2 x vaste voet

Fusieschool 150 leerlingen:

 1 x vaste voet

 1 x directietoeslag

 1 x convenantsgelden

Verschil:

 personeel: -/- t 160.758

 materieel: -/- t 13.810

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

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.

Nieuwe medewerkers
Met ingang van 1 juli 2012 treedt Ron Bruijn 

(r.bruijn@avs.nl) in dienst bij de AVS als 

helpdeskadviseur. Eerder was hij leerkracht en 

(meerschools) directeur in het basisonderwijs. 

Vanaf 2004 leidde hij als algemeen directeur 

een scholengroep. Na zijn pensionering zet hij 

via de AVS Helpdesk zijn ervaring en kennis in 

ten dienste van collega-directeuren.

Monique Westland (m.westland@avs.nl) is 

sinds 7 mei 2012 werkzaam bij de AVS als 

bestuurssecretaresse. Zij zal AVS-voorzitter 

Ton Duif assisteren, mede met betrekking tot 

zijn voorzitterschap van ESHA. Haar expertise 

ligt op het gebied van organiseren en offi ce 

management. Ze werkte eerder als radiodiag-

nostisch laborant, secretaresse, offi ce mana-

ger en als projectmanager in de gezondheidszorg en de it-branche. 

Haar internationale ervaring deed zij op in Amerika en Duitsland. In 

Amerika heeft Monique onder andere een Nederlandse school voor 

Taal en Cultuur opgericht en geleid.
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a v s  i n  d e  p e r s

Zwakke scholen, sociale media 
en onderwijs & opvang

AVS-voorzitter Ton Duif sprak op 6 juni op BNR Nieuwsradio over het 

onderdeel uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks om van alle 

scholen brede scholen te maken, die van 7 tot 19 uur open zijn voor 

onderwijs en opvang. Duif ziet mogelijkheden voor de professionals 

in beide sectoren om goed samen te werken. Op 7 juni vroeg BNR 

wederom om een reactie van de AVS-voorzitter op het goede nieuws 

dat het aantal zeer zwakke scholen lager is dan ooit.

In het Radio1-programma De Gids.fm van Felix Meurders ging 

Ton Duif op 31 mei in discussie over leerkrachten die via sociale 

media contact hebben met leerlingen. Duif vindt het goed dat leer-

krachten via sociale media (intensief ) betrokken zijn bij het leven 

van hun leerlingen, maar ziet graag een richtlijn. Terugluisteren: 

http://degidsfm.vara.nl/

De AVS biedt maatwerktrainingen/studiemiddagen op dit terrein, 

zie www.avs.nl/pifo. 

e d u c at i e v e  r e i z e n

Met de AVS op reis in 2012/2013
In september ontvangen AVS-leden de 

kleurrijke brochure ‘Educatieve reizen’ met 

daarin het nieuwe reisaanbod voor het 

komende schooljaar. Met een uitgebreid 

overzicht van mogelijke maatwerkreizen 

per onderwijsthema en specifi eke informatie per bestemming.

Wilt u nu alvast meer informatie, neem dan contact op met Monique 

Duparant, m.duparant@avs.nl.

a v s  v o o r d e e l

Scholen met Succes nieuwe 
voordeelpartner

Scholen met Succes en de AVS gaan zich samen sterk 
maken op het gebied van schoolprofi lering. Scholen met 
Succes is een onderzoek- en communicatiebureau dat 
scholen al vanaf 1985 helpt bij het creëren van een sterke 
markpositie. Door het uitvoeren van marktonderzoek 
en tevredenheidspeilingen, het ontwikkelen van 
schoolprofi elen en het uitvoeren van marketing- en 
communicatiecampagnes. 

De tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes zijn goed te 

gebruiken als marketinginstrument om de ouderbetrokkenheid, 

de profi lering en de marktpositie van de school te versterken. 

Met behulp van een 'vragenplanner' kan er een vragenlijst op maat 

worden opgesteld die past bij de schoolsituatie. Zo kan nog gerichter 

gemeten worden wat leeft onder ouders, leerlingen of personeel. 

Ervaren en betrokken adviseurs kunnen de resultaten vertalen naar 

succesvol beleid.

Via het loyaltyprogramma de 'Succesformule' kunnen AVS-leden 

op verschillende producten en diensten van Scholen met Succes 

voordeel krijgen. De succesformule kent drie niveaus: Brons, Zilver 

en Goud. Normaalgesproken wordt afhankelijk van het aantal afge-

nomen producten of diensten een niveau toegekend. AVS-leden die 

nieuw instappen op tevredenheidspeilingen of profi leringsproducten 

krijgen als introductieaanbieding gedurende dit en volgend school-

jaar direct een upgrade naar niveau Brons. AVS-leden die al klant zijn 

bij Scholen met Succes krijgen 5 procent korting bovenop de korting 

die ze al krijgen via de 'Succesformule'. Leden die al klant zijn, 

maar nog niet in de Succesformule zitten, worden ook automatisch 

geüpgraded naar Brons.geüpgraded naar Brons.geüpgraded

Meer informatie: www.avsvoordeel.nl of 

www.scholenmetsucces.nl

v o o r a a n ko n d i g i n g

Conferentie vrouwelijke 
schoolleiders

De AVS organiseert haar jaarlijkse conferentie voor 
vrouwelijke schoolleiders (uit het po en vo) op 8 november 
2012 in Utrecht. 

Dit keer over de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, 

onder de titel: ‘Essentieel samen: de noodzaak tot ontmoeting 

en overleg tussen po en vo’. Met een inleiding en workshops over 

onder andere breinontwikkeling van (vroege) pubers, de rol van 

ouders en de opbrengsten van de ‘tienerschool’. Noteer deze datum 

dus alvast in uw agenda. Inschrijven kan na de zomervakantie 

via www.avs.nl.

n i e u w s p o o r t,  3 1  m e i  2 0 1 2

Onderwijscafé over 
verkiezingen 2012

Met het oog op de verkiezingen gingen 

tijdens het Onderwijscafé op 31 mei in 

Nieuwspoort te Den Haag mensen uit het 

primair en voortgezet onderwijs in debat 

met Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, 

SP-woordvoerder onderwijs, over de vraag of de onderwijswensen 

uit de politiek en de schoolpraktijk in balans zijn. De eenslui-

dende conclusie was de grote behoefte aan beleidsrust. Van Dijk: 

“Elke nieuwe politicus maakt weer een andere beleidsregeling. 

Dat noemen wij weleens onderwijsvernieling in plaats van onder-

wijsvernieuwing. Fundamentele langetermijnvisie gedragen door 

het onderwijs, ik sta te popelen om dat te doen.” 

Lees het volledige verslag op www.hetonderwijscafe.nl.
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Trainingen & opleidingen School for Leadership
September 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

Integraal leiderschap voor directeuren 12 september Tom Roetert

Theorie U in de school 12 september  Bob Ravelli en Jan Jutten 

Opbrengstgericht leiderschap 13 september  Bob Ravelli en Jan Jutten

Elke school een TOPschool 19 september Jos Hagens en Jacqueline Kenter 

Wat werkt; bovenschools leiderschap  20 september Gerard van Uunen

Interim-management, iets voor u? 20 en 21 september Tom Roetert i.s.m. Bureau de Roo

Bouwen aan een lerende school 25 september Bob Ravelli en Jacqueline Kenter 

Integraal leiderschap voor directeuren 26 september Tom Roetert

Human Dynamics deel 1  27 en 28 september AVS i.s.m. KPC Groep

Onderwijskundig leiderschap en Marzano 27 en 28 september Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

Oktober 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

Oplossingsgerichte teamcommunicatie 3 oktober Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter 

Passend leiderschap 3 oktober Tom Roetert 

Elke school een TOPschool 3 en 24 oktober Jos Hagens en Jacqueline Kenter

Levensfasegericht aan de slag! 4 oktober Maartje Alma en Merlijn Norder 

Op weg naar excellent schoolleiderschap 4 en 5 oktober Ruud de Sain

Hoe organiseer ik een summerschool?  4 en 11 oktober Ineke Dammers en Ans Keij 

Integraal leiderschap voor directeuren 10 en 31 oktober Tom Roetert 

Theorie U in de school 10 oktober Bob Ravelli en Jan Jutten 

Opbrengstgericht leiderschap 11 oktober  Bob Ravelli en Jan Jutten

Bovenschools leiderschap en Marzano  11 oktober Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

Neurolinguïstisch Programmeren (onderwijsgevenden) 11 oktober Maartje Alma of Ger van Drunen

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2012/2013 of kijk op www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionaliserings- 
en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties 
in het funderend onderwijs. Inschrijven kan ook via schoolforleadership@avs.nl.

Eenjarige opleiding (16 eendaagsen en 1 tweedaagse)

Schoolleider vakbekwaam
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende schoolleidersoplei-

ding aan, in samenwerking met het Centrum voor Nascholing (CNA). 

In deze cedeo gecertifi ceerde opleiding wordt het ambachtelijke 

deel van het schoolleiderschap naar een hoger niveau gebracht en 

leert u onder andere onderzoek inzetten en onderzoeksresultaten 

benutten ter versterking van het leiderschap. De leerlijnen dragen 

bij aan optimale leerlingresultaten en duurzame schoolontwikke-

ling. Na afl oop ontvangt u het diploma Vakbekwaam Schoolleider 

(registerdiploma po).

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare compe-

tenties op het niveau van Schoolleider startbekwaam. U heeft ruimte 

en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel, integraal 

verbetertraject in de eigen school. U heeft een middenmanagement-

opleiding afgerond.

Data: 9, 22 en 23 januari, 6 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 

8 en 22 mei, 12 juni, 11 en 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 

27 november, 11 december 2013

Kosten: t 5.700

Uitvoering: Jos Hagens of Tom Roetert i.s.m. CNA 

Nieuw!

Een opleiding volgen in 2012/2013? Een greep uit onze mogelijkheden:
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Drie tweedaagsen en twee eendaagsen (+ intervisie)

Interim-management, iets voor u?
Alleen een goede directeur geweest zijn, blijkt in de praktijk niet 

voldoende te zijn om ook een goede interim-manager te worden. 

De AVS heeft deze opleiding ontworpen ter ondersteuning en profes-

sionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in 

samenwerking met adviesbureau de Roo. In de opleiding komt onder 

andere aan de orde welke competenties interim-managers nodig 

hebben om organisatieveranderingen te kunnen aansturen, wat de 

invloed is van de specifi eke context waarbinnen zij werken en van 

de specifi eke rol die ze vervullen, en wat interim-managers onder-

scheidt van gewone managers en ‘implementerende adviseurs’. 

Na afl oop weet u of interim-management iets voor u is en of u 

de overstap gaat maken.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, 

adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap 

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor 

interim-management.

Data: 20 of 21 december 2012 (intake), 31 januari en 1 februari,

20 maart, 7 juni, 26 en 27 september en 7 en 8 november 2013

Kosten: t 4.950

Uitvoering: Tom Roetert i.s.m. Bureau de Roo 

Minileergang van vier tweedaagsen

Op weg naar excellent schoolleiderschap
In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider heeft u 

behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw dagelijkse 

functioneren. Uw omgeving verwacht focus op professionalisering 

en een schoolleider die weet te bouwen en te verbinden. Kortom, 

een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de juiste manier 

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

heid, opbrengsten en prestaties is daarbij een must. Aan de orde 

komen onder andere: authentiek leiderschap als basis voor excellent 

functioneren, leren van de toekomst (Theorie U; Otto Scharmer 

en anderen), verandermanagement en actuele thema’s met grote 

praktijkrelevantie en implicaties voor dagelijks handelen. U boort 

daarnaast een netwerk aan van bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, 

die op handelings- en refl exieniveau willen groeien.

Data: 4 en 5 oktober, 6 en 7 december 2012, 7 en 8 februari, 

11 en 12 april 2013

Kosten: leden t 5.075 / niet-leden t 5.275

Uitvoering: Ruud de Sain

Opleiding (vier tweedaagse en vier eendaagse bijeenkomsten + gezamenlijke studiereis)

Professioneel bestuurder
Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen 

en vraagt diepgaande kennis en strategische vaardigheden. U leert 

in deze opleiding onder andere intern en extern toezicht, alsmede 

medezeggenschap, effectief in te richten en ermee om te gaan en 

vormgeven aan verandering en innovatie als een permanent proces. 

Ook leert u verantwoord risico’s nemen zonder de bestaanszeker-

heid van de organisatie op het spel te zetten. Het maken van een 

strategisch beleidsplan voor de middellange termijn is een onder-

deel van de opleiding. Na een goede afronding van de opleiding 

ontvangt u het certifi caat ‘Professioneel Onderwijsbestuurder’. 

Hiermee krijgt u toegang tot het Netwerk Bestuurders en kunt u 

deelnemen aan verdieping, training en intervisiebijeenkomsten.

Doelgroep: u geeft beroepshalve bestuurlijk leiding aan een 

onderwijsorganisatie. U heeft ervaring als eindverantwoordelijk 

leidinggevende in een onderwijsorganisatie of in een andere (bedrijfs)

organisatie. U heeft zich op terreinen van management en leiderschap 

geprofessionaliseerd en heeft kennis van en ervaring met organisatie-

kunde, leiderschap, systeemdenken, veranderkunde en onderzoek.

Data: 24 en 25 januari, 14 februari, 28 en 29 maart, 25 april, 

30 en 31 mei, 20 juni, 26 en 27 september, oktober of november 

een gezamenlijke studiereis,19 december 2013

Kosten: leden t 8.750 / niet-leden t 9.750

Uitvoering: Jos Hagens, Carine Hulscher-Slot of Tom Roetert en 

 verschillende gastdocenten

Nieuw!

meer informatie, inschrijven en maatwerk
Kijk voor meer informatie en inschrijven in de AVS Professionaliseringsgids 2012/2013, op www.avspifo.nl of mail naar 

schoolforleadership@avs.nl. De gids aanvragen kan via info@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training op maat voor 

uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.
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voor: teams primair onderwijs

van: CAOP en Stichting Nederland Kennisland, 

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, 

Onderwijscoöperatie

wat: gratis brainstormsessie en (financiële) ondersteuning

Onderwijs Pioniers po 2012/13
Leerkrachten hebben goede ideeën om hun school te verbe-

teren. Het Programma Onderwijs Pioniers po biedt twintig 

leraren(teams) de kans en de stimulans om hun goede idee 

te realiseren. Zij krijgen t 5.000, ondersteuning en nemen 

deel aan Pioniersdagen. Nu met gratis brainstorm in juni of 

juli op locatie om ideeën boven tafel te krijgen. Aanvragen: 

po@onderwijspioniers.nl. Inschrijven voor het programma kan 

tot 1 augustus aanstaande via www.onderwijspioniers.nl.

voor: bovenbouw basisonderwijs en onderbouw vo

van: Kwintessens

wat: lespakket

Tweede Kamerverkiezingen 
2012

Na de zomervakantie kunnen leerlingen aan de slag met ‘Er 

valt wat te kiezen!’. Doel is kinderen actief te betrekken bij 

politiek, democratie en burgerschap. Van politiek in het nieuws 

en debatteren tot het werk van een Tweede Kamerlid. Van 

politieke partijen en verkiezingen tot en met kabinetsformatie 

en de rol van de Koningin. Met lesmateriaal voor vier à vijf 

schoolweken (incl. fi lmpjes en weetjes voor het digitale school-

bord) en een les over Prinsjesdag op dinsdag 18 september. 

www.kwintessens.nl/verkiezingen

voor: schoolleiders, directies, leerkrachten, 

vertrouwenspersonen, (kern)teamleiders en unitleiders, p&o

van: Medilex

wanneer: 20 november

waar: Antropia, Driebergen

wat: congres

Gezag in het geding
Elke school heeft leerkrachten die problemen hebben met orde 

houden. Alle scholen hebben te maken met probleemleerlin-

gen. En ook ouders hebben een fl inke rol in het onderhouden 

van het gezag van leerkrachten. Hoe gaat u als school om met 

gezagsproblematiek? En hoe maakt u schoolbeleid dat het 

gezag van uw leerkrachten naar alle betrokken partijen onder-

steunt? www.medilex.nl/gezag

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: leerkrachten po, taalcoördinatoren, groepsleiding 

VVE, ib’ers, remedial teachers, schoolmanagement

van: STO[M]P en AT Consult i.s.m. FORUM, PO-Raad en de 

Nationale OnderwijsWeek

wanneer: 3 oktober

waar: Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht

wat: werkconferentie

Afrekenen met taalachterstand
De mogelijkheden voor een effectieve aanpak van taalachter-

stand op een rij. Welke acties en interventies kunnen succesvol 

zijn als ze consequent worden uitgevoerd? Met workshops, 

luistercolleges, debatten en een informatiemarkt. Meer infor-

matie: www.digitaalinschrijven.nlvoor: basisscholen

van: Gay&School

wat: kwartet en informatieblad

Seksuele diversiteit
Met het kwartet ‘Met wie woon jij?’ kunnen basisscholen 

spelenderwijs het onderwerp seksuele diversiteit behande-

len. Er worden negen verschillende gezinssamenstellingen 

uitgebeeld. Kinderen herkennen hierin hun eigen gezin, maar 

zien ook dat er nog allerlei andere soorten gezinnen bestaan. 

www.gayandschool.nl/kwartet

Er is ook een informatieblad beschikbaar met tips en achter-

gronden voor onder meer de directie over het creëren van 

een homovriendelijke sfeer op school, waarin ook homo-

seksuele leerkrachten optimaal functioneren. Downloaden: 

www.gayandschool.nl
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voor: (ortho)pedagogen, leerkrachten, jeugdbegeleiders en 

andere belangstellenden

van: Tijdschrift voor Orthopedagogiek i.s.m. Stichting 

Hermen J. Jacobs

wat: website

100 jaar orthopedagogiek
Op www.100jaarorthopedagogiek.nl is honderd jaar ortho-

pedagogiek systematisch in beeld gebracht. In tekst, geluid 

en beeld is deze geschiedenis en de daarmee samenhangende 

ontwikkelingen in de jeugdzorg en het onderwijs toegankelijk 

gemaakt. Met wetten en regelingen, historische gebeurtenis-

sen, ontwikkelingen in het veld en de ontstaansgeschiedenis. 

Interessant aanvullend materiaal uit privé-, school- en instel-

lingsarchieven kan worden toegevoegd.

voor: scholen en besturen

van: Inspectie van het Onderwijs

wat: brochure

Focus op schrijven
Om scholen suggesties mee te geven hoe ze zelf de kwaliteit 

van het schrijfonderwijs in kaart kunnen brengen en verbeteren. 

Bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de kwaliteit van 

het schrijfonderwijs en handreikingen, zoals een kwaliteitsscan. 

Alle scholen en besturen ontvangen een exemplaar van de bro-

chure. Downloaden: www.onderwijsinspectie.nl. Telefonisch 

bestellen: Postbus 51, tel. 0800-8051.

>

voor: kwartiermakers, coördinatoren, directeuren en andere 

betrokkenen bij (nieuwe) samenwerkingsverbanden po en vo

van: AVS

wanneer: 21 september (10-13 uur)

waar: nog onbekend

wat: kwartiermakersdag

Oprichten samenwerkings-
verband

Op een interactieve manier ervaringen uitwisselen en dilemma’s 

in beeld krijgen die bij de oprichting van de (nieuwe) samen-

werkingsverbanden bestuurlijk, inhoudelijk en fi nancieel 

een rol spelen. In het kader van de actuele ontwikkelingen 

Passend onderwijs en de stelselwijziging. Met extra aandacht 

voor bekostiging, schoolondersteuningsprofi elen en het regi-

onaal ondersteuningsplan. Een vertegenwoordiging van het 

ministerie van OCW is aanwezig. Aanmelden: Margriet van Ast, 

m.vanast@avs.nl, onder vermelding van ‘kwartiermakersdag’ 

(zie ook pagina 8)

voor: leerkrachten en ouders

van: Digiduif

wat: online module

Ouderportaal
Module waarmee leerkrachten en ouders niet alleen inzicht 

krijgen in de cijfers, maar ook zicht en grip krijgen op de 

leercurve/ontwikkeling van het kind. Het portaal is online te 

raadplegen en geeft over de hele schoolperiode zicht op het 

feitelijke genormeerde ontwikkelingsniveau van het kind per 

vakgebied. Dit bepaalt de keuze voor het vervolgonderwijs. 

Bij afwijkingen kan met de ouders worden ingezoomd op 

het probleem voor een analyse en acties. Meer informatie: 

www.digi-doo.nl

voor: geïnteresseerden

van: Forte Uitgevers

wat: boek

Stop de stapels
Voor iedereen die moeite heeft zijn/haar papieren op orde te 

houden en meer overzicht wil in privé- of bedrijfsadministratie. 

Een goede administratie zorgt ervoor dat je overzicht hebt, 

prettig kunt werken en meer rust ervaart. Auteur Annemiek 

Tigchelaar legt uit hoe je je bureau leeg krijgt en een admi-

nistratiesysteem opzet dat bij jou past en dus werkt. Meer 

informatie en bestellen: www.stopdestapels.nl

voor: betrokkenen brede scholen en kindcentra

van: SWP book

wat: publicatie

Nieuwe trends in brede scholen 
en kindcentra

Het clusteren van voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar 

in een samenwerkingsverband brede school of kindcentrum is 

een trend. Veel aandacht gaat uit naar de organisatie, maar hoe 

staat het met de inhoud? Ben je tevreden met de brede school 

als je naschools sport en cultuur doet? Misschien zijn de 21st 

century skills wel een goed kader om deze nieuwe activiteiten 

te ordenen. De bundel brengt nieuwe thema’s voor de brede 

school en kindcentra bijeen: mediawijsheid, burgerschap, taal 

en rekenen, etc. Met projecten en voorbeelden voor de praktijk. 

ISBN: 9789088503399 – www.swpbook.nl
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boekbespreking

wat kunnen schoolleiders
leren van steve jobs?

Tijdens cursussen en trainingen voor schoolleiders 
wordt vaak gesproken over verschillende stijlen en 
manieren van leidinggeven. Het boek ‘Steve Jobs, de 
biografi e’ bevat een weergave van het leven en de intense 
persoonlijkheid van een creatieve ondernemer, maar ook 
over zijn manier van leidinggeven bij zijn bedrijf Apple: 
een autocratische.

tekst gerard van uunen, avs

Steve Jobs’ autocratische manier van leidinggeven wordt vaak 

beschreven vanuit de industriële revolutie. Hij functioneerde op 

een manier die niet past bij de maatstaven van de 21e eeuw.

In de biografi e wordt duidelijk dat Jobs continu zondigde tegen 

allerlei regels van goed leidinggeven. Binnen Apple heerste onder 

zijn leiding een strenge hiërarchie en was er weinig transparantie. 

De communicatie was doorgaans eenrichtingsverkeer en gesloten. 

Het bedrijf was geobsedeerd door veiligheid en geheimhouding; 

werknemers hadden een geheimhoudingsplicht. Ook het maken 

van fouten was binnen Apple nauwelijks toegestaan, er werd 

van medewerkers een extreem hoge mate van inzet en loyaliteit 

verwacht en zij werden niet tot nauwelijks betrokken bij de 

ontwikkeling van Apple-producten. Er was duidelijk sprake van 

top down-beleid, er was er maar één die uiteindelijk besliste: 

Steve Jobs.

En toch was hij meer dan succesvol, want hij had een unieke visie 

en wist die om te zetten in prachtige apparaten die mensen ook 

daadwerkelijk willen gebruiken. Schoolleiders, die net als Jobs 

denken als enige binnen de organisatie het beter te weten, gaan 

het echter niet redden. Behalve als je de kwaliteiten hebt zoals 

Jobs die had, kan deze manier van leidinggeven werken. We kun-

nen onszelf wel het volgende afvragen: heb ik niet genoeg kwali-

teiten in huis om alle regels van goed leidinggeven te negeren?

Het lezen van deze biografi e geeft inzicht in het functioneren 

van een persoonlijkheid; een creatieve ondernemer met een 

ongekende energie en een passie voor perfectie. Jobs verhaal is 

inspirerend, maar het is tegelijkertijd een waarschuwing en staat 

vol lessen over innovatie, karakter, leiderschap en waarden.

Steve Jobs, de biografi e, 

door Walter Isaacson, Uitgeverij Spectrum,

ISBN 9789000302727

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

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

boekbesprekingen.

Steve Jobs, de biografi e, 

door Walter Isaacson, Uitgeverij Spectrum,

ISBN 9789000302727

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

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

van: CPS

wat: boek

Resultaat met rekenen
Bevat handvatten en tips voor het geven van goed en effectief 

rekenonderwijs. Aan bod komen: het bepalen van de juiste 

doelen, het realiseren van een passend aanbod, effi ciënt 

gebruik van de rekentijd, didactiek en monitoring. Ook aan-

dacht voor differentiatie, met een speciaal hoofdstuk over 

zwakke en sterke rekenaars, het protocol ERWD, handelingsge-

richt werken, de referentieniveaus en opbrengstgericht werken. 

www.cps.nl/uitgeverij

voor: schoolleiders en leerkrachten

van: Calamiteitenteam KPC Groep i.s.m. OCW

wat: drie mini-documentaires

Ondersteuning in crisissituaties
Schoolleiders en experts blikken terug op crisissituaties in het 

onderwijs om kennis te delen en scholen beter voor te bereiden 

op noodsituaties. Het gaat om dilemma’s die zich voordeden 

na ingrijpende gebeurtenissen: zoals het verzoek van ouders 

om de begrafenis van hun zoon in de aula te houden en het 

tumult dat ontstond nadat een kleuter werd beschuldigd van 

grensoverschrijdend seksueel gedrag. www.kpcgroep.nl/

calamiteitenteam

voor u geselec teerd

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

bestuur en management (bevoegd gezag en directie) po en 

vo, beleidsmakers en andere geïnteresseerden

van: Stichting Onderwijsgeschillen

wanneer: 21 november

waar: de Reehorst, Ede

wat: 6e WMS congres

Verder op weg met de WMS
Dit jaar veel aandacht voor Passend onderwijs, waar de 

(G)MR direct mee te maken krijgt. Daarnaast worden het 

fi nanciële beleid van de school en bezuinigingen waar het 

onderwijs voor staat behandeld. Verder komen aan bod: 

communicatie, confl icten tussen bestuur en (G)MR, een veilig 

overlegklimaat, samenwerken, effi ciënt werken en bestuurlijke 

verhoudingen. Inschrijven: www.deelnameregistratie.nl. (G)

MR-en en of geledingen kunnen tot eind oktober 2012 ook 

weer meedingen naar de jaarlijkse MR-prijzen. Inzenden: 

l.schouten@onderwijsgeschillen.nl
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Gezocht:
Parttime Jenaplandirecteur

Beleidsmedewerker P&O bij Stichting 
Scholengroep Holland in Nieuwerkerk 

a/d IJssel

Directeur voor oecumenische 
basisschool de Ark in Amsterdam

Schoolleider bij Stichting De Eenbes 
in zuidoost Brabant  

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

De AVS wenst
u een mooie zomer 
toe !

In week 34 zijn we weer bij u terug

met Kadernieuws 1.



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

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

bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, 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.

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

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

via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds 

van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve 

reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten 

(de juridische ondersteuning vervalt).

Per 1 augustus 2012 kost een postactief of buitengewoon 

lidmaatschap slechts 77 euro per jaar!

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Piebe Reijenga, met fpu en 

post-actief lid sinds 2011:

“Ik heb 42 jaar in het onderwijs 

gewerkt, als leerkracht, 

schoolleider en bovenschools 

manager. Ook al ben ik met 

fpu, ik blijf betrokken bij het 

onderwijs. Je laat je beroep 

niet zomaar los. Ik volg 

ontwikkelingen, zoals Passend 

onderwijs. De AVS is daarvoor 

een prima informatiebron. Bij 

de AVS krijg je deskundige informatie (bijvoorbeeld via de 

helpdesk), kun je met gelijkgestemden sparren en leer je over 

je eigen grenzen heen te kijken. Daarom ben ik nog steeds lid 

van de AVS.”

Met pensioen,
andere functie?
Blijf AVS-lid tegen een goedkoper tarief!

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

Voor 
77 euro

per jaar!




