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Lessen

Met	u	allen	werd	ook	ik	opgeschrikt	door	de	berichtgeving	dat	een	

zwemleraar	in	Den	Bosch	misbruik	heeft	gemaakt	van	zijn	positie	door	

kinderen	te	misbruiken	voor	‘seksueel	getinte	spelletjes’,	en	hen	daarbij	

ook	nog	te	fotograferen.	De	omvang	van	de	zaak	–	het	gaat	blijkbaar	

om	ongeveer	honderd	meisjes	in	de	leeftijd	van	6	tot	16	jaar	–,	de	lange	

tijd	dat	hij	hier	al	mee	doende	was	en	het	feit	dat	het	in	veel	gevallen	

om	verstandelijk	gehandicapten	gaat,	heeft	de	gemoederen	terecht	

beziggehouden.	Het	lijkt	onbegrijpelijk	dat	deze	man	jarenlang	zijn	gang	

kon	gaan	zonder	dat	collega’s,	ouders,	leerkrachten	en	verwijzers	daar	

lucht	van	kregen.	Maar	het	is	toch	gebeurd.	En	niet	voor	de	eerste	keer.	

De	aard	van	ons	eigen	werk	is	nu	eenmaal	dat	wij	als	volwassenen	

intensief	contact	hebben	met	jonge	kinderen.	Soms	in	groepsverband,	

soms	één	op	één.	Kinderen	zijn	daarbij	altijd	in	een	afhankelijke	positie.	

Een	reden	te	meer	om	ook	in	de	eigen	organisatie	alert	te	zijn	en	na	te	

gaan	of	bij	u	op	school	de	zaken	goed	zijn	geregeld.	Kinderen	die	aan	

ons	zijn	toevertrouwd	hebben	recht	op	onze	bescherming	en	zorg.	Wat	

in	Den	Bosch	is	gebeurd	is	onvergeeflijk	en	mag	nooit	meer	voorkomen.	

Die	les	moeten	we	hieruit	leren.

Tegelijkertijd	met	het	verschijnen	van	deze	laatste	Kader	Primair	van	dit	

jaar	staat	bij	de	eerste	groep	vakantiegangers	de	caravan	al	klaar	op	de	

oprit	of	bent	u	nog	bezig	de	laatste	eindjes	aan	elkaar	te	knopen.	Ook	

2008/2009	was	voor	velen	een	bewogen	schooljaar.	Ik	wens	u	allen	een	

goede	vakantie	toe,	veel	inspiratie	en	voldoende	afstand	van	het	werk,	om	

straks	weer	met	een	opgeladen	accu	aan	de	slag	te	kunnen!	_

Kaderspel _ door ton duif
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discussie over uitzonderingspositie bijzonder onderwijs

‘Confessionele school mag homo weren’
Confessionele	scholen	zouden	onder	bepaalde	omstandigheden	homoseksuele	leerkrachten	mogen	weren	

als	die	zich	duidelijk	in	strijd	met	de	grondslag	van	de	onderwijsinstelling	gedragen.	Dat	staat	volgens	

diverse	media	in	een	nog	vertrouwelijk	advies	van	de	Raad	van	State	aan	het	kabinet,	waarop	het	Nederlands	

Dagblad	de	hand	wist	te	leggen.

In het advies van de Raad van 

State (RvS) zou staan dat het 

bijzonder onderwijs een grote 

vrijheid heeft om eisen aan 

medewerkers te stellen, al 

mogen die niet leiden tot dis-

criminatie. “Eisen ten aanzien 

van gedrag in of buiten de 

school zijn daarom slechts toe-

gestaan wanneer die hun basis 

heel helder hebben in de gods-

dienstige en levenbeschouwe-

lijke aard van de school. Ze 

moeten wezenlijk, legitiem 

en gerechtvaardigd zijn met 

het oog op een houding van 

goede trouw en loyaliteit aan 

de godsdienstige of levens-

beschouwelijke grondslag”, 

meldt het ANP/Nederlands 

Dagblad. De eisen moeten 

dus terug te voeren zijn op de 

grondslag van de school. Dit 

advies zou de conclusie kun-

nen rechtvaardigen dat mede-

werkers op basis van actieve 

uitingen en gedragingen die 

samenhangen met hun ‘homo-

zijn’ kunnen worden geweerd. 

Maar niet alleen het feit dat ze 

homoseksueel zijn.

Volgens de RvS zou de zoge-

noemde ‘enkele-feit-construc-

tie’ nu kunnen vervallen. In de 

bestaande Algemene Wet Gelij-

ke Behandeling (AWGB) staat 

ook al dat scholen voor bijzon-

der onderwijs geen medewer-

kers mogen ontslaan vanwege 

het enkele feit van homo-

seksuele gerichtheid of een 

homseksuele relatie, maar in 

bepaalde gevallen wel onder-

scheid mogen maken op grond 

van ‘bijkomende omstandig-

heden’. Nooit is helemaal dui-

delijk geworden waar de grens 

ligt, aldus het ANP/Nederlands 

Dagblad. Tegelijk wil de raad 

het de betrokken scholen niet 

te gemakkelijk maken zich 

op de uitzonderingsgrond te 

beroepen. Zo moeten zij con-

sequent zijn in de eisen die 

zij aan hun personeel stellen. 

Anders dreigt willekeur. Daar-

naast moeten schoolbesturen 

de eisen degelijk kunnen moti-

veren uit de grondslag.

Eind vorig jaar vroegen de 

coalitiepartijen CDA, PvdA en 

ChristenUnie advies aan de 

RvS, omdat zij het niet eens 

konden worden of de wet 

tegen de discriminatie van 

homo’s moet worden aange-

past. De uitspraak van de RvS 

volgt op het ontslag van een 

homoseksuele leerkracht door 

het bestuur van de School met 

de Bijbel. Minister Plasterk 

(PvdA) maakte destijds duide-

lijk dat wat hem betreft scho-

len leerkrachten niet mogen 

ontslaan als die openlijk homo 

zijn. Hij deed een oproep aan 

belangenorganisaties om deze 

zaak voor te leggen aan het 

College Gelijke Behandeling. 

De homobelangenorganisatie 

COC Nederland besloot dat te 

doen.

Sommige kamerleden zijn 

ongerust over het advies van 

de Raad van State. De PvdA 

meent dat een homoseksuele 

leerkracht nooit mag worden 

geweigerd. Op grond van de 

berichtgeving in het Neder-

lands Dagblad meldt homobe-

langenorganisatie COC het wel 

eens te zijn met het schrappen 

van de ‘enkele feit-constructie’ 

uit de AWGB. D66 komt met 

een initiatiefwetsvoorstel voor 

een algemene acceptatieplicht 

in het onderwijs, waarmee 

grondwetsartikel 23 over de 

vrijheid van onderwijs zou 

worden aangepast. D66’er 

Boris van der Ham vindt dat 

leerkrachten respect moeten 

tonen voor het gedachtegoed 

dat samenhangt met de religi-

euze grondslag van de school, 

maar dat die zich niet dusda-

nig ver mag bemoeien met het 

privéleven van werknemers.

Alle partijen willen dat het 

advies van de RvS zo snel 

mogelijk openbaar wordt, 

omdat alleen dan een goed 

debat mogelijk is, dat niet 

slechts gestoeld is op specula-

ties in de media. _

11 procent minder dan jaar geleden

Aantal onderwijs
vacatures daalt
Het	aantal	vacatures	op	

internet	is	in	Nederland	

in	mei	van	dit	jaar	

voor	de	dertiende	

opeenvolgende	maand	

afgenomen.	

Dat blijkt uit de maandelijkse 

Monster Employment Index die 

vacaturesite Monsterboard.nl 

onlangs publiceerde. Voor het 

eerst laat nu ook het onder-

wijs een daling van het aantal 

online vacatures zien.

De index, die wordt gezien als 

een goede graadmeter van de 

ontwikkelingen op de arbeids-

markt, lag afgelopen maand 

voor het eerst lager dan het 

startniveau van februari 2005, 

toen de index voor het eerst 

werd opgesteld. De daling 

was het sterkst in de sector 

productie en onderhoud. 

Andere grote dalers waren de 

publieke sector, transport en 

logistiek, én het onderwijs: 

-11 procent in mei 2009 ten 

opzichte van mei 2008. Tot 

de maand mei was er in het 

onderwijs nog sprake van een 

stijging van het aantal vacatu-

res, onder meer als gevolg van 

de vergrijzing.

Het totale Nederlandse online 

vacatureaanbod was in mei 

van dit jaar in totaal 53 pro-

cent lager dan een jaar eerder. 

Daarmee namen de vacatures 

aanzienlijk sneller af dan 

in andere Europese landen 

(gemiddeld -37 procent). _
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sluiting (nog) niet nodig

Mexicaanse griep bereikt basisscholen

Op	enkele	basisscholen	is	de	Mexicaanse	griep	opgedoken.	De	betreffende	scholen	reageerden	daar	

verschillend	op,	variërend	van	afwachten	tot	het	thuis	houden	van	(besmette)	leerlingen	en	het	toedienen	

van	virusremmers	aan	medeleerlingen.	Dit	gebeurt	op	advies	van	de	GGD,	die	de	regierol	vervult.	

Vooralsnog hoeft men nog 

niet over te gaan tot sluiting 

van scholen, aldus het Rijksin-

stituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM). Wel is de 

kans op besmettingen groter 

na de zomervakantie.

Het RIVM acht het nog niet 

noodzakelijk om scholen te 

sluiten. Dat gebeurt pas als 

het aantal griepgevallen gro-

ter wordt. Sluiting kan dan 

helpen om de opmars van de 

griep te vertragen. Het RIVM 

gaat er vanuit dat de huidige 

fase van kracht blijft tot alle 

scholen met zomervakantie 

gaan. Als iedereen terugkomt 

uit verre en minder verre oor-

den kan er volgens het insti-

tuut sprake zijn van meerdere 

griepgevallen. De ‘grote golf’ 

wordt dan ook verwacht in 

het najaar. De GGD raadt aan 

om alert te zijn op griepver-

schijnselen. Ook extra hygiëne 

– zoals regelmatig handen 

wassen en een wegwerpzak-

doekje voor de mond houden 

bij hoesten of niezen – is geen 

overbodige luxe. _

Kijk voor meer informatie 

en advies op www.rivm.nl 

(zie Veelgestelde vragen – 

 Vragen over werken/school) of 

www.minvws.nl. Of raadpleeg 

de lokale GGD-instantie.

actueel ac tueel 

aantal scholen met zorg- en adviesteam stijgt langzaam

Zorg in en om school wettelijk vastgelegd

Het	aantal	scholen	in	Nederland	met	een	zorg-	en	adviesteam	(ZAT)	stijgt	gestaag.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	in	

2011	alle	scholen	in	het	primair-	en	voortgezet	onderwijs	en	in	het	middelbaar	beroepsonderwijs	over	een	ZAT	

beschikken,	zal	zorg	in	en	om	de	school	wettelijk	worden	vastgelegd.	Dat	schrijven	minister	Rouvoet	(Jeugd	

en	Gezin)	en	staatssecretarissen	Dijksma	en	Van	Bijsterveldt	(Onderwijs)	in	een	brief	aan	de	Tweede	Kamer.

In de brief laten de bewinds-

personen weten dat het aantal 

scholen dat werkt met een 

ZAT gestaag stijgt. In het 

primair onderwijs is de dek-

kingsgraad van 60 procent in 

2007 gestegen naar 69 procent 

in 2008.

Om de kabinetsdoelstelling 

– 100 procent dekking van 

goedwerkende ZAT’s in 2011 

in alle onderwijssectoren – te 

halen en om de rol van het 

onderwijs in het jeugdbeleid 

zo scherp mogelijk te benoe-

men, is volgens het kabinet 

een wettelijke borging nodig. 

Daarom komt in de Wet op 

het primair onderwijs, de 

Wet op de expertisecentra, 

de Wet op het voortgezet 

onderwijs en de Wet educa-

tie en beroepsonderwijs te 

staan dat onderwijsinstel-

lingen de plicht hebben 

om samen te werken in de 

jeugdketen en om ontwik-

kelings- en opvoedrisico’s 

vroegtijdig te signaleren en 

te melden. Onder meer door 

het hebben van een meld-

code huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Verder 

krijgen onderwijs en gemeen-

ten de plicht om samen 

afspraken te maken over de 

taakverdeling ten aanzien van 

zorg in en om de school.

Om de zorg in en om de 

school verder te verbeteren, 

zullen per onderwijssector 

instellingen worden aange-

wezen die, onder regie van de 

gemeente verplicht moeten 

samenwerken in en om het 

onderwijs. Daarnaast is het 

wetsvoorstel Centra voor 

Jeugd en Gezin en regierol van 

gemeenten in de jeugdketen 

van toepassing. Hierin staat 

onder andere een artikel dat 

het de gemeente mogelijk 

maakt om sluitende samen-

werking af te dwingen.

De afgelopen jaren zijn overal 

in Nederland ZAT’s ontstaan 

vanuit een behoefte van 

onderwijs, gemeenten, provin-

cies en hulpverleningsinstan-

ties. In ZAT’s bieden profes-

sionals – samen met scholen 

– zorg en ondersteuning aan 

leerlingen en hun ouders, om 

problemen op te lossen. _
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nieuw expertisecentrum

Noordelijke provincies maken werk 
van gezonde schoolgebouwen

De	provincies	Friesland,	Groningen	en	Drenthe	hebben	aangekondigd	een	expertisecentrum	voor	scholen	

te	willen	oprichten	dat	kennisuitwisseling	over	en	samenwerking	voor	duurzame	schoolgebouwen	bevordert.	

Scholen	die	energiezuinig	zijn	en	een	gezond	binnenklimaat	hebben.	De	noordelijke	bestuurders	vinden	het	

hoog	tijd	om	serieus	werk	te	maken	van	een	gezonde	leer-	en	werkomgeving	voor	leerlingen	en	leerkrachten.

Het centrum wordt ontwik-

keld in nauwe samenspraak 

met de regionale GGD’s, 

de gemeenten, de betrok-

ken schoolbesturen en de 

diverse kennisinstellingen 

en uitvoeringsorganisaties 

en zal gaan fungeren als ken-

nisportaal op het raakvlak 

van onderzoek, onderwijs 

en praktijk. Zowel voor ont-

werpers, opdrachtgevers als 

gebruikers zal het centrum 

voorlichting verzorgen en 

optreden als onafhankelijke 

sparringpartner.

In de drie noordelijke provin-

cies bevinden zich zo’n 800 

basisscholen die de komende 

jaren onder de loep worden 

genomen. Zij ontvangen een 

op maat gesneden advies van 

het expertisecentrum over hoe 

het leer- en werkklimaat ver-

beterd kan worden. De kosten 

hiervan moeten de scholen zelf 

betalen, volgens de Leeuwarder 

Courant. Voor de nieuwbouw 

van scholen wordt samen met 

de gemeente Emmen en het 

Stimuleringsfonds voor de 

Architectuur een unieke aan-

bestedingsproef gestart; een 

fundamenteel andere manier 

van aanbesteding, naar model 

van de Vlaams Bouwmeester.

Het is de bedoeling dat er van-

af 1 januari 2010 een database 

beschikbaar is, gekoppeld aan 

een Geografisch Informatiesys-

teem, waarin de schoolgebou-

wen blijvend worden gevolgd. 

Zo kunnen bijvoorbeeld 

 nieuwe technieken in de prak-

tijk geëvalueerd worden.

In de afgelopen jaren heeft 

intensief onderzoek naar 

schoolgebouwen uitgewezen 

dat de meeste scholen energie 

verslinden en dat bij ruim 80 

procent de verblijfskwaliteit 

onder de maat blijft. Dit kan 

gevolgen hebben voor de 

leerprestaties en het ziekte-

verzuim. _

verspreiden van goede ontwikkelingen en initiatieven

De Taalbus rijdt

Staatssecretaris	Dijksma	heeft	op	16	juni	het	startschot	gegeven	voor	de	

Taalbus	bij	basisschool	Helen	Parkhurst	in	Den	Haag.	De	bus	gaat	leerkrachten	

en	leerlingen	informeren	over	goede	voorbeelden	van	taal/lees-	en	reken-

onderwijs.	Doel	is	dan	ook	het	verbeteren	hiervan.	

De Taalbus is een bus met 

taalmaterialen en wordt 

bemenst door taalexperts. 

De experts adviseren een 

basisschool een daglang op 

het gebied van taal en organi-

seren allerlei taalactiviteiten 

voor de leerlingen.

Bijna tweeduizend scholen in 

Nederland zijn bezig met ver-

betertrajecten op het gebied 

van taal/lezen en rekenen; zij 

richten zich daarbij vooral op 

het versterken van opbrengst 

gericht werken. Tijdens de 

verbetertrajecten is veel ken-

nis opgedaan over goede prak-

tijken. Hier kunnen alle leer-

lingen van Nederland nu van 

gaan profiteren. De kennis 

wordt letterlijk overal naartoe 

gebracht in de Taalbus.

De Taalbus is onderdeel van 

een innovatief plan ‘Alle scho-

len in beweging’, uitgevoerd 

in opdracht van de PO-Raad. 

Met het programma wordt 

beoogd basisscholen beter te 

laten samenwerken om zo tot 

een duurzame verbetering 

van de basisvaardigheden te 

komen. Het bestaat uit uit-

eenlopende activiteiten. Zo 

komt er deze zomer ook een 

website waar leerkrachten, 

studenten, intern begeleiders, 

schoolleiders en andere geïn-

teresseerden hun ervaringen 

kunnen delen. Op de site 

komen de resultaten van de 

verbetertrajecten en kunnen 

leerkrachten adviezen vragen 

aan experts. Daarnaast wor-

den scholen die meedoen aan 

een verbetertraject gevraagd 

hun deuren open te zetten 

om collega-scholen te ontvan-

gen. Verder kunnen scholen 

hulp krijgen (audits) bij het 

doorlichten van hun taal- en 

rekenonderwijs. Deskundigen 

komen dan langs om metho-

den, werkwijzen, materialen 

en resultaten te analyseren en 

vervolgens geven zij de school 

adviezen voor verbeteringen.

De Taalbus gaat na de zomer-

vakantie echt het land in, 

evenals een Rekenbus in com-

binatie met extra rekenverbe-

tertrajecten. _

Scholen kunnen zich bin-

nenkort voor de bussen 

aanmelden op een aparte 

website, maar ook op 

www.schoolaanzet.nl en 

www.poraad.nl komt een 

verwijzing.

4



actueel ac tueel 

publiek-private samenwerking

Vlaanderen investeert in nieuwe scholen

Vlaanderen	gaat	de	komende	jaren	in	totaal	211	nieuwe	scholen	bouwen	voor	circa	113.000	leerlingen	in	

het	primair	en	voortgezet	onderwijs.	Daarmee	is	een	investering	van	1	miljard	euro	gemoeid.	De	nieuwbouw	

wordt	gegoten	in	een	model	van	publiek-privaat	partnerschap.

onderwijsachterstanden

Lijst impulsgebieden gepubliceerd

Voor	de	aanvullende	bekostiging	van	de	onderwijsachterstandenbestrijding,	heeft	het	ministerie	

van	OCW	de	lijst	met	de	967	postcodegebieden	officieel	gepubliceerd.

De Vlaamse regering gaat hier-

voor samenwerken met een 

partnerschap van Fortis Bank 

en Fortis Real Estate. Er wordt 

een vennootschap opgericht 

dat instaat voor het ontwerp, 

bouw, financiering en onder-

houd. De scholen betalen in 

ruil gedurende dertig jaar een 

gebruiksvergoeding. Het voor-

deel voor de scholen is onder 

meer dat onderhoudsrisico’s 

bij de bank liggen en dat er 

snel gebouwd kan worden. 

Een voorwaarde die de Vlaam-

se regering heeft gesteld is 

dat de gebouwen energiezui-

nig zijn. Met publiek-private 

samenwerking verwacht men 

5.000 banen te behouden in 

de bouwsector. Behalve dat 

de investering de negatieve 

gevolgen van de economische 

recessie voor de bouwsector 

verzacht, is er volgens minis-

ter Vandenbroucke (Onder-

wijs) sprake van achterstallig 

onderhoud. Veel schoolgebou-

wen in Vlaanderen voldoen 

niet meer aan de eisen van 

modern onderwijs, vandaar 

dat het tijd is voor een forse 

inhaalslag. Ook de bestaande 

scholenbouwbudgetten wor-

den fors opgetrokken. _

De Impulsgebieden zijn gebie-

den waar zich een combinatie 

voordoet van hoge werkloos-

heid en veel lage inkomens. 

Beide factoren spelen een rol 

bij het ontstaan van onder-

wijsachterstanden. De impuls-

gebieden zijn vastgesteld op 

basis van de zogenoemde 

‘armoedemonitor 2008’ van 

het SCP/CBS. Het postcodeo-

verzicht geldt voor de school-

jaren 2009/2010 tot en met 

2012/2013 en wordt dus voor 

vier jaar vastgesteld. _

Download de lijst via 

www.avs.nl/werkgeverszaken/

financien/formatie.

actiegroep tevreden met initiatief

Onderzoek naar vertrek jonge leerkrachten

Minister	Plasterk	start	op	aandrang	van	een	kamermeerderheid	een	onderzoek	naar	de	beweegredenen	

van	jonge	leerkrachten	om	snel	weer	het	onderwijs	te	verlaten.

Terecht vindt de Groene Golf, 

een actiegroep voor jonge leer-

krachten, omdat een kwart 

van de jonge leerkrachten al 

binnen vijf jaar het onderwijs 

weer verlaat. Goede contrac-

ten, goed personeelbeleid 

en goede begeleiding zijn 

de oplossingen volgens hen. 

Alma Meijer, woordvoerder 

van de Groene Golf:

“Mijn collega’s verlaten het 

onderwijs en zo stevenen we 

nog steeds af op een leraren-

tekort op de korte termijn. 

Het goed om precies te weten 

waarom jonge leerkrachten 

weglopen.”

Ondanks het dreigende lera-

rentekort hebben starters het 

moeilijk op de onderwijsar-

beidsmarkt, aldus de Groene 

Golf in een persbericht. “Wie 

op zoek gaat naar een baan, 

kan zelden voluit van start. In 

het basisonderwijs hobbelen 

te veel jonge leerkrachten van 

invalbaan naar invalbaan.”

Het CBS meldde onlangs dat 

scholen steeds vaker uitzend-

krachten inzetten. Werkgevers 

misbruiken de flexwet volgens 

de actiegroep. “Leerkrachten 

krijgen bijvoorbeeld vakan-

ties niet betaald omdat ze 

geen contracten krijgen en 

lopen premies mis.” Volgens 

de wet- en regelgeving valt 

iedereen die in het onderwijs 

werkt echter onder de cao. Het 

onderzoek moet in 2010 klaar 

zijn. _
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fusie

Cfi en IBGroep samen verder als DUO

Per	1	januari	2010	gaan	de	IB-Groep	en	Cfi	samen	op	in	de	nieuwe	uitvoeringsorganisatie	voor	het	

onderwijs	DUO.	DUO	staat	voor	Dienst	Uitvoering	Onderwijs.	Dit	staat	in	een	toelichting	op	het	

wetsvoorstel	dat	het	pad	moet	effenen	voor	de	fusie.

Doelen zijn onder meer 

om meer zicht te krijgen 

op het effect in de klas van 

wetten en regels en minder 

administratieve lasten voor 

onderwijsinstellingen. Door 

een gedeeltelijke overlapping 

van taken kan het voorkomen 

dat scholen nu nog zowel 

van de ene organisatie als 

van de andere gelijkluidende 

verzoeken om informatie krij-

gen. Deze administratieve last 

is het onderwijs al jaren een 

doorn in het oog. Een fusie 

moet tot meer doelmatigheid 

en effectiviteit in de informa-

tieverwerking leiden.

DUO zorgt vanaf 1 janu-

ari 2010 voor de bekostiging 

van onderwijsinstellingen 

en het verstrekken van 

tegemoetkoming schoolkos-

ten en studiefinanciering 

aan scholieren en studenten. 

DUO int lesgelden en studie-

schulden, erkent diploma’s 

en organiseert school-, staats- 

en inburgeringsexamens. 

Daarnaast verzorgt DUO het 

proces van aanmelding, selec-

tie en plaatsing in het hoger 

onderwijs. De dienst fungeert 

ook als Nationaal Europass 

Centrum Nederland. DUO 

beheert diverse onderwijsge-

relateerde basisregistraties en 

verrijkt onderwijsgegevens tot 

informatieproducten. DUO 

doet dit in opdracht van het 

ministerie van OCW. _

stijging van 1 procent

Bekostigingsgegevens 2008/2009 bekend

De	definitieve	bekostigingsbedragen	voor	het	momenteel	aflopende	schooljaar	2008/2009	zijn	gepubliceerd.	

De	belangrijkste	boodschap	is	dat	de	bedragen	over	het	hele	schooljaar	2008/2009	met	circa	1	procent	zullen	

stijgen.	De	officiële	publicatie	via	Cfi	wordt	in	juli	verwacht.

De toename van 1 procent is 

bedoeld om de stijging van de 

loonkosten met ingang janu-

ari 2009 – door de afschaffing 

van de pseudo-WW-premie 

– te compenseren. Feitelijk 

een vergoeding achteraf dus, 

voor reeds door de schoolbe-

sturen betaalde loonkosten. 

Het ministerie van OCW zal 

de definitieve beschikkingen 

in juli 2009 aan de besturen 

toezenden.

Over de bekostigingsbedragen 

voor het schooljaar 2009/2010 

zal naar verwachting pas in 

augustus of september een 

publicatie verschijnen. Voor 

dat schooljaar zijn afgelopen 

april de voorlopige bekosti-

gingsbedragen gepubliceerd. 

In deze bedragen zijn echter 

de verhogingen zoals boven 

omschreven nog niet mee-

genomen. Bovendien is nog 

geen rekening gehouden met 

de volgende tranche van het 

Actieplan Leerkracht: de ver-

dere inkorting van de salaris-

schalen. Ook is nog onduide-

lijk of en hoe de stijgingen van 

de ABP-premie per 1 juli 2009, 

en vervolgens per 1 januari 

2010, zullen doorwerken in de 

bekostigingsbedragen. Zodra 

meer bekend is, zal de AVS 

daarover informeren. _

Een overzicht van de bekos-

tigingsbedragen voor school-

jaar 2008/2009 staat op 

www.avs.nl/werkgeverszaken/

financiën/lumpsum. 

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

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

6



losse initiatieven bundelen

Onderwijs betrekken bij intersectoraal 
gezondheidsbeleid

De	gezondheid	van	de	Nederlandse	bevolking	is	belangrijk	genoeg	om	daar	wat	aan	te	doen,	vinden	de	

Onderwijsraad,	de	Raad	voor	het	openbaar	bestuur	(Rob),	de	Raad	voor	de	Volksgezondheid	en	Zorg	(RVZ)	

en	de	Sociaal-economische	Raad	(SER).	Wat	volgens	de	Onderwijsraad	niet	moet	gebeuren,	is	dat	er	allerlei	

losse	initiatieven	ontstaan.	“Maar	er	is	wel	degelijk	nog	wat	te	winnen.”

Zo zijn volgens de raad strin-

gente normen nodig voor het 

binnenklimaat op scholen – 

en die moeten vervolgens ook 

gehandhaafd worden. “Onge-

zonde schoolgebouwen die-

nen het eerst aan de beurt te 

komen bij renovatie en nieuw-

bouw. Verder verdienen scho-

len in achterstandsgebieden 

extra aandacht bij het bestrij-

den van sociaal-economische 

gezondheidsverschillen.”

De drie raden adviseren in 

hun gezamenlijke rapport 

‘Buiten de gebaande paden. 

Advies over intersectoraal 

gezondheidsbeleid’ om 

intersectoraal gezondheids-

beleid in het toekomstige 

regeerakkoord op te nemen. 

Het advies is geschreven op 

verzoek van minister Klink 

van VWS die heeft gevraagd 

hoe sectoren buiten de 

gezondheidszorg zelf hun 

bijdrage kunnen leveren aan 

het verminderen van (sociaal-

economische) gezondheids-

verschillen. De Onderwijsraad 

heeft in het advies gekeken 

naar wat de onderwijssector 

zou kunnen bijdragen en 

wat daarvoor op landelijk en 

lokaal niveau nodig is. De 

onderwijssector is zich zeker 

bewust van het belang van 

gezonde leerlingen, gezonde 

leerkrachten en een gezond 

schoolgebouw, maar in de 

praktijk moet het thema 

gezondheid ‘concurreren’ 

met andere onderwerpen. 

Er gebeurt desondanks al 

veel. Van oudsher is er het 

bewegingsonderwijs. Verder 

doen scholen mee in stimu-

leringsregelingen, zoals de 

BOS-impuls (Buurt, Onderwijs 

en Sport). Brede scholen com-

bineren graag onderwijs met 

sportieve activiteiten en er is 

een groot aantal lespakketten 

over drank, drugs en roken. 

Verder staat het binnenmilieu 

op scholen in de aandacht 

en wordt er nagedacht over 

manieren om ook partijen 

rondom de school aan te zet-

ten tot gezond gedrag. Voor 

dit alles is een veelheid aan 

subsidiepotjes, projecten en 

programma’s beschikbaar. 

Wat daarom vooral niet moet 

gebeuren volgens de Onder-

wijsraad, is dat er nog meer 

losse initiatieven ontstaan.

Om het gevoel van urgentie 

voor gezondheid in andere sec-

toren te vergroten, is politieke 

en bestuurlijke betrokkenheid 

nodig op het hoogste niveau. 

De raden stellen dan ook: 

maak intersectoraal gezond-

heidsbeleid onderdeel van het 

nieuwe regeerakkoord. _

Het advies en een bro-

chure zijn beschikbaar via 

www.onderwijsraad.nl

actueel ac tueel 

bijna 3 miljoen beschikbaar voor schooljaar 2009/2010

Subsidieregeling bevordering 
internationalisering po en vo verlengd

Het	ministerie	van	OCW	stelt	2.900.000	euro	beschikbaar	in	het	schooljaar	2009/2010	om	de	

internationalisering	in	het	primair-	en	voortgezet	onderwijs	en	op	de	lerarenopleidingen	te	bevorderen.	

De	subsidie	wordt	op	aanvraag	verleend.

Doel van de regeling is het 

voorbereiden van leerlingen 

en studenten op een steeds 

internationaler wordende 

arbeidsmarkt en op de samen-

leving van morgen. De uit-

voering van de regeling ligt 

in handen van het Europees 

Platform, dat de aanvraag 

beoordeelt op grond van één 

van de volgende criteria:

a. samenwerking met een bui-

tenlandse partnerinstelling, of

b. de activiteit is gericht op 

tweetalig onderwijs, vroeg 

vreemde talenonderwijs of 

versterkt talenonderwijs.

De subsidieaanvragen 

dienen vóór 1 mei 2010 

bij het Europees Platform 

ingediend te zijn. Het 

aanvraagformulier staat op 

www.europeesplatform.nl. _

Meer informatie: www.avs.nl/

werkgeverszaken/financiën/

subsidieregelingen en pagina 

20 van deze Kader Primair
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promotieonderzoek

Weinig vriendjes leidt tot meer agressie

Kinderen	die	geen	vrienden	hadden	in	het	begin	van	de	basisschool,	vertonen	later	meer	agressie	dan	

kinderen	met	vrienden.	Dit	concludeert	Hanneke	Palmen,	promovenda	aan	de	Universiteit	van	Utrecht.

Juist kinderen zonder vrien-

den doen het ook op andere 

gebieden niet zo goed in de 

bovenbouw. Deze kinderen 

worden later minder aardig 

gevonden door hun klasge-

noten en zijn eenzamer dan 

kinderen met (agressieve of 

niet-agressieve) vrienden.

Uit het proefschrift blijkt 

verder dat kinderen die in 

het begin van de basisschool 

vooral met agressieve vrien-

den omgaan, later meer 

agressie vertonen dan kinde-

ren met voornamelijk niet-

agressieve vrienden. Kinderen 

met agressieve vrienden pres-

teerden even goed op school, 

ervoeren in gelijke mate 

gevoelens van eenzaamheid, 

en werden, ondanks hun 

agressie, net zo aardig gevon-

den door hun klasgenoten als 

kinderen met niet-agressieve 

vrienden. De vriendschappen 

van agressieve kinderen op de 

reguliere basisschool blijken 

van dezelfde goede kwaliteit 

te zijn als de vriendschappen 

van niet-agressieve kinderen. 

Een deel van de agressieve 

groep, namelijk agressieve 

kinderen die toch voldoende 

sociale vaardigheden hebben, 

heeft zelfs dezelfde kwaliteit 

vriendschapsrelaties als de 

groep pro-sociale kinderen. _

Hanneke Palmen promoveerde 

op 15 juni met haar onder-

zoek getiteld Friendship and 

aggression in elementary school. 

The friendships of aggressive 

children and the effects of having 

aggressive friends.

leidraad voor toetsing

Arbocatalogus PO 
goedgekeurd
	

De	Arbeidsinspectie	heeft	haar	goedkeuring	gegeven	

aan	de	Arbocatalogus	Primair	Onderwijs.	Besturen	

en	scholen	zijn	vanaf	nu	gebonden	aan	de	inhoud	

van	deze	catalogus.

Formeel was de catalogus al 

van toepassing verklaard in de 

CAO PO 2009. Er zijn diverse 

beschrijvingen in terug te vin-

den, bijvoorbeeld over risico-

inventarisatie en -evaluatie 

(RI&E), preventiemedewerker, 

pesten, seksuele intimida-

tie, schoonmaak, lawaai en 

akoestiek, fysieke belasting/

ergonomie, vloerafwerking, 

meubilair en bedrijfshulp-

verlening. AVS adviseur en 

helpdeskmedewerker Harry 

van Soest (h.vansoest@avs.nl) 

verleende zijn medewerking 

aan de catalogus.

De Arbocatalogus is in de 

toekomst hét instrument voor 

de Arbeidsinspectie om te 

toetsen of aan de voorwaar-

den wordt voldaan. Het is een 

dynamisch instrument en 

kan hierdoor aanpassingen en 

uitbreidingen ondergaan. Als 

het gaat om ingrijpende wij-

zigingen of aanvullingen, zal 

eerst weer goedkeuring van de 

Arbeidsinspectie moeten wor-

den verkregen.

Na de zomervakantie zal een 

aparte website over de catalo-

gus operationeel zijn. _

van bijsterveldt bezoekt wereldschool

Cluster4 leerlingen 
hebben baat bij 
afstandsonderwijs
 

Staatssecretaris	Van	Bijsterveldt	heeft	op	8	juni	

de	Wereldschool	in	Lelystad	bezocht.	Zij	werd	

geïnformeerd	over	het	afstandsonderwijs	dat	de	

Wereldschool	inmiddels	al	meer	dan	zestig	jaar	

verzorgt	voor	Nederlandse	kinderen	die	(tijdelijk)	

in	het	buitenland	verblijven.	

De Wereldschool werkt ook 

samen met scholen in Neder-

land (po en vo) die onderwijs 

bieden aan leerlingen die het 

gewone school programma 

om uiteenlopende redenen 

niet kunnen volgen en dit 

daarom geheel of gedeeltelijk 

via de Wereldschool doen.

Van Bijsterveldt was bijzonder 

geïnteresseerd in het onder-

wijs voor cluster-4 leerlingen 

in het voortgezet onderwijs.

Met name intelligente leerlin-

gen met autisme blijken erg 

gebaat te zijn bij het afstands-

onderwijs. Hierdoor worden 

geïndividualiseerde leertra-

jecten in havo en vwo moge-

lijk. Daarnaast kunnen deze 

leerlingen meestal toch naar 

school gaan voor hun sociaal-

maatschappelijke vorming, 

sport en creatieve vakken. _
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Over	het	thema	

Zo	vlak	voor	de	vakantie	willen	we	u	

inspireren	om	ook	in	uw	werk	de	horizon	te	

verbreden.	Daarvoor	hoeft	u	niet	ver	weg.	

Europese	buurlanden	blijken	al	een	schat	

aan	waardevolle	informatie	en	ervaringen	te	

hebben.	Een	kijkje	bij	collega’s	over	de	grens	

relativeert	bovendien,	of	zoals	schoolleider	

Frank	van	Wetten	het	in	één	van	de	artikelen	

stelt:	“Dan	ben	je	blij	dat	we	het	hier	eigenlijk	

zo	goed	hebben.”

Van	Wetten	is	slechts	één	van	de	directeuren	

die	in	dit	thema	laat	zien	dat	hij	letterlijk	

verder	gaat,	dat	het	buitenland	hem	in	zijn	

vak	inspireert.	Rest	de	vraag:	hoe	geef	je	

internationalisering	vervolgens	handen	en	

voeten	op	de	eigen	school,	hoe	maak	je	het	

voor	de	leerlingen	tastbaar	en	zinvol?	Ook	

over	dit	onderwerp	enkele	good practices:	

haal	meer	uit	een	sponsoractie,	adopteer	

een	internationaal	curriculum	of	organiseer	

uitwisselingen	voor	uw	leerlingen.	Wellicht	

de	moeite	waard	om	tijdens	een	lange	

zomeravond	uw	gedachten	eens	over	te	

laten	gaan.

Tot	in	september!

thema _ horizon verbreden

buit enl a ndse  kennis  en  erva ring   toeg a nkel i jk  m a ken

Schoolleiders	kijken	veel	te	weinig	over	de	

muren	van	hun	school	heen,	vindt	Ton	Duif.	

Hij	is	een	groot	voorstander	van	internationale	

uitwisselingen.	“Je	komt	barstensvol	nieuwe	

ideeën	terug.”	Als	nieuwe	voorzitter	van	ESHA,	

de	European	School	Heads	Association,	wil	

hij	de	aanwezige	kennis	en	ervaring	beter	

beschikbaar	maken	voor	AVS	leden.

tekst marijke nijboer

verle ggend
sch oolleiderschap

Grens-
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buit enl a ndse  kennis  en  erva ring   toeg a nkel i jk  m a ken

Op de vraag hoe internationale contacten hemzelf heb-

ben geïnspireerd, moet Ton Duif meteen denken aan een 

ontroerend voorval in een klaslokaal in Montana. “Je ziet 

daar veel gepensioneerden, vaak oud-leerkrachten, in de 

scholen meedraaien. Die doen dat omdat ze een slecht 

pensioen hebben, maar óók omdat ze het een zinvolle 

tijdsbesteding vinden. Vaak houden zij zich bezig met 

kinderen met leermoeilijkheden.” Een jongetje met ADHD 

was zó druk, dat de juffrouw zei: ga maar bij opa Ben zit-

ten.  “Achter in de klas zat een oude zwarte man, een beer 

van een vent. Dat jong pakt z’n spullen, schuift bij opa Ben 

aan en die man legt een grote arm om hem heen. Je zag 

dat manneke helemaal tot rust komen. Veiliger dan in de 

verle ggend
sch oolleiderschap

armen van die beer kon het niet. Hij ging aan z’n werk en 

je zag die opa grijnzen.”

Niet dat alle Nederlandse scholen ouderen moeten bin-

nenhalen. “Maar dit zet je wel aan het nadenken. Ik denk 

dat veel ADHD-kinderen in een voor hen te onveilige 

omgeving zitten. Misschien kunnen ouderen ook op onze 

scholen heel zinvolle dingen doen.” Nog een voorbeeld: 

“De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) zou veel 

later zijn ontstaan als ik niet in 2000 in Washington een 

soortgelijke ontwikkeling had gezien. Zo zijn er veel meer 

dingen die je in het buitenland ziet en waar je onderdelen 

van meeneemt naar je eigen situatie.” >

Grens-
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Nuttig netwerk 
ESHA, de European School Heads Association, bewijst zich 

soms als nuttig netwerk. Momenteel onderzoekt ESHA 

bijvoorbeeld de effecten van de economische crisis op 

het onderwijs in de verschillende landen (zie ook het 

artikel op pagina 40). Dat leidde tot een noodkreet uit 

Bulgarije, waar een collega 25 procent is gekort op zijn 

budget. “Van alle kanten stromen dan de ideeën en tips 

toe.” AVS leden kunnen bovendien met de hulp van ESHA 

heel gemakkelijk een buitenlandse reis of uitwisseling 

organiseren. “Of anderhalve week als shadow principal 

meedraaien met een buitenlandse collega. Dat levert je 

nieuwe ideeën op, en je kunt samen sparren over oplossin-

gen. Zo’n ervaring doet je anders aankijken tegen je eigen 

 functioneren.”

Toch maakt maar 5 procent van de AVS leden gebruik 

van het ESHA-netwerk. Duif wijt dat grotendeels aan 

onbekendheid. “Op de ESHA-congressen zie je telkens 

dezelfde mensen opduiken, die de club kennen. Die 

komen weer opladen.” In 2010 is het congres in Cyprus 

(4 tot 6 november, red.), met als thema ‘de succesvolle 

school’. “Daar zouden eigenlijk een paar honderd Neder-

landse schoolleiders heen moeten gaan. Je wisselt met een 

heleboel collega’s een dag of vier van gedachten. Er zijn 

interessante workshops, maar het gaat vooral ook om het 

informele, ontspannen netwerken.”

Schoolbesturen zouden hun directeuren en leerkrach-

ten moeten aanmoedigen om dit soort reizen te maken. 

“Natuurlijk heeft iedereen het druk, maar schoolleiders 

moeten zich kritisch afvragen of ze niet achter zichzelf 

aanlopen. Soms moet je reflecteren op wat je doet. Je 

komt verrijkt terug, barstensvol nieuwe ideeën. Ik zie 

veel schoolleiders die hierdoor een enorme vooruitgang 

geboekt hebben.”

‘ n at u u r l i j k  h e e f t 
i e d e r e e n  h e t  d r u k , 

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

a f v r a g e n  o f  z e  n i e t 
a c h t e r  z i c h z e l f  a a n 
lo p e n .  s o m s  m o e t  j e 
r e f l e c t e r e n  o p  w at 

j e  d o e t ’

Ton	Duif	is	voorzitter	van	de	Algemene	Vereniging	Schoolleiders	(AVS),	de	Nederlandse	Schoolleiders	
Academie	(NSA)	en	per	1	januari	2010	van	de	Europese	schoolleiderorganisatie	ESHA.	Foto:	Gerard	Helt

12



ad
ve

rt
en

ti
e

Duif wordt op 1 januari 2010 voorzitter van ESHA. Hij 

heeft al mandaat gekregen voor een reeks door hem voor-

gestelde veranderingen. Allereerst wil hij de twee jaarlijk-

se bijeenkomsten terugbrengen naar één. “Het is in wezen 

een rondreizend bestuurderscircus. Je kunt natuurlijk 

niet alles doen met skype en video conferencing, maar zo’n 

bijeenkomst kost de organiserende partij 25.000 euro, en 

dan maakt iedereen nog eens vliegkosten. Als je dat afzet 

tegen wat AVS leden eraan hebben, vind ik het dunnetjes.”

Verder wil hij de aanwezige kennis beter beschikbaar 

maken voor schoolleiders. ‘Brussel’ steekt veel geld in 

onderzoek. “Er loopt bijvoorbeeld een groot onderzoek 

naar het welzijn van kinderen. Daar hebben wij belang 

bij, want een kind dat zich niet prettig voelt leert niet. De 

schoolleider moet dit soort informatie op z’n bord krij-

gen, zodat hij of zij er wat mee kan doen.” Duif wil ook de 

omgekeerde informatiestroom, van de schoolleiders naar 

Brussel, verbeteren.

ESHA moet een Europees schoolleidersnetwerk worden 

waarvan de leden ideeën uitwisselen over leiderschap. “Je 

krijgt pas dingen voor elkaar als mensen hun verantwoor-

delijkheid nemen, een visie hebben en hun ideeën samen 

met anderen ontwikkelen en uitvoeren. Daarvoor moeten 

ze ook de ruimte krijgen. Organisaties die dat voor elkaar 

hebben, zijn meestal heel succesvol.”

Gidsfunctie
Nederland heeft volgens Duif een zekere gidsfunctie. “De 

autonome positie van onze scholen is uniek. In het buiten-

land is vaak ook nog geen sprake van ondernemerschap 

binnen de scholen. De Cypriotische situatie weerspiegelt 

die van ons in de jaren zeventig: circulaires van bovenaf, 

je eigen personeel niet kunnen kiezen, niks te zeggen over 

de financiën. Ook Duitse, Engelse en Spaanse scholen wil-

len meer autonomie. Er zullen steeds meer schoolleiders 

komen kijken hoe wij het doen.”

Nederlandse schoolleiders kunnen ook leren van buiten-

landse collega’s. “Daar wordt over het algemeen beter 

gemeten. En vooral in Scandinavië is men zorgvuldiger in 

het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen. Mijn 

doel is dat AVS leden over vijf jaar zeggen: ‘Dat internatio-

nale netwerk, daar heb ik wat aan’.” _

m e e r  w e t e n ?
Kijk	voor	meer	informatie	over	ESHA	op	www.esha.org

‘ v a n  v e e l  d i n g e n  d i e  j e  i n  h e t 
b u i t e n l a n d  z i e t ,  n e e m  j e  o n d e r d e l e n 
m e e  n a a r  j e  e i g e n  s i t u at i e ’
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Autonomie Nederlandse schoolleider

thema _ horizon verbreden

Franse	schoolleiders	verkassen	om	de	vijf	à	zes	jaar	verplicht	naar	een	andere	school.	

In	Spanje	en	Portugal	kiest	het	team	zelf	de	leidinggevende.	En	Duitse	schoolleiders	zijn	jaloers	

op	de	Nederlandse	autonomie.	Een	overzicht	van	het	werk	van	collega’s	over	de	grens.		

tekst jaan van aken, bron ton duif

h e t  w er k v el d  va n  eu ro pe s e  co l l eg a’s

De toewijzing van banen op Cyprus verloopt via een 

puntensysteem. Nadat je als schoolleider vijf, zes jaar 

op een school ver van huis hebt gewerkt, krijg je pun-

ten. Daarmee kun je dichterbij een plek vinden. De 

toekenning van deze werkplek wordt bepaald door 

één persoon op het ministerie. Schoolleiders zorgen 

er vanzelfsprekend voor deze man of vrouw niet tegen 

zich in het harnas te jagen.

Het betekent ook dat deze persoon veel veranderingen 

kan blokkeren. Schoolleiders hebben het gevoel niet 

vertrouwd te worden, omdat de overheid alles bepaalt. 

Als je een lading circulaires moet uitvoeren, roept dat 

weerstand op. Dat maakt het werk niet makkelijker. 

Het systeem lijkt op dat wat Nederland in de jaren 

zeventig kende.

Het curriculum en zelfs het dagprogramma liggen 

vast en de rol van de Inspectie is groot in Frankrijk. 

Ook de salarissen en de bekostiging worden centraal 

geregeld. De werkplek van schoolleiders wordt voor 

hen bepaald. Om de vijf à zes jaar veranderen ze 

verplicht van school. Schoolleiders kunnen wel een 

voorkeur aangeven. Overigens zijn er veel basisscholen 

die niet eens een schoolleider hebben. De onderwijsin-

specteur bepaalt daar het beleid.

In Frankrijk zie je grote verschillen tussen scholen in 

de grote steden en op het platteland. Voor een school 

in een banlieue (voorstad) staat een stevige poort en 

schoolleiders beschikken over een dienstwoning in of 

naast de school. Dat is vrij luxe, maar ze hebben wei-

nig te vertellen over het onderwijs.

CyprusFrankrijk

maakt jaloers
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Autonomie Nederlandse schoolleider

Tot hij een half jaar geleden met pensioen ging, was 
Burkhard Mielke schoolleider op een school in de Duitse 
deelstaat Nordrhein-Westfalen. De relatie met het 
bestuur en de overheid is er anders dan in Nederland. 
De 16 deelstaten bepalen hun eigen onderwijsbeleid en 
daarom zijn er 16 ministers van Onderwijs. De gemeente 
bestuurt de school. “Het gevolg is dat politieke partijen 
de omstandigheden op scholen bepalen. Het betekent 
dat schoolleiders altijd moeten strijden voor goede 
omstandigheden op school.”

‘Een Duitse schoolleider is een leerkracht

Mielke is lyrisch over de autonomie van Nederlandse 

schoolleiders. “Wij hebben geen eigen budget waarover 

we vrij kunnen beschikken. Wel zijn de eerste stappen in 

die richting gezet. We zijn ons ervan bewust dat het extra 

werk en verantwoordelijkheid met zich meebrengt.”

Ook over het Finse onderwijssysteem is hij erg te spreken. 

“Ze kennen er een groot respect voor leerkrachten, bieden 

gratis en gezonde maaltijden aan alle kinderen en integre-

ren immigranten op een goede manier.”

Het leuke aan zijn werk vond hij het om gezamenlijk 

met leerkrachten en ouders een goed schoolprogramma 

te ontwikkelen. “De overheid verstrekt richtlijnen voor 

het lesprogramma, maar scholen maken daaruit zelf een 

keuze. Ook is het goed dat we vrij zijn om zonder tussen-

komst van de overheid internationale relaties, samenwer-

kingsverbanden met scholen en culturele activiteiten te 

ontwikkelen.”

Ondertussen is de sociale positie van schoolleiders ver-

slechterd door tien jaar bezuinigingen op de salarissen 

en door het negatieve imago in de maatschappij, zegt 

Mielke. “Toen ik begon was het een goed betaalde baan 

waarmee je respect genoot in de maatschappij, maar dat is 

niet meer het geval.” En ook Duitsland kent een schoollei-

ders- en lerarentekort. “Schoolleiders krijgen 400 euro per 

maand meer dan een leerkracht, maar door de grote ver-

antwoordelijkheid, stress en werkweek van 70 tot 80 uur, 

willen veel leerkrachten de baan niet”, vertelt Burkhard.

Ontevreden is hij ook over de condities waaronder scho-

len en schoolleiders moeten functioneren. “Die zijn 

onvoldoende. Het schoolgebouw en de materialen zijn 

vaak oud.” Ook stelt de overheid niet genoeg leerkrachten 

beschikbaar om het curriculum uit te voeren. Een Duitse 

schoolleider is eigenlijk een leerkracht met wat uren voor 

administratie, zegt Mielke. Ze zijn verplicht 18 uur per 

week les te geven en leerkrachten 28 uur. “Dat betekent 

dat er niet genoeg tijd is de school op een goede manier 

te leiden. Al zijn de eerste stappen gezet om een school-

leider een zelfstandige positie te geven”, weet hij. 

Burkhard	Mielke:	“Toen	ik	begon,	was	het	een	goed	betaalde	baan	
waarmee	je	respect	genoot	in	de	maatschappij,	maar	dat	is	niet	meer	
het	geval.”

Duitsland

>

maakt jaloers
met wat uren voor administratie’
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In het Italiaanse basisonderwijs wordt nu nog 
gewerkt met vakleerkrachten. Elke klas heeft een 
leerkracht voor taalontwikkeling, voor rekenen en 
voor aardrijkskunde. De leerkrachten rouleren door 
de school. Maar als de hervormingsvoorstellen 
van minister Gelmini doorgaan, krijgt elke klas 
één leerkracht die alle vakken moet geven. “Voor 
schoolleiders wordt dat een enorme klus. Iemand die 
al jaren alleen maar rekenen geeft, kun je niet zonder 
meer inzetten op taalonderwijs”, zegt Carlo Rubinacci, 
die directeur basisonderwijs in Rome is.

tekst rietje krijnen

Los van de hervormingen vindt Rubinacci dat hij nu best 

veel vrijheid heeft. Alle scholen zijn staatsscholen en heb-

ben veel autonomie. De bekostiging van het onderwijs 

komt van de landelijke overheid. Voor de gebouwen en 

het meubilair van de scholen zijn gemeenten verant-

woordelijk. “In een rijke gemeente is er domweg meer 

mogelijk dan in een arme. Een schoolleider kan daar wel 

creatief mee omgaan”, zegt Rubinacci. “Wat goed is aan 

de systematiek is dat we zelf het onderwijsprogramma 

kunnen invullen. We bepalen onderling met het onder-

wijzend personeel welk materiaal we gebruiken. Het is 

zelfs zo dat we per school grofweg de normen vaststel-

len waaraan kinderen moeten voldoen om over te gaan 

‘Het is een vereiste dat iedereen 
in het basisonderwijs universitair 
geschoold is’

De Oekraïense en Bulgaarse schoolleiders zijn over het 

algemeen sterke en krachtige personen en heel veel 

van hen zijn vrouw. Schoolleiders in deze landen ver-

dienen maar 150 à 200 euro per maand. Toch vallen ze 

op als ondernemende mensen die proberen de beste 

resultaten voor hun scholen te halen.

De overheid heeft weinig geld en bemoeit zich daarom 

veel minder dan elders met de inhoud van het onder-

wijs. Al laat de invloed op het curriculum van de 

voorheen communistische overheid zich niet zomaar 

wegpoetsen.

Recent is het Bulgaarse onderwijs 25 procent op het 

budget gekort. Om toch wat geld te verdienen voor 

het onderwijs functioneren de scholen als een soort 

private scholen. Ze verhuren lokalen, geven naai- en 

kooklessen of starten een sportclub.

Doordat sport, cultuur en school elkaar weten te vin-

den, halen ze vooral een hoog cultureel niveau. Door 

deze combinatie functioneren scholen veel meer als 

ontmoetingscentrum voor de gemeenschap.

In Spanje en Portugal kiest in veel gevallen het team 

een schoolleider uit haar eigen midden. Als deze na 

vier, vijf jaar herkozen wil worden, is het zaak het 

team niet tegen je te hebben. Daarom voeren school-

leiders de laatste twee jaar vaak geen vernieuwingen 

door waartegen weerstand bestaat. Een ander nadeel 

is dat de school veel knowhow kwijtraakt zodra een 

schoolleider een herverkiezing verliest.

Een tweede opvallend punt is dat een schoolleider de 

leerkrachten van hogerhand krijgt toegewezen. Door 

dat systeem belanden in Barcelona veel oudere leer-

krachten, omdat ze dat een prettige plek vinden om 

na een paar jaar met pensioen te gaan. Zij doen veelal 

wat ze willen en staan niet meer open voor nieuwe 

plannen. Een complicerende factor daarbij is dat een 

leerkracht zo goed als niet ontslagen kan worden.

Hoe komen we van dat rigide systeem af, vragen ze 

zich af in Spanje en Portugal. Dat je als schoolleider 

niet zelf je team kunt samenstellen is heel lastig. Het 

betekent dat je als schoolleider hele goede relaties met 

je superieuren moet onderhouden, omdat je van hen 

afhankelijk bent.

Oekraïne en Bulgarije Spanje en Portugal

Italië
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thema _ horizon verbreden

Carlo	Rubinacci:	“Er	is	hier	geen	richtlijn	voor	het	leesniveau	van	
kinderen,	niet	voor	rekenvaardigheden	of	andere	kennis.	Ik	vind	
dat	absurd!”	Foto:	Vanda	Biffani

naar de volgende klas. Dat is tegelijkertijd ook het zwakste 

punt. In Italië is het mogelijk dat kinderen met een groot 

verschil in opleidingsniveau van school komen. Er is bij-

voorbeeld geen richtlijn voor het leesniveau, niet voor 

rekenvaardigheden of andere kennis. Ik vind dat absurd!”

Dat laatste vindt hij ook van het gebrek aan duidelijke 

opleidingseisen voor het personeel. “Het is bij ons een 

vereiste dat iedereen die lesgeeft in het basisonderwijs 

universitair is geschoold. Punt. Niet welke onderwijsvaar-

digheden de leerkracht precies moet hebben. Op mijn 

school hebben we zeer goed gekwalificeerd én gemoti-

veerd personeel. Maar ja, dat staat dus onder druk als we 

volgend jaar alles anders moeten doen.”

Wie denkt dat door de opleidingseisen ook automatisch 

veel respect bestaat voor onderwijzend personeel en 

schoolleiding heeft het mis. “De slechte voorbeelden krij-

gen zoveel aandacht dat de publieke opinie over school-

leiders ronduit slecht is. Het respect dat ooit bestond, is er 

niet meer.” _
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‘ h e t  r e s p e c t  d at  o o i t  b e s to n d , 
i s  e r  n i e t  m e e r ’
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thema _ horizon verbreden

d e  in v l o ed  va n  een  sp o n s o r a c t ie  o f  s t ed en b a n d

Voorbij je eigen
Een	schoenendoos	voor	kinderen	in	ontwikkelings	landen	of	een	zusterschool	in	een	

buurland.	Mogelijkheden	te	over	om	internationaal	bezig	te	zijn.	Drie	directeuren	zien	de	

‘actie’	als	een	startpunt.	Zij	vertellen	over	de	meerwaarde	en	gevolgen	van	hun	project	voor	

de	kinderen,	het	team	én	de	schoolleider	in	Nederland.		

tekst femke bakkeren
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Voorbij je eigen postcodegebied

Al jaren brachten de leerlingen van de Bornwaterschool in 

Bloemendaal geld op voor een VN-voedselprogramma in 

Afrika. ‘Wat gebeurt er nu precies met die acht euro mees-

ter?’, vroeg Fabian uit groep 3 aan schoolleider Michiel 

Bootz. Hij en zijn vrouw Renske (schoolleider in het voort-

gezet onderwijs) waren al een tijdje van plan om met 

het gezin een lange reis te maken en ze besloten de zus-

terschool in Malawi te bezoeken. Ze vonden uiteindelijk 

‘hun’ school met 750 leerlingen, vier klaslokaaltjes en een 

handvol leerkrachten op een uitgestrekte zandvlakte. Het 

voedselprogramma bleek netjes haar geld te besteden aan 

warme maaltijden. Maar de faciliteiten waren zo erbarme-

lijk dat de familie Bootz terplekke besloot meer te doen. 

Renske Bootz: “De helft van de kinderen zat buiten en in 

de regentijd kwam niemand meer. We waren van plan 

Engelse les te geven, maar zagen in dat we iets constructie-

vers moesten doen.” Met opgetrommeld sponsorgeld wer-

den twee huisjes om nieuwe leerkrachten aan te trekken 

gebouwd, plus tijdelijke klaslokalen voor de leerlingen.

Inmiddels is ‘Malawi’ het belangrijkste project voor de 

Bornwaterschool in Bloemendaal. De opbrengst van 

schaatstochten en de jaarmarkt gaat naar Malawi, in 

school hangen foto’s van Malawi en na elke nieuwe 

gevulde schoendoos naar het buitenland sturen, betekent 

niet dat ze alleen internationaal bezig zijn. De school orga-

niseert van alles op het gebied van liefdadigheid. Dijkstra: 

“Het komt erop neer dat kinderen leren delen en dat ze zich 

bewust worden van onze bevoorrechte positie. ”

Het internationale aspect maakt het voor de leerlingen 

wel meer aansprekend, daarbij biedt het educatieve moge-

lijkheden. Zo krijgen de kinderen les over de verschillende 

landen en is er elk jaar een thema aan de actie verbonden 

die in de lessen verder wordt uitgediept, denk aan ‘vrij-

heid’ en ‘ruzie’. En ook dat kweekt verdraagzaamheid en 

begrip, meent Dijkstra. Ook al vindt hij het precieze effect 

uiteindelijk lastig in te schatten. “De sfeer op school is 

in elk geval prima. Ik ben er zelf niet door veranderd. Ik 

wilde en wil er altijd al op een praktische manier voor 

mensen zijn, met name voor de zwakkeren.”

Uit armoede geboren
Mogelijk gaat Dijkstra ooit nog eens projecten in het bui-

tenland bezoeken. “Maar daar ben ik nu te druk voor.” Het 

echtpaar Bootz had de ervaring in Afrika niet willen mis-

sen. Het leverde vernieuwde inzichten op, vertelt Renske 

Bootz. Ook wat betreft het vak. “Daar is één leerkracht in 

staat om bij 240 leerlingen in een klas toch aan kennis-

overdracht te doen. Onder andere door de groep te verde-

len en kinderen elkaar te laten helpen. Gedifferentieerd 

lesgeven uit armoede geboren dus. Prachtig om te zien 

dat leerkrachten met zo weinig faciliteiten toch onderwijs 

geven. Terwijl je hier vaak hoort: ‘Als ik die middelen niet 

heb, kan ik onmogelijk dat doen’. In Malawi ga je terug 

geldinjectie worden de kinderen uitgebreid geïnformeerd 

over de vorderingen in Malawi. Ook heeft het echtpaar 

Bootz andere scholen bij het project betrokken. Wat het 

oplevert? Bootz: “Het wereldbeeld van de kinderen is ver-

groot, ze denken verder dan hun eigen postcodegebied.”

Leren delen en bewustwording
En ja, dan spreekt een actie voor een ander land toch meer 

tot de verbeelding. Ook al hoeft het één het ander niet uit te 

sluiten. Een schoenendoos voor arme kinderen in een Voge-

laarwijk? “Zou ook kunnen”, reageert directeur Geert Dijk-

stra van de Prins Bernardschool in Kollum. Dat zijn school 

al ruim tien jaar meedoet aan onder andere het project 

‘Actie Schoenmaatjes’ van Edukans, waarbij kinderen een 

naar de kern, de didactiek. We willen in de toekomst dan 

ook graag een uitwisseling tussen schoolleiders en leer-

krachten, want ze kunnen denk ik veel van elkaar leren.” 

Ook persoonlijk was de ervaring op sommige vlakken een 

eye opener vervolgt Bootz. “Je leert daar sterk te relativeren. 

Als hier de pc platligt, ligt gelijk een hele school lam.”

Brede school in andere landen
Die relativering noemt Frank van Wetten (directeur van 

basisschool De Brinck in Uden) een groot goed. Hij gaat 

regelmatig op pad om te zien hoe scholen in andere 

landen het onderwijs, zoals de vorming van een brede 

school, aanpakken. “En dan is het echt verrassend om te 

zien hoe ze in Engeland bijvoorbeeld omgaan met special 

“In	Malawi	zat	de	helft	van	de	kinderen	buiten	en	in	de	regentijd	kwam	
niemand	meer.	We	waren	van	plan	Engelse	les	te	geven,	maar	zagen	in	dat	
we	iets	constructievers	moesten	doen.”

>
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“Het	komt	erop	neer	dat	kinderen	leren	delen	en	dat	ze	zich	bewust	worden	van	onze	bevoorrechte	positie.”	(‘Actie	Schoenmaatjes’	van	Edukans)

z e l f  h e t  d o e l  b e pa l e n

Het	doel	van	internationaliseren	op	de	eigen	

school	moet	elke	school	voor	zich	weten,	

vindt	Anne	Maljers,	woordvoerder	bij	het	

Europees	Platform	(kenniscentrum	internati-

onalisering).	Natuurlijk,	internationalisering	

bereidt	leerlingen	voor	op	de	internationale	

samenleving,	bevordert	de	professiona-

lisering	van	leerkrachten	en	verrijkt	het	

curriculum	op	scholen,	maar	daarbinnen	

maken	scholen	hun	eigen	keuzes.	Maljers:	

“Een	Schoenendoos-actie	draagt	misschien	

bij	aan	de	doelstelling	‘verdraagzaamheid’	

of	‘solidariteit’.	Een	leerlingenuitwisseling	

draagt	weer	bij	aan	de	doelstelling	‘kennis	

over	Europa’	of	aan	het	beter	leren	communi-

ceren	in	een	vreemde	taal.”

Belangrijk	volgens	Maljers	is	dat	interna-

tionalisering	uiteindelijk	bijdraagt	aan	de	

kwaliteit	van	het	onderwijs.	Projecten	en	

mogelijkheden	genoeg	voor	basisscholen.	

Op	de	site	van	het	Europees	Platform	wemelt	

het	van	de	initiatieven.	Leerkrachten	kunnen	

bijvoorbeeld	(gesubsidieerd)	op	studiebe-

zoek	in	het	buitenland	en	een	kijkje	nemen	

in	andermans	keuken.	“Hoe	gaan	scholen	

in	andere	landen	om	met	het	inzetten	van	

ouders	op	school	of	schooluitval?	Dat	is	

leerzaam	en	je	gaat	ook	anders	kijken	naar	

de	eigen	situatie	in	Nederland.”	Of	neem	de	

nascholingscursussen	waarbij	leerkrachten	

met	een	beurs	een	of	twee	weken	in	één	van	

de	31	deelnemende	landen	mogen	studeren.	

Over	Europees	burgerschap	of	vroeg-vreem-

detalenonderwijs:	“Daarmee	verbeteren	ze	

hun	eigen	taalvaardigheid	en	ze	leren	hoe	ze	

een	vreemde	taal	aan	jongere	kinderen	door-

geven,	bijvoorbeeld	door	het	inzetten	van	

storytelling	of	handpoppen.	De	leerkrachten	

kunnen	met	de	opgedane	kennis	bij	thuis-

komst	gelijk	aan	de	slag	in	de	klas.”

Schoolleiders	zouden	vooral	hun	team	moe-

ten	motiveren	voor	internationalisering.	

Maljers	ziet	namelijk	een	grote	rol	voor	leer-

krachten	weggelegd.	Dankzij	hun	informele	

contacten	ontstaan	weer	grotere	initiatieven	

op	schoolniveau.	Samenwerking	die	ook	

plaatsvindt	in	zogenaamde	schoolpartner-

schappen,	waarbij	scholen	uit	minimaal	

drie	verschillende	landen	zich	enkele	jaren	

aan	elkaar	verbinden	en	samenwerken	rond	

bepaalde	(onderwijs)	thema’s,	zoals	grote	

steden-problematiek	of	kunstonderwijs	voor	

kleuters.	Moderne	media	als	internet	en	

skype	maken	contacten	snel	en	eenvoudig	

en	ook	leerlingen	kunnen	zo	makkelijker	bij	

internationalisering	betrokken	worden.

Maljers	laat	weten	dat	de	verschillende	pro-

jecten	een	enorme	groei	doormaken.	Steeds	

meer	scholen	storten	zich	op	internationali-

sering.	“Ook	al	mogen	dat	er	zeker	nog	wel	

meer	worden.	Je	kunt	internationalisering	

gebruiken	in	je	onderwijs,	je	hoeft	het	niet	

te	zien	als	‘iets	wat	je	er	nog	bij	moet	doen’.	

Het	is	juist	een	verrijking.	Bekijk	wat	je	wilt	

bereiken	voor	je	leerlingen	en	plaats	dat	in	

een	internationaal	kader	om	tot	een	waarde-

volle	kwaliteitsslag	te	komen.”	
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needs-leerlingen. Aan de andere kant kwam ik in Florence 

op een school waar welgeteld drie Italianen zaten. En dan 

maken wij ons hier druk over zwarte scholen.” Hij heeft 

al veel gezien op zijn werkbezoeken, veelal gesubsidieerd 

door het Europees Platform (zie kader). “En dan zie je de 

enorme vergrijzing in Duitsland en ongezellige klasloka-

len in Portugal. Dan ben je blij dat we het hier eigenlijk zo 

goed hebben. Ik word soms heel moe van het gemopper in 

al die onderwijsblaadjes. Al die ontevredenheid.”

Van Wettens interesse voor onderwijs in het buitenland 

begon begin jaren negentig. “Ik ben toen ‘blind’ naar 

België gereden en heb daar bij een school aangeklopt 

om samen te werken.” In 1992 bezocht hij een interna-

tionaliseringscongres en ontmoette daar ‘zijn’ huidige 

zusterschool in het Duitse Lippstadt. Kinderen uit de 

hoogste twee groepen gaan bij elkaar op bezoek tijdens 

uitwisselingsdagen. “We verzinnen dan allerlei creatieve 

opdrachten die de kinderen samen kunnen doen en waar-

bij ze met handen en voeten toch met elkaar kunnen com-

municeren. De Duitse en Nederlandse teamleden zetten 

het lesprogramma op en leren ook van elkaar. Onze pro-

jectmatige manier van werken is voor de gedisciplineerde 

Duitsers bijvoorbeeld echt een aha-erlebniss. Dat leerlingen 

in een lossere setting goed kunnen functioneren.”

Oudere kinderen snappen het
Van Wetten richt de internationaliseringspijlen vooral op 

groepen 7 en 8. “Natuurlijk, je kunt ook met de kleuters 

weg. Zij maken weleens pakketjes voor kinderen in arme 

landen, maar het leeft niet echt. En ik vind dat ook niet 

echt internationalisering. De ervaring leert dat de oudere 

kinderen het wel snappen en het kunnen plaatsen. Ze 

thema _ horizon verbreden

leren iets nieuws als ze naar Duitsland gaan.”

Zijn Friese collega Dijkstra betrekt de kinderen van alle 

groepen bij liefdadigheidsacties en heeft het idee dat 

alle leeftijden ervan leren. “We geven ook geld aan World 

Servants, een project van Edukans dat jongeren scholen 

en dergelijke laat bouwen in het buitenland. De jongeren 

moeten het grootste deel van de reis zelf betalen en ze 

halen het geld bij elkaar door middel van acties. Soms ook 

hier op school. Dan gaan oud-leerlingen mee met Servants. 

Die komen dan later weer terug op school om erover te 

vertellen. Oud-leerlingen geven dus de verdraagzame 

boodschap door aan leerlingen.”

Zowel Bootz als Van Wetten zouden graag leerkrachten 

uitgewisseld zien. Maar dat stuit op praktische proble-

men. Zo is het onderwijs in het buitenland vaak erg 

anders georganiseerd, ook is het lastig om leerkrachten 

zover te krijgen om mee te doen. Van Wetten: “Ze willen 

ook gewoon naar huis ‘s middags en vrije tijd hebben.” 

Jammer vindt hij het wel, vooral omdat hij zelf zoveel 

leert tijdens zijn vele reizen. “Het is voor iedereen belang-

rijk zijn horizon te verbreden, of dat nu kinderen, school-

leiders of leerkrachten zijn.” _

m e e r  w e t e n ?
De	AVS	organiseert	eind	mei	2010	voor	het	eerst	een	

studiereis	naar	Malawi,	naar	het	project	van	het	echtpaar	

Bootz.	Kijk	voor	meer	informatie	in	de	bijgesloten	folder	

of	op	www.avs.nl/professionaliseren/internationaal/

educatieve		reizen.	Zie	ook:	www.warmhartvoormalawi.nl,	

www.edukans.nl,	www.talenopdebasisschool.nl	en	

www.europeesplatform.nl

“Voor	de	uitwisseling	met	onze	
zusterschool	verzinnen	we	
allerlei	creatieve	opdrachten	die	
de	kinderen	samen	kunnen	doen	
en	waarbij	ze	met	handen	en	
voeten	toch	met	elkaar	kunnen	
communiceren.”
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n e d e r l a n d s e  d i r e c t e u r  r u i l t   v a n  b a a n  m e t  d u i t s e  c o l l e g a

Riemersma ging twee jaar geleden op studiereis naar Ber-

lijn. Het was een gecombineerde studiereis van mensen uit 

het onderwijs, de kinderopvang en consultatiebureaus. Tij-

dens het bezoek aan de Erika-Mann-Grundschule ontmoet-

te hij Karin Babbe: “Ik dacht: deze vrouw moet in mijn 

leven blijven. Ik vond haar enorm inspirerend. We hebben 

e-mailadressen uitgewisseld en terug in Nederland zijn 

we met elkaar gaan mailen. En gaandeweg zijn we op het 

idee gekomen van een Berufswechsel, zoals Karin dat noemt. 

Natuurlijk verschillen onze functies flink van elkaar. Ik 

ben algemeen directeur van een stichting met twaalf scho-

len en Karin is directeur van een Ganztagschule. Karin heeft 

Theo	Riemersma,	algemeen	directeur	

van	de	Stichting	Interconfessioneel	en	

Katholiek	Onderwijs,	wisselde	vorig	jaar	

twee	weken	van	baan	met	Karin	Babbe,	

directeur	van	de	Erika-Mann-Grundschule	

in	Berlijn.	Voor	Riemersma	was	het	

een	geweldige	ervaring.	“Karin	is	een	

inspirerende	vrouw.	Het	woord	bedreiging	

kent	ze	niet.	Ze	maakt	overal	kansen	van.	

De	ontmoeting	met	Karin	en	de	uitwisseling	

zijn	heel	goed	geweest	voor	mijn	

persoonlijke	ontwikkeling.”		

tekst peter hamers

‘Ik denk 
er nog dagelijks 
aan terug’

Algemeen	directeur	Theo	Riemersma	wisselde	in	2008	twee	weken	van	functie			met	een	Duitse	schoolleider.	De	ervaring	werpt	nog	steeds	vruchten	af.	Foto's:	Jan	de	Groen
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het prima voor elkaar met haar school. Ze is ook direct 

verantwoordelijk voor de opvang. Ze doen dat goed in 

Duitsland. Tijdens de opvang leren de kinderen informeel 

tijdens allerlei projecten. In Nederland hebben we daar 

moeite mee. Er zitten schotten tussen het onderwijs en de 

kinderopvang. Het zijn twee verschillende teams, daar is 

het één team. De erzieherinnen (opvoeders) van de opvang 

functioneren als klassenassistenten. Bij Karin staat de 

vraag centraal: hoe zorg je ervoor dat kinderen een leuke 

dag hebben? Het antwoord is pedagogische afstemming. 

Een groot voordeel in Duitsland is dat ze veel meer ruimte 

hebben voor allerlei activiteiten en projecten. >

‘ i k  g e b r u i k  d e  n i e u w  v e r w o r v e n 
k e n n i s  i n  s t r at e g i s c h e  n ot i t i e s 
d i e  i k  m o e t  s c h r i j v e n ’

‘Ik denk 
er nog dagelijks 
aan terug’

Algemeen	directeur	Theo	Riemersma	wisselde	in	2008	twee	weken	van	functie			met	een	Duitse	schoolleider.	De	ervaring	werpt	nog	steeds	vruchten	af.	Foto's:	Jan	de	Groen
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De afgelopen maand heeft u via het AVS Scholenportaal 

kunnen reageren op de stelling:

Ik zou meer willen weten over hoe 
buitenlandse schoolleiders hun 
problemen oplossen.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	

	ingezonden	via	de	website.

Rick	Matser	van	de	Veerezon	in	Zwolle:

“Eens.	Inspiratie	opdoen	bij	het	

probleemoplossend	vermogen	bij	collega’s	

in	het	buitenland	is	zeer	van	waarde	om	je	

eigen	problematiek	te	relativeren.	Ik	raad	

een	ieder	aan	om	buitenlandse	collega’s	

eens	op	te	zoeken!”

Pauline	van	der	Zwet-Kortekaas	van	De	Ark	

en	De	Ark	van	Noach	te	IJsselstein:

“Oneens.	Je	kunt	als	schoolleider	wel	

kijken	hoe	het	onderwijs	in	het	buitenland	

geregeld	is,	maar	de	politiek	in	Nederland	

is	helaas	nog	niet	zo	ver	dat	ze	tegenover	

deze	ideeën	ook	financiën	stellen.	

Neem	bijvoorbeeld	de	tussenschoolse	

uw mening telt _ peiling

18%
oneens

10%
deels eens72%

eens

In Nederland hanteren we het makelaarsmodel. We beste-

den de kinderopvang uit en dat bemoeilijkt de afstem-

ming. Vorig jaar hebben we hier in Schiedam een film 

gemaakt die dat duidelijk illustreert. We volgen een ventje 

gedurende een hele dag en het blijkt dat hij zich overal 

moet registreren en dat hij overal hetzelfde verhaal moet 

vertellen. Er is dus nauwelijks afstemming in Nederland.”

Spannend
Riemersma heeft dankzij zijn uitwisseling meer verschil-

len ontdekt tussen Duitsland en Nederland. “Nederland is 

een methodenland. In Duitsland gebruiken ze nauwelijks 

methoden. Elke leerkracht bereidt zijn eigen lessen voor 

en maakt eigen doelstellingen. Daarom werken ze veel 

resultaatgerichter. Bij een evaluatie die Karin hier mee-

maakte van een les door een student stelde ze als eerste 

vraag: wat hebben de kinderen geleerd? In Nederland is 

dat bij een evaluatie meestal pas de tiende vraag. Voor mij 

was dat een eye opener. Gelukkig worden we in Nederland 

ook resultaatgerichter. Minister Plassterk hield daar pas 

geleden bij Knevel & Van den Brink nog een pleidooi voor. 

In Duitsland staat het bereiken van doelstellingen echt 

voorop.”

Behalve leerzaam was de uitwisseling ook heel spannend 

voor Riemersma. Hij maakte zich een beetje zorgen over 

zijn beheersing van de Duitse taal en bovendien moest 

hij ook lesgeven. “Lesgeven doe ik allang niet meer. Ik 

moest ook nog veel invallen; Karin heeft een hectische 

baan! Maar ik had altijd een woordenboek bij me en 

repeteerde ’s ochtends een aantal woorden waarvan ik 

dacht dat ik ze die dag zou nodig hebben. Vanwege een 

staking bij de metro moest ik een heel eind naar school 

lopen. Op die momenten heb ik veel gereflecteerd; ik heb 

eindeloze gesprekken met mezelf gevoerd over hoe ik zelf 

‘ w e  m a i l e n  n u  o v e r  a c c e n t e n 
o m  h e t  l e r e n  a a n t r e k k e l i j k e r  t e 
m a k e n  e n  d o e n  a a n  i n t e r v i s i e ’ Riemersma:	“Ik	vind	dat	je	nooit	moet	roepen:	zo	ga	ik	het	ook	doen!	

Het	moet	ook	bij	de	cultuur	van	je	land	horen.”
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b e m i d d e l i n g  i n  p e r s o o n l i j k e 
u i t w i s s e l i n g e n  m e t 
s c h o o l l e i d e r s  i n  e u r o pa

Wilt	u	het	personeelsbeleid	van	uw	collega	in	Engeland	

eens	onder	de	loep	nemen?	Of	met	uw	Zweedse	collega	

het	overblijfsysteem	met	warme	lunch	bespreken?	De	

AVS	verzorgt	niet	alleen	educatieve	groepsreizen,	maar	

bemiddelt	ook	voor	uitwisseling	op	individuele	basis.	

In	deze	zogeheten	homestays	verblijft	u	enige	dagen	

bij	een	buitenlandse	collega	thuis	en	draait	u	intensief	

mee	met	zijn	of	haar	dagelijkse	werkzaamheden	op	

school.	Omgekeerd	brengt	uw	buitenlandse	collega	op	

een	ander	tijdstip	op	dezelfde	wijze	een	bezoek	aan	u	in	

Nederland.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.avs.nl/

professionalisering/internationaal/homestays	of	

neem	contact	op	met	de	AVS,	Theo	van	den	Burger,	via	

homestays@avs.nl.

opvang.	Wij	zijn	daar	als	schoolleider	

eindverantwoordelijk	voor,	maar	als	

het	erom	gaat	dit	qua	huisvesting	goed	

te	kunnen	regelen,	laat	de	overheid	

het	afweten.	Ik	ben	er	meer	voor	om	

intervisie	of	collegiale	consultatie	met	

schooldirecteuren	binnen	Nederland	goed	

op	poten	te	zetten.	Daar	heb	je	meer	aan.	

Je	leert	van	elkaar	en	allemaal	beschik	je	

evenredig	over	hetzelfde	budget.”

H.	Janssen	van	Galen	van	de	Lasenberg	

in	Soest:

“Eens.	We	zitten	zo	vast	in	ons	cultureel	

bepaalde	stramien,	dat	we	niet	in	staat	

zijn	om	te	denken	dat	we	buiten	de	status	

quo	ook	nog	naar	innovatieve	oplossingen	

kunnen	zoeken.”

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	

Scholenportaal	kunt	reageren	luidt:	

Managers (schoolleiders) 
leveren – zeker ten opzichte van 
wat ze kosten – een te kleine 
bijdrage aan het primaire proces.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	

uw	mening!	_
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‘ b i j  e e n  e v a l u at i e  v r o e g  k a r i n  a l s 
e e r s t e :  w at  h e b b e n  d e  k i n d e r e n 
g e l e e r d ?  i n  n e d e r l a n d  i s  d at 
m e e s ta l  pa s  d e  t i e n d e  v r a a g ’

eigenlijk leiding geef. Hoeveel ruimte geef ik aan mijn 

medewerkers?”

Onderwijskundig leiderschap
Het is nu een jaar geleden dat Riemersma twee weken 

directeur was in Berlijn. Hoe kijkt hij erop terug? Wat is er 

blijven hangen? “Ik heb er heel veel van geleerd en denk er 

nog dagelijks aan. Ik kijk nu anders naar bepaalde zaken 

en gebruik de nieuw verworven kennis in strategische 

notities die ik moet schrijven. In Duitsland doen ze de 

dingen anders en soms ook beter, maar ik vind dat je nooit 

moet roepen: zo ga ik het ook doen! Het moet ook bij de 

cultuur van je land horen. Duitsers controleren veel meer. 

In Nederland vinden we dat lastig. Directeuren komen 

nauwelijks in de klas; iedere leerkracht is koning in zijn 

koninkrijkje. Zelf werk ik elk jaar een paar dagen als 

onderwijsassistent op een van mijn scholen. Ik vind dat als 

je dingen met elkaar hebt afgesproken, dat je als directeur 

ook moet controleren of het ook daadwerkelijk gebeurt. 

Gelukkig is er de laatste jaren sprake van een kentering. 

Onderwijskundig leiderschap staat weer hoger op de 

agenda in Nederland. Ook wordt er harder getrokken aan 

de professionalisering van leerkrachten. 

Niemand vindt het tegenwoordig raar als er gesproken 

wordt over competenties. Karin en ik hebben nog steeds 

contact: over de mail stellen we elkaar coachingsvragen. 

In december ben ik nog bij haar geweest. Ze was genomi-

neerd voor de prestigieuze Deutsche Schule Preiz. Ik heb daar 

nog een referentie voor moeten schrijven. Helaas heeft ze 

de prijs niet gekregen. Verder mailen we over accenten om 

het leren aantrekkelijker te maken en we doen aan inter-

visie. In Nederland overheerst nog steeds het oude denken: 

wij richten ons op het gemiddelde kind en op ‘goed en 

fout’. Dat moet veranderen.” _
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i n t e r n at i o n a a l  c u r r i c u l u m  ko p p e lt  l e s m at e r i a a l  a a n  a c h t e r   g r o n d  k i n d e r e n

Hoe	bereid	je	een	kind	voor	op	de	‘global	village’?	

De	ene	basisschool	kiest	voor	een	extra	vreemde	

taal,	de	ander	voor	een	intercultureel	project	binnen	

de	geschiedenisles.	Het	International	Primary	

Curriculum	gaat	een	flinke	stap	verder	met	een	

lesmethode	waarbij	internationalisering	in	álle	

zaak-	en	creatieve	vakken	is	verweven.	

tekst ans aerts en joëlle poortvliet

Leren met de blik  naar buiten
Uit het rapport ‘Versterking van de internationale dimen-

sie in het onderwijs’ (SLO, 2008) blijkt dat Nederlandse 

basisscholen op verschillende manieren aandacht beste-

den aan internationalisering in de lessen. Namelijk via 

‘taal’ (het verplichte Engels, of een uitgebreider aanbod), 

‘uitwisseling’ (komt fysiek nog niet vaak voor in het po) en 

‘inhouden’ (aandacht voor internationalisering in de zaak-

vakken). Als het gaat om de laatste categorie neemt het 

International Primary Curriculum (IPC) een unieke positie 

in. Het is een internationaal curriculum en in Nederland 

tot nu het enige dat internationalisering – en de koppeling 

met de culturele achtergrond van leerlingen – expliciet in 

alle zaak- en creatieve vakken aan de orde stelt. Wereld-

wijd werken er 600 scholen met het IPC, in Nederland zijn 

dat er momenteel dertig.

Het	IPC	is	opgebouwd	vanuit	het	idee	dat	werken	en	omgaan	met	verschillende	culturen	van	groot	belang	is	(de	afgebeelde	school	is	geen	school	die	
in	dit	artikel	voorkomt).
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Leren met de blik  naar buiten

Vakoverstijgende thema’s
Het IPC, ooit in opdracht van Shell door een Brits onder-

zoeksbureau ontwikkeld, is opgebouwd rond tachtig 

vakoverstijgende thema’s, zoals ‘speelgoed’, ‘het menselijk 

brein’, of ‘chocolade’. Mathieu Bouwman, adviseur bij 

IPC Nederland: “Ieder thema wordt afgesloten met één of 

meerdere opdrachten met internationale leerdoelen.” Een 

voorbeeld van zo’n opdracht is ‘Missie naar Mars’, waarbij 

kinderen uit groep 7 en 8 met elkaar in gesprek gaan over 

een internationaal verdrag voor een missie naar Mars 

en wat elk land aan die missie kan bijdragen. Tijdens de 

themabehandeling krijgen leerlingen ook opdrachten om 

onderwerpen te benaderen vanuit een Nederlands én een 

internationaal perspectief. De basishouding is telkens dat 

kinderen eerst naar de overeenkomsten kijken en dan 

pas naar de verschillen. Pieter de Kool, adviseur voor het 

IPC: “De termen ‘internationalisering van het onderwijs’, 

‘multiculturele samenleving’ en ‘wereldburgerschap’ lig-

gen wat ons betreft heel dicht bij elkaar. Het IPC creëert 

op een natuurlijke wijze ruimte voor culturele verschei-

denheid. Leerlingen krijgen voortdurend een wisselend 

perspectief aangeboden en ontdekken zo zelf de overeen-

komsten en de verschillen tussen landen en culturen.”

Het IPC vindt het benadrukken van de overeenkomsten 

van belang voor een goede participatie in de multicultu-

rele samenleving. Bouwman denkt bovendien dat scholen 

met een gemengde leerling-populatie extra baat bij het 

internationale curriculum kunnen hebben vanwege het 

‘talige’ aspect. “Leerlingen zijn gedurende een langere 

periode met een bepaald thema bezig en praten daar veel 

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

Ed	van	Uden	is	IPC-coördinator	op	obs	De	Esdoorn	in	Elst.	

“Onze	oude	methodes	voor	de	zaakvakken	waren	zo’n	

vier	jaar	geleden	aan	vervanging	toe.	Bij	het	vergelijken	

van	verschillende	methodes	kwam	het	IPC	naar	voren	

als	het	Ei	van	Columbus.	We	konden	daarmee	een	stap	

vooruit	maken”,	vertelt	hij.	Na	een	proefperiode	voerde	

De	Esdoorn	dit	schooljaar	het	IPC	in	voor	alle	groepen.	

Op	De	Esdoorn	is	ongeveer	10	procent	van	de	leerlingen	

van	allochtone	afkomst.	Waar	mogelijk	wordt	hun	

achtergrond	bij	het	onderwijs	betrokken.	Zo	zochten	de	

leerlingen	uit	groep	3	en	4	op	landkaarten	en	atlassen	

op	waar	hun	klasgenootjes	met	een	andere	nationaliteit	

vandaan	kwamen.	Van	Uden:	“Binnen	de	units	van	het	

IPC	wordt	steeds	een	link	gelegd	met	internationalisering	

en	de	multiculturele	samenleving.	Op	die	manier	zijn	

leerkrachten	en	leerlingen	hier	heel	bewust	mee	

bezig.”	Volgens	Van	Uden	is	het	veel	vanzelfsprekender	

dan	enkele	decennia	geleden	dat	kinderen	over	hun	

landsgrenzen	heen	kijken.	“Dat	doen	ze	via	internet	

en	e-mail,	maar	het	is	bijvoorbeeld	ook	heel	normaal	

geworden	om	stage	te	lopen	in	het	buitenland.	Het	IPC	

en	ook	ict-toepassingen	spelen	een	belangrijke	rol	bij	het	

voorbereiden	van	kinderen	op	hun	wereldburgerschap.	Als	

school	ontkom	je	er	ook	niet	aan	om	internationalisering	

onderdeel	te	laten	zijn	van	je	onderwijsvisie.”	

‘ l e e r l i n g e n  k r i j g e n  vo o r t d u r e n d 
e e n  w i s s e l e n d  p e r s p e c t i e f  a a n 
g e b o d e n  e n  o n t d e k k e n  z o  z e l f  d e 
o v e r e e n ko m s t e n  e n  v e r s c h i l l e n 
t u s s e n  l a n d e n  e n  c u lt u r e n ’

over. Deze thematische benadering kan een positieve 

invloed hebben op de ontwikkeling van de woordenschat.”

Geen apart onderwerp
De Nederlandse scholen die momenteel werken met IPC 

variëren van een privéschool in ’t Gooi tot een gekleurde 

school in Rotterdam. De Kool: “Internationalisering moet 

niet een apart onderwerp zijn dat je ‘ernaast’ doet. Het 

vermogen om te kunnen werken en omgaan met verschil-

lende culturen is van groot belang voor de wereld waarin 

wij leven. Voor de huidige en toekomstige generaties kin-

deren wordt dit nog belangrijker.”

Het IPC wil kinderen bewust voorbereiden op die global 

village. Bouwman: “De bedoeling is dat de IPC-scholen 

wereldwijd onderling ervaringen en kennis gaan uitwis-

selen. Dat gebeurt nu al op leerkrachtniveau, maar zal >
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thema _ horizon verbreden

in de komende jaren ook via ict-toepassingen op leerling-

niveau plaatsvinden. Kinderen in Nederland komen dan in 

contact met bijvoorbeeld kinderen in Tokio en leren hoe 

zij tegen een bepaald onderwerp aankijken.”

k i n d e r e n  z i j n  n i e u w s g i e r i g 
n a a r  e l k a a r

Corrina	Gifford	is	leerkracht	op	basisschool	Willemspark	

in	Den	Haag.	De	school	fuseerde	enkele	jaren	geleden	met	

de	Haagsche	Schoolvereeniging,	waar	ze	al	met	het	IPC	

werkten.	Willemspark	heeft	veel	leerlingen	waarvan	een	

ouder	uit	een	ander	land	afkomstig	is,	of	die	familieleden	

in	het	buitenland	hebben.	Gifford:	“We	vinden	het	

belangrijk	dat	kinderen	kennis	hebben	over	de	culturele	

achtergrond	van	anderen.	Op	die	manier	leren	ze	beter	met	

elkaar	omgaan.”	De	school	werkt	sinds	twee	jaar	met	het	

IPC.	Bij	geschiedenis,	aardrijkskunde	en	ook	de	creatieve	

vakken	komt	internationalisering	aan	de	orde.	Zelf	werkt	

Gifford	met	een	kleutergroep.	Vorig	jaar	zochten	kinderen	

rondom	het	thema	‘schatten’	uit	wat	een	eiland	is	en	ze	

zochten	eilanden	op	in	de	atlas.	Bij	het	thema	‘sprookjes’	

kwamen	ouders	sprookjes	vertellen	uit	verschillende	

landen.	Gifford:	“Bij	de	internationale	leerdoelen	

krijgen	leerlingen	de	opdracht	om	rond	een	onderwerp	

vergelijkingen	te	trekken	tussen	de	Nederlandse	en	

andere	culturen.	Veel	dingen	die	te	maken	hebben	met	

bijvoorbeeld	het	geloof	blijken	dan	hetzelfde	te	zijn.	

Daardoor	is	het	ook	niet	eng.”	Gifford	merkt	dat	kinderen	

door	het	IPC	nieuwsgierig	worden	naar	elkaar	en	meer	

open	staan	voor	andere	culturen.	“Juist	omdat	er	wordt	

gefocust	op	de	overeenkomsten,	komen	ze	gemakkelijk	

met	elkaar	in	gesprek.”

Het	IPC	heeft	een	thematische	benadering,	waarbij	
internationalisering	continu	aan	de	orde	komt.

Kinderen	aan	het	werk	met	het	IPC.

De onderzochte scholen uit het SLO-rapport zijn 

enthousiast over het IPC, maar signaleren ook knel-

punten, zoals de kosten en het feit dat de methode 

veel vraagt van de leerkracht. Bouwman: “Sommige 

schoolleiders die op zoek zijn naar een nieuwe 

methode kiezen voor een (deels) andere leerlijn, 

omdat ze denken dat het IPC te veel vergt van hun 

team. Leerkrachten hanteren namelijk geen vaste 

methode meer. Ze bepalen zelf hoe ze de leerdoelen 

bereiken en ontwikkelen en verzamelen zelf hun 

lesmateriaal.” IPC Nederland biedt scholen daarbij 

ondersteuning en organiseert studiedagen. Bouw-

man: “Bij een studiedag over internationalisering 

vragen we leerkrachten bijvoorbeeld om een wereld-

kaart te tekenen. Bijna altijd zetten mensen Europa 

dan in het midden op de kaart, terwijl wereldkaar-

ten op andere continenten er heel anders uit zien! 

Leerkrachten leren zo net als leerlingen dat er 

meerdere perspectieven mogelijk zijn.” _

m e e r  w e t e n ?
Kijk	op	www.ipcnederland.nl	_
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zo k an het ook  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	

problemen	–	of	kansen	–	aan.	De	aanpak	kan	bijzonder	zijn	en	voor	meerdere	

scholen	nuttig.	Zo	heeft	basisschool	de	Korenaar	in	Eindhoven	acht	kinderen	

met	het	syndroom	van	Down,	die	in	de	reguliere	lessen	meedraaien	

(Vuursteenproject).	“Ik	wil	het	maximale	uit	de	kinderen	halen”,	vertelt	

directeur	Willem	Pronk.	 tekst winnie lafeber

Ieder	Down-kind	op	de	Vuursteen	heeft	een	

persoonlijk	plan.	Het	aantal	uren	dat	de	kin-

deren	lessen	in	hun	integratieklas	volgen,	

verschilt.	De	jongste	brengt	iedere	dag	een	

half	uur	in	de	kleutergroep	door,	een	oudere	

leerling	is	al	80	procent	van	de	lestijd	in	

de	klas.	Directeur	Willem	Pronk:	“Onze	

doelstelling	is	dat	ze	meer	leren	in	het	

reguliere	onderwijs.	Ze	ontwikkelen	zich	

sociaal-emotioneel	sterker.	Je	ziet	dat	de	

andere	kinderen	meedenken	met	de	Down-

kinderen,	bijvoorbeeld	bij	een	spreekbeurt.	

Ze	hebben	geleerd	dat	die	kinderen	‘anders’	

zijn	en	respecteren	dat.	Zo	leren	ze	met	

elkaar	om	te	gaan	en	zich	in	te	leven	in	

anderen.	De	Down-kinderen	hebben	daar-

naast	ook	een	eigen	lokaal,	waar	ze	tot	rust	

kunnen	komen.	Ze	eten	ook	samen.”

De	Korenaar	is	een	‘Leefstijlschool’	waar	

iedereen	wordt	geaccepteerd	‘zoals	hij	of	

zij	is’.	Vanuit	die	gedachte	is	het	Vuursteen-

project	een	aantal	jaren	geleden	gestart.	

Dit	project	is	gebaseerd	op	de	theorie	van	

professor	Feuerstein*,	waarbij	‘mediërend	

leren’	centraal	staat.	De	leerkracht	schrijft	

niet	voor	hoe	het	moet,	maar	laat	in	een	

vraaggesprek	de	leerling	zelf	ontdekken	

wat	het	antwoord	is.	De	leerkracht	volgt	het	

kind	en	niet	andersom.	

Hoe	zijn	de	acht	Down-kinderen	op	de	

Korenaar	terechtgekomen?	Pronk:	“Een	

aantal	ouders	in	Eindhoven	wilde	hun	

Down-kind	niet	naar	het	speciaal	onderwijs	

brengen	en	betaalden	uit	het	persoons-

gebonden	budget	(PGB)	een	particuliere	

leerkracht.	Omdat	het	groepje	kinderen	

steeds	groter	werd	en	het	aantal	lessen	

steeds	meer,	vroeg	het	schoolbestuur	

(SKPO	uit	Eindhoven,	red.)	mij	om	deze	kin-
deren	onderdak	te	bieden.	Dit	paste	prima	
binnen	onze	visie	en	we	hebben	toen	vanuit	
de	leerling-gebonden	financiering	(LGF)	
speciale	leerkrachten	aangesteld	(1	fte	op	
vijf	kinderen).	Daarnaast	is	vanuit	de	ouders	
een	‘zorgleerkracht’	aangesteld:	iemand	
zonder	onderwijsopleiding	en	-ervaring,	
maar	met	een	zorgachtergrond.	Deze	combi-
natie	maakt	het	project	zo	succesvol.	Verder	
hebben	we	allemaal,	de	leerkrachten	en	ik,	
een	vierjarige	Feuerstein-opleiding	gevolgd	
en	scholing	in	mediërend	leren.	De	school	
verplicht	de	Down-ouders	ook	een	cursus	
mediërend	leren	te	volgen.	Dit	kun	je	overi-
gens	toepassen	op	de	sociaal-emotionele	
ontwikkeling	van	alle	kinderen.”	
Pronk	vindt	het	belangrijk	dat	de	school	
de	kennis	en	kwaliteit	in	huis	heeft	die	de	
Down-kinderen	nodig	hebben.	“Anders	
moet	je	er	niet	aan	beginnen.	Wij	willen	

verantwoordelijk	lesgeven.	Een	Down-kind	

mag	bijvoorbeeld	nooit	een	koprol	maken;	
dat	kan	schade	veroorzaken	aan	de	ruggen-
wervel.	Het	is	belangrijk	dat	je	weet	hoe	een	
Down-kind	denkt	en	handelt.	Ik	wil	graag	
een	tweede	Vuursteenproject	opstarten	
binnen	een	van	de	andere	SKPO-scholen.	
Helaas	zijn	er	altijd	leerkrachten	die	het	
niet	zien	zitten.	Jammer,	want	het	verrijkt	je	
school!”		_

m e e r  w e t e n ?
www.skpo-korenaar.nl
*	De	AVS	organiseert	in	november	2009	
een	studiereis	naar	Israël,	waarbij	ook	een	
bezoek	aan	Feuerstein	en	zijn	instituut	
op	het	programma	staat.	Zie	bijgevoegde	
folder	en	www.avs.nl/educatievereizen.

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	
Mail	naar	communicatie@avs.nl	o.v.v.	
‘Zo	kan	het	ook’.

down-kinderen 
integreren in de klas

	“Onze	doelstelling	is	dat	Down-kinderen	meer	leren	in	het	reguliere	onderwijs.”
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specia al (ba sis)onderwijs

In het digitale onderwijsaanbod doen 
zich veel nieuwe ontwikkelingen en 
kansen voor. Kansen om het leren 
van kinderen te bevorderen, te 
verdiepen en te optimaliseren. Elke 
school kent wel de digitale methodes 
en middelen van uitgeverijen, maar 
er zijn evenzoveel zelfontworpen 
programmaatjes of toepassingen. 
Feitelijk is hiermee een enorme bron 
aan kennis en materialen beschikbaar, 
die bij lange na niet volledig benut 
wordt. Het ambassadeursproject 
van Kennisnet wil daar verandering 
in brengen. Dit traject wil (ict-)
leerkrachten bij elkaar brengen om 
te zoeken naar ict-vernieuwingen en 
die toepasbaar maken voor alledaags 
gebruik in de klas.

tekst hans van den berg

Digitaal	leermateriaal	is	niet	meer	weg	te	

denken	uit	een	school.	Het	is	een	verrijking	

van	de	leeromgeving	en	sluit	nauw	aan	bij	

nieuwe	maatschappelijke	ontwikkelingen	

en	inzichten	op	het	gebied	van	het	leren	

van	mensen.	Aan	digitaal	materiaal	is	in	de	

loop	der	jaren	een	enorme	berg	aan	gege-

vens	en	programma’s	ontstaan,	waardoor	

er	ook	allerlei	vragen	opgeworpen	worden,	

zoals:

•	 	Wat	levert	het	gebruik	van	digitale	leer-

middelen	ons	als	school	eigenlijk	op?

•	 	Hoe	beoordelen	we	de	kwaliteit	van	deze	

leermiddelen?

•	 	Maken	we	de	digitale	leereenheden	zelf	

en	hebben	we	daar	de	competenties	voor	

in	huis?

Zelf leereenheden ontwikkelen
Kennisnet	biedt,	in	samenwerking	met	de	
Stichting	Op	Maat	Eduware,	de	mogelijk-
heid	om	in	gezamenlijkheid	met	andere	
scholen	in	de	regio	aan	oplossingen	en	
toepassingen	te	werken.	In	twee	regio’s	
(Zuidwest	Nederland	en	Noordoost	Neder-
land)	biedt	Kennisnet	de	mogelijkheid	aan	
25	scholen	per	regio	om	in	een	ambassa-
deurstraject	samen	digitale	leermiddelen	
te	ontwikkelen	en	te	gebruiken.	Het	is	de	
bedoeling	dat	iedere	school	vijf	leereen-
heden	ontwikkelt	en	daarmee	toegang	
krijgt	tot	een	database	met	meer	dan	500	
leerarrangementen.	In	overleg	met	de	deel-
nemende	scholen	wordt	er	vanuit	verschil-
lende	thema’s	gewerkt	of	vanuit	specifieke	
vragen	en	behoeften	die	leven	op	de	deel-
nemende	scholen.

Afgestemd op individuele 
zorgbehoefte
Kennisnet	en	Op	Maat	Eduware	hebben	een	
open	raamwerk	ontwikkeld,	waar		binnen	
digitale	leermiddelen	beschik	baar	zijn	voor	
inmiddels	duizend	geregis	treerde	gebrui-
kers.	De	inhoud	van	deze	leermiddelen	is	
direct	afgestemd	op	de	individuele	zorg-
behoefte	van	de	leerlingen	en	de	lerende	
professional	in	het	speciaal	onderwijs.	
De	kracht	van	deze	leereenheden	zit	hem	
in	het	feit	dat	zij	direct	toepasbaar	zijn	
en	eenvoudig	in	het	gebruik	in	de	klas.	

Na	aanvankelijk	bedoeld	te	zijn	voor	het	

speciaal	onderwijs,	is	een	tendens	waar	

te	nemen	dat	het	reguliere	basisonderwijs	

meer	gebruik	maakt	van	de	digitale	inhou-

den	van	deze	open	source	mogelijkheid.

Kennisnet	biedt	in	totaal	50	scholen	de	

gelegen	heid	om	zich	te	bekwamen	in	het	

zelf	ontwikkelen	van	leereenheden.	Leer-

een	heden	en	materialen	die	passen	binnen	

de	bestaande	leerlijnen,	waardoor	ze	ook	

onderling	uitwisselbaar	zullen	zijn.	De	

kracht	van	de	ontwikkeling	ligt	dan	ook	

in	de	samenwerking.	Door	deel	te	nemen	

aan	het	ambassadeursproject	beschikt	de	

school	al	snel	over	500	leerarrangementen	

die	direct	inzetbaar	zijn	in	het	onderwijs.	_

Voor	meer	informatie	of	deelname	kunt	

u	terecht	bij:	http://speciaalonderwijs.	

kennisnet.nl/archief_2009/ambassadeurs	

trajecten_so	of	dhr.	J.	Vlassak,	jvlassak@	

ictenhandicap.nl

Hans	van	den	Berg

(h.vandenberg@avs.nl)	werkt	bij

de	AVS	als	adviseur.	Hij	houdt

zich	onder	andere	bezig	met

dienstverlening	op	het	gebied	van	

onderwijs	en	leerlingenzorg	en	is	trainer	

van	de	praktijksimulatie	‘Kind	op	de	

Gang!®’.

digitale leerarrange menten
in het speciaal basisonderwijs

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

d e  i n h o u d  v a n  d e  l e e r m i d d e l e n  i s  d i r e c t 
a fg e s t e m d  o p  d e  i n d i v i d u e l e  z o r g b e h o e f t e 
v a n  d e  l e e r l i n g e n  e n  d e  l e r e n d e  p r o f e s s i o n a l 
i n  h e t  s p e c i a a l  o n d e r w i j s
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onderzoek

Tweederde	van	de	schoolleiders	ziet	buitenschoolse	opvang	(bso)	als	een	kans,	maar	tegelijkertijd	

heeft	40	procent	zich	verkeken	op	de	groeiende	vraag.	“Het	is	zaak	om	nu	goed	in	de	schoolgebouwen	

en	de	omgeving	van	de	school	te	kijken:	is	er	ruimte	voor	bso?,”	aldus	Yvette	Vervoort,	projectleider	

van	het	Netwerkbureau	Kinderopvang.	 tekst joëlle poortvliet

s c h o l enpa n el  b s o:  o p va n g  h el p t  s c h o l en  z i c h  t e  pro f il er en

Werkelijke vraag
overstijgt verwachting
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De AVS deed al in september 2007, vlak na de invoering 

van de wettelijke verplichting, een scholenpanelonderzoek 

naar bso. In het voorjaar van 2009 kregen schoolleiders 

een zelfde vragenlijst voorgelegd, dit keer op initiatief 

van het Netwerkbureau Kinderopvang, een organisatie 

die de uitbreiding van de capaciteit aan kinderopvang sti-

muleert, monitort en faciliteert. In 2007 reageerden 1.493 

directeuren, locatieleiders en bovenschools managers. Dit 

keer waren dat er 690: hoewel minder, nog steeds repre-

sentatief voor de schoolleider in Nederland.

Wat direct opvalt is de veranderde houding ten opzichte 

van bso. Gaf twee jaar geleden 12 procent van de school-

leiders aan bso te zien als een bedreiging, nu is dat nog 

7 procent. In 2007 zag 46 procent bso als een kans, dat 

aantal is in 2009 gestegen naar 62 procent. Zowel de AVS 

als het Netwerkbureau is blij met deze trend. Michiel Wig-

man, directeur van de AVS: “De meer positieve houding 

tegenover bso past in het plaatje van schoolmanagers, die 

zich op allerlei niveaus heroriënteren op de maatschappij. 

Wat is hun positie als het gaat om lumpsum, om Passend 

onderwijs en om de directe omgeving? Schoolleiders reali-

seren zich steeds beter dat hun school niet geïsoleerd is.”

Henk Norder, adviseur bij het Netwerkbureau Kinder-

opvang: “Twee jaar geleden werden schoolleiders onver-

wachts geconfronteerd met de motie Van Aartsen/Bos. 

De meesten hebben bso zo snel mogelijk uitbesteed: pro-

bleem opgelost. Pas nu begint het gevoel te ontstaan ‘maar 

wat kan ik er eigenlijk mee?’. Stel, je leerlingenaantal 

loopt achteruit en lokalen staan leeg. Dan is verhuur aan 

een kinderopvangorganisatie een goede optie. Maar ook 

door inhoudelijke samenwerking met de bso maak je je 

school al aantrekkelijker voor ouders. Ik denk dat school-

leiders opvang steeds meer zien als een kans om zich te 

profileren.”

“Bso-plekken	creëren	binnen	het	schoolgebouw	betekent	een	ander	gebruik	van	–	delen	van	–	het	gebouw.”	Foto:	Hans	Roggen

Wetswijziging	kans	of	bedreiging	in	2007	en	2009	(%)

	2007	 	2009	
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Wat ook een oplossing kan bieden: vergeleken met twee 

jaar geleden is een grotere groep – met name boven-

schoolse – directeuren bereid de schooltijden aan te pas-

sen. 56 procent in 2009 tegenover 41 procent in 2007. Het 

Netwerkbureau juicht dat toe. Vervoort: “Het geeft lucht 

in het gebruik van een gebouw.” De AVS vindt het vooral 

belangrijk dat schooltijden niet vanuit de overheid wor-

den bepaald. Wigman: “Scholen hebben nu de wettelijke 

ruimte om hun schooltijden aan te passen. Als dat de 

oplossing is voor een specifieke situatie, is dat natuurlijk 

prima. Zolang vanuit Den Haag maar geen blauwdruk 

wordt opgelegd.”

Opvang binnen de schoolmuren
Volgens het meest recente scholenpanelonderzoek werkt 

nog steeds het leeuwendeel van de directeuren volgens het 

‘makelaarsmodel’ (opvang uitbesteden, red.) en is 61 pro-

cent ook niet van plan om dat te veranderen. Bijna twee-

derde van de opvang vindt bovendien momenteel plaats 

buiten de school. Wigman: “Twee jaar geleden speelde al 

hetzelfde probleem: ouders willen dat hun kind op school 

wordt opgevangen. Ik denk dat daarvoor simpelweg meer 

tijd nodig is. Enerzijds om samenwerking met de opvang 

te intensiveren, want uiteindelijk gaat het om de kwali-

teit: om een geïntegreerde visie. En anderzijds om aan de 

huisvestingsproblematiek te werken.” >

onderzoek

Verwachte	en	werkelijke	vraag	naar	bso	in	2007	en	2009	(%)

	2007	 	2009	

Onderschat
Minder gunstig is het stijgende aantal directeuren dat 

de vraag naar bso heeft onderschat. 40 procent geeft aan 

dat de werkelijke vraag de verwachting heeft overstegen, 

tegenover 24 procent in 2007. Scholen staat op dat vlak 

nog heel wat te wachten, denkt het Netwerkbureau Kin-

deropvang. Yvette Vervoort: “Op dit moment maakt 15 pro-

cent van alle schoolgaande kinderen in Nederland gebruik 

van bso. De verwachting is dat dit percentage binnen vijf 

tot tien jaar stijgt naar 50 procent.” Deze prognoses zijn 

gebaseerd op hoeveel kinderen nu naar de crèche gaan, 

30 procent van de 0- tot 4-jarigen, en het landelijke beleid 

om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Norder: “Veel 

directeuren denken ‘het valt wel mee’, maar vanuit het 

Netwerkbureau zien we de vraag al gigantisch stijgen. Het 

is voor ons dus geen verassing.”

Het Netwerkbureau bezoekt dit jaar honderd schoolgebou-

wen om te kijken of deze panden ruimte hebben voor kin-

deropvang. Vervoort: “Natuurlijk zijn er ontzettend krappe 

gebouwen die enkel bestaan uit gangen en kleine lokalen. 

Dan houdt het op. Maar de meeste scholen beschikken over 

een aula, een speellokaal, soms een handenarbeidlokaal, 

een ruimte voor tussenschoolse opvang of een peuter-

speelzaal.” Daar ziet het Netwerkbureau mogelijkheden. 

“Schoolleiders zijn gewend dat na half vier geen kinderen 

meer in het pand zijn. Bso-plekken creëren binnen het 

schoolgebouw betekent een ander gebruik van – delen 

van – het gebouw. Dat vraagt een cultuurverandering.”
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Inrichting	van	bso-aansluiting	in	2007	en	2009	(%)

	2007	 	2009	
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•	 	Met	name	grotere	scholen	hebben	wachtlijsten;

•	 	Een	lichte	stijging	van	opvang	binnen	de	school;

•	 	Een	behoorlijke	toename	van	verhuur	van	lokalen	aan	

kinderopvangorganisaties;

•	 	Ouders	verwachten	opvang	in	de	school	en	directe	

plaatsing;

•	 	Scholen	ervaren	de	volgende	knelpunten	bij	bso:	gebrek	

aan	huisvesting,	gebrek	aan	tijd	voor	een	‘beleidsrijk	

traject’	en	de	diversiteit	in	cao’s.

Wigman wil niet weglopen voor de getallen, maar wat 

de AVS betreft gaat de tijdsdruk op de inrichting van de 

opvang eraf. “Als – om de massa kwijt te kunnen – school-

leiders op dit moment werken met een noodvoorziening 

en met korte termijn contracten via het makelaarsmodel, 

vindt ik dat niet meer dan logisch. Maar houd de mogelijk-

heid om te kunnen switchen. Want op de langere termijn 

moet je kunnen werken aan het vervullen van de wens 

van ouders en aan het opzetten van een geïntegreerde 

visie voor opvang en school.”

Ook het Netwerkbureau heeft geen voorkeur over hóe de 

schoolleider de wettelijke verplichting invult. Norder: “Het 

Netwerkbureau is gericht op de capaciteit. Om die te orga-

niseren moeten scholen de urgentie voelen: hoe kan bso 

iets toevoegen aan de school en iets betekenen voor de kin-

deren?” Projectleider Vervoort: “Praktisch hopen we dat 

schoolleiders goed naar de eigen school en naar de omge-

ving kijken: waar is ruimte voor bso? Ook sportaccommo-

daties of scoutinggebouwen kunnen als opvangruimtes 

worden ingezet.”

Tot slot laat het scholenpanelonderzoek al wel een lichte 

stijging zien in de pedagogische afstemming tussen school 

en bso: van 21 naar 24 procent. Wigman: “Hier liggen de 

echte kansen. Het pakt namelijk gunstig uit voor een kind 

wanneer het op de bso terecht komt in een zelfde soort 

pedagogisch-didactisch klimaat als op school.” Norder: “3 

procent is maar een kleine verschuiving, maar eentje die 

voor een periode van twee jaar logisch is. Het gaat name-

lijk eerst om het creëren van opvangplaatsen. Tegen de 

afronding van die fase gaan de betrokkenen nadrukkelij-

ker nadenken over inhoudelijke afstemming. Ik verwacht 

dat de aandacht voor de pedagogische lijn alleen nog maar 

zal toenemen.” _

m e e r  w e t e n ?
Op	www.netwerkbureaukinderopvang.nl	staan	creatieve	

bso	huisvestingssituaties	beschreven,	zie	‘Aansprekende	

voorbeelden’.	De	volledige	resultaten	van	het	Scholenpanel	

Bso	2007-2009	zijn	te	downloaden	via	www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanels.

Foto:	Studio	rUZ

34



Dinsdag 8 september 2009, Leeuwarden en Lekkum

Een doorlopend dagarrangement, BSO en onderwijs 
hand in hand
De school, De Leeuwarder Schoolvereniging, is open van 7.15 uur 
tot 18.30 uur. Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt de voor- en 
naschoolse opvang; de school verzorgt de tussenschoolse opvang. 
De schooldirecteur en de leidinggevende van de BSO overleggen 
regelmatig om de samenwerking te continueren. U hoort van de 
gebruikers hoe knelpunten werden opgelost en ervaart welke 
voordelen samenwerking kan opleveren.

Bijzonder concept: Reggio Emilia in een kleine dorpsschool
De Professor Wassenberghskoalle in Lekkum is een kleine dorps-
school. BSO ‘Emilia’ van de Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt 
hier de voor- tussen- en buitenschoolse opvang. Zowel de school als 
de BSO werkt vanuit de pedagogische principes van Reggio Emilia en 
Pestalozzi. U ziet een volledig in de school geïntegreerde BSO.

Dinsdag 15 september, Zwolle en Schalkhaar

Een geïntegreerd aanbod van activiteiten
Op Brede school Het Wonderwoud werken vele organisaties samen 
om een hoogwaardig aanbod te doen rondom zorg en preventie, 
ouderbetrokkenheid en -participatie, gecombineerde binnen- en 
buitenschoolse sportactiviteiten, kinderopvang met een rijk inhoudelijk 
aanbod en wijkactiviteiten. Het Wonderwoud is gehuisvest in een van 
oorsprong voor het VO gebouwde school die aangepast is op het 
huidige activiteitenaanbod, basisonderwijs en opvang.

Kinderopvang, BSO en onderwijs in beheer van 
het schoolbestuur
Op De Nicolaasschool worden buitenschoolse opvang en onderwijs 
in beheer van het schoolbestuur uitgevoerd. In het schoolgebouw zijn 
aanpassingen doorgevoerd die een optimale samenwerking mogelijk 
maken.

Dinsdag 22 september 2009, Almere

Het integrale model, één pedagogische visie, 
één nieuwe organisatie
Brede school Het Meesterwerk biedt onderwijs en opvang, opvoeding 
en ontmoeting van 7.00 uur tot 19.00 uur onder één dak. Onder 
aansturing van een ‘brede kapitein’ werken onderwijs, peuterspeelzaal 
en kinderopvang samen als één team van professionals en 
ouders met één pedagogische visie. In samenwerking met de 
welzijnsstichting, buurtbewoners, kunstenaars, sportverenigingen en 
de BSO wordt een uitdagend en divers naschools aanbod verzorgd. 
Het gebouw is eigendom van een woningcorporatie. Op het gebied 
van beheer zijn slimme en eenvoudige afspraken gemaakt.

Complete dagarrangementen in een aandachtswijk, 
verzorgd door PO en VO
In Stedenwijk Noord werken drie basisscholen, één school voor 
voortgezet onderwijs en een welzijnsstichting samen aan een 
geïntegreerd dagarrangement van 7.00 uur tot 19.00 uur. Het brede 
aanbod voor de kinderen uit deze achterstandswijk bestaat uit: 
kinderopvang, ontbijt, TSO, oudercursussen, een huiskamerproject 
en een uitdagend naschools programma. Voor de begeleiding worden 
studenten van topsportklassen ingezet.

Maandag 28 september 2009, Breda en Tilburg

Samen bouwen aan een nieuw gebouw en vooral 
aan een brede samenwerking
Brede school Geeren-Noord in Breda is een samenwerkingsverband 
tussen twee basisscholen – ‘t Kievitsnest en de Vlier -, de 
Kobergroep, O&O en buurtwerk en stichting Sprong. De eerste 
paal wordt bijna geslagen, maar hoe verloopt zo’n voortraject? De 
projectgroep wordt geadviseerd door de gemeente Breda. Ook 
ouders en buurtbewoners leveren een belangrijke bijdrage aan deze 
Brede School in oprichting. 

Naar een integraal naschools cultureel aanbod
Brede School Tilburg Noord staat in een probleemwijk. De 
school geeft een presentatie van Stad op Stelten: een binnen- en 
buitenschools cultuurproject, waar school, kinderwerk (buurtwerk), 
bso, culturele organisaties en kunstenaars samenwerken. 

Aanmelden voor een excursiedag
Tot 21 augustus op www.netwerkbureaukinderopvang.nl
Per excursie zijn 25 plaatsen beschikbaar. Aan deelname zijn 
geen kosten verbonden (inclusief lunch en vervoer ter plaatse).

Gluren bij de buren
Voor leidinggevenden in het primair onderwijs

Vier excursiedagen naar praktijkvoorbeelden die zich kenmerken door oplossingen op het gebied van samenwerking 
basisonderwijs/buitenschoolse opvang, dagarrangementen, huisvesting, personeel, beheer of door een bijzonder concept. 
Een excursiedag – 10.00 uur tot 16.00 uur – bestaat uit het bezoeken van twee locaties.

8, 15, 22 en 28 september 2009

(advertorial)
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in v e s t er en  in  d e  to ekom s t

Het	schooljaar	loopt	weer	ten	einde	en	dat	is	hét	moment	waarop	extra	veel	schoolleiders	

uitstromen.	Ze	gaan	met	de	vut,	met	pensioen	of	ergens	anders	werken.	Opvolgers	zijn	niet	altijd	

even	gemakkelijk	te	vinden	en	beginners	haken	nogal	eens	af.	Wat	doet	‘het	veld’	daaraan?

tekst luutje niemantsverdriet

Zelf schoolleiders

“Wij hebben de kwaliteit in huis en dit project biedt per-

spectief aan mensen.” Zo vat Wim Smink van De Haagse 

Scholen het idee achter het project High Potentials kern-

achtig samen. De stichting Haagse Scholen denkt een 

oplossing te hebben gevonden voor de dreigende tekorten 

aan schoolleiders. Ze leiden zelf in samenwerking met 

een onderwijsadviesbureau intern geschikte kandidaten 

op voor de startkwalificatie directeur. De stichting telt 

55 scholen met zo’n honderd directeuren, meerschoolse 

directeuren, locatie- en adjunct-directeuren. Gezien de 

leeftijdsopbouw stromen er daar naar schatting de komen-

de acht tot tien jaar zo’n twintig van uit. “Werven is duur 

en tijdrovend”, zegt Wim Smink, adjunct-directeur van de 

centrale directie. “Interim-directeuren zijn kostbaar en 

beklijven niet. Dit is een veel betere manier.” Afgelopen 

januari zijn de eerste elf high potentials begonnen, in het 

najaar start de tweede groep. “De zittende directeuren 

zijn cruciaal bij de selectie. Zij hebben het meeste inzicht 

in het personeel. Het assessment hebben we uitbesteed aan 

een extern bureau, dat werkt met de door NSA gehanteer-

de competenties.”

achtergrond

‘kweken’
Over gebrek aan belangstelling heeft Smink niet te kla-

gen en daarmee mag hij zich gelukkig prijzen. Landelijk 

gezien gaat de uitstroom door vooral de vergrijzing zo 

hard, dat de aanwas van nieuwe directeuren sterk achter-

blijft. Ongeveer een derde van de schoolleiders is op dit 

moment 55 jaar of ouder. In 2011 zal dit 40 procent zijn.

Uit onderzoek van de AVS bleek eerder al dat basisscholen 

vorig schooljaar slechts 78 procent van de vacatures tijdig 

heeft kunnen invullen. Het jaar daarvoor was dat nog 85 

procent. De verwachting is dat het aantal vacatures de 

komende jaren alleen nog maar zal stijgen, tot wel 500 fte 

in 2011 (dat was nog 400 fte in 2008).

Ambitie
Als het aan groepsleerkracht Sander Korver van obs De 

Eendragt in Wormer ligt, gaat hij één van die vacatures 

invullen. Al bij zijn in dienst treden heeft hij zijn direc-

teur laten weten de ambitie te hebben door te stromen 

naar een directeurschap en inmiddels – het is zijn vijfde 

jaar op deze dorpsschool – heeft hij de eerste stapjes op 

managementgebied al gezet: als arbo-preventiemede-

werker adviseert hij de directie. Korver oriënteert zich 
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“Ik probeer mensen te werven door in de eerste plaats 

zelf een inspirerend voorbeeld te zijn. Ik wil laten zien 

dat het een vak is waar je trots op kunt zijn en waarin 

je veel kunt betekenen voor kinderen en ouders, en dus 

voor de maatschappij. Daarnaast zijn er de gesprekken 

in het kader van de Wet BIO, over competenties en het 

persoonlijk ontwikkelingsplan. Bij sommige mensen zie 

je dan al leiderschap ontluiken en daarin verder groeien 

als ze zich dat tot doel stellen.” Toch ziet ze soms ook lei-

derschapstalent verloren gaan. “Ik probeer ze een spiegel 

voor te houden en ze door de juiste vragen te stellen zelf 

momenteel op een opleiding tot schoolleider en wil daar 

de komende jaren mee starten. “Nu pas, omdat ik vind dat 

je moet weten waarover je praat en verschillende klassen 

moet hebben gehad. Het vooruitzicht van extra verant-

woordelijkheden tegen een relatief lage beloning schrikt 

hem niet af. “Ik houd van organiseren en ben een team-

speler; als directeur sta je niet alleen. En het financiële 

verhaal, ach, als het werk maar leuk is. En ik kan alleen 

maar meer gaan verdienen.”

Lizzy Heistek, directeur van de school van Korver, bena-

drukt dat mensen hun ambities kenbaar moeten maken. 

Onderwijspersoneel	oriënteert	zich	op	het	vak	van	schoolleider.	Foto's:	Gerard	Helt

>
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tot ontdekkingen te laten komen. Maar soms zijn privé en 

werk lastig te combineren. Het blijft hun eigen keuze.”

Er zou meer aandacht moeten zijn voor beginnende 

directeuren, vindt Heistek. “Je ziet dat die het heel zwaar 

hebben, omdat het vak door die integrale verantwoorde-

lijkheid zo divers is. Bovenschoolse besturen kunnen daar 

juist door hun kennis van binnenuit een rol in spelen. 

Of de beginner koppelen aan een maatje van een andere 

school binnen het bestuur, die geen ander belang heeft 

dan hem verder te helpen.”

Voetbalclub
De Stichting Monton in Soest belooft starters die extra 

aandacht. Met elf Montessorischolen heeft dit bestuur te 

maken met gemiddeld één mutatie per jaar. “Het probleem 

is”, schetst Dick Beijer, verantwoordelijk voor personeel 

en onderwijs, “in welke hoek ga je adverteren? Je zoekt 

niet alleen iemand die geschikt is als directeur, maar ook 

Montessoriaans is onderlegd. Meer eisen maken het moei-

lijker. We adverteren zowel in regionale dagbladen als via 

het internet, bijvoorbeeld via de website van de landelijke 

Montessori Vereniging.” Monton nodigt altijd uitdruk-

kelijk leerkrachten uit om te solliciteren. Om de stap wat 

gemakkelijker te maken heeft de stichting twee boven-

schoolse directeuren beschikbaar voor de begeleiding van 

beginners.

Beijer denkt dat er tegenwoordig minder animo is voor 

het vak van schoolleider. “Het is een lastige baan. Te ver-

gelijken met het trainen van een voetbalclub. Als het goed 

gaat, is dat vanzelfsprekend. Als iets niet goed gaat, wordt 

onmiddellijk naar de directeur gekeken. Je hebt te maken 

met nieuwe regelgeving, mondige ouders en steeds meer 

leerkrachten die hun werk zien als een baan van acht tot 

vijf. En dan zijn er scholen waar de directeur ook nog zelf 

t r a j e c t e n  vo o r  d e  s c h o o l l e i d e r 
v a n  s t r a k s

De	AVS	School	for	Leadership	biedt	vergelijkbare	trajecten	als	

High Potentials.	Thérèse	Schaalje	heeft	begin	dit	schooljaar	bij	

de	AVS	het	traject	Oriëntatie	op	Management	(OoM)	gevolgd.	

Haar	voornemens	zijn	om	te	reageren	op	directievacatures	en	

mogelijk	tegelijkertijd	aan	een	opleiding	tot	schoolleider	te	

beginnen.	In	haar	huidige	functie	als	ib’er	op	basisschool	Het	

Molenven	in	Vught	kan	ze	op	een	aantal	gebieden	onvoldoende	

haar	ei	kwijt.	“Ik	vond	de	spiegel	die	je	bij	OoM	wordt	voor-

gehouden	en	de	manier	waarop	dat	gebeurt	met	gesprekken,	

doorvragen,	rollenspellen	en	een	kwaliteitenspel	heel	interes-

sant.	Wie	ben	je	en	wat	wil	je,	waren	precies	de	vragen	die	toen	

bij	mij	leefden.	Het	resultaat	is	altijd	positief:	als	management	

niet	past,	dan	past	iets	anders.	Het	verbaasde	me	ook	hoe	

goed	de	scan	mij	in	beeld	had	gebracht.	Ik	dacht	altijd	dat	ik	

vooral	praktische	kanten	had,	maar	ik	heb	ook	iets	met	visies	

en	de	vertaling	daarvan	naar	de	praktijk.	Dat	is	iets	waar	ik	

mijn	tanden	in	wil	zetten.”

De	AVS	biedt	meerdere	trajecten	die	werkenden	in	het	onder-

wijs	uitdagen	hun	eigen	ambities	en	talenten	richting	leiding-

geven	te	onderzoeken.	‘Oriëntatie	op	Management’	(OoM)	

geeft	deelnemers	daar	met	toegespitste	opdrachten	en	een	

gevalideerde	scan	inzicht	in.	In	de	sterk	praktijkgerichte	

kweekvijvertrajecten	werken	deel	nemers	aan	de	bekwaam-

heidseisen	zoals	de	NSA	deze	hanteert.	Met	schaduwopdrach-

ten	leren	ze	de	benodigde	vaardigheden	in	de	eigen	school-

praktijk	te	beheersen	en	toe	te	passen.

Doel	van	het	Management	Trainee	Traject	(MTT)	is	de	persoon-

lijke	en	professionele	ontwikkeling	van	ambitieuze	aspirant-

leidinggevenden	inzichtelijk	te	maken.	Daarin	komen	reflectie,	

collegiaal	leren,	feedback	geven	en	presen	tatie	aan	bod.	Deze	

drie	trajecten	komen	in	aanmerking	voor	de	Lerarenbeurs.	_

m e e r  i n fo r m at i e

AVS,	Magda	Snijders,	tel.	030-2361010,	m.snijders@avs.nl.	

Of	via	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/

cursusaanbod20092010	(Leidinggevende	van	straks).	

Zie	ook	pagina	48	van	deze	Kader	Primair.

De	nieuwe	generatie	schoolleiders?
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voor de klas staat. Terwijl het werk op een kleine school 

niet minder is dan op een grotere.” Met zes mannelijke en 

vijf vrouwelijke schoolleiders zit Monton wat diversiteit 

betreft nog goed. Maar omdat de aanwas voornamelijk 

vanuit de pabo komt, een ruif met 95 procent vrouwen, 

zullen die laatsten de overhand gaan krijgen en daarmee 

het verschijnsel parttime-directeur. Beijer: “Ik vind dat 

vanzelfsprekend en ook goed, maar voor de ouders ben je 

het gezicht van de school. Die moet je niet drie dagen laten 

wachten als ze de directeur willen spreken. Directeuren 

moeten toch wel vier dagen per week aanwezig zijn.”

Stichting Monton heeft meer dan zijn Haagse collega’s 

moeite om opvolgers en wil samen met de AVS een eigen 

kweekvijver opzetten voor directeuren van Montessori-

scholen. “De Montessoriaanse manier van leidinggeven 

gaat net als het onderwijs uit van zelfstandigheid. Als 

directeur draag je dat uit bij je leerkrachten.” Zes leer-

krachten hebben al laten weten dat het ze wel wat lijkt. 

“Er zijn er minimaal twaalf nodig, dus we leggen dit neer 

bij de regio en bij de landelijke vereniging.”

Smink van De Haagse Scholen is enthousiast over het 

fenomeen interne opleidingen: “Naast de ontwikkeling 

van persoonlijk leiderschap zijn eigen mensen betrokken 

waardoor men kennis neemt van specifiek Haagse zaken 

die de schoolleider moet beheersen. Een natraject met 

supervisie en intervisie moet de mensen vasthouden. We 

koppelen ook wel een high potential aan iemand die eruit 

gaat en willen ons seniorenbeleid zo uitbreiden dat gepen-

sioneerden blijven adviseren.”

Kosten
De bekostiging is een probleem waar staatssecretaris 

Dijksma van is doordrongen. In het kader van de Kwa-

liteitsagenda PO heeft ze 1,1 miljoen euro gereserveerd 

voor zestig extra opleidingstrajecten voor schoolleiders en 

trajecten gericht op leidinggevenden van buiten. Samen-

werkingsverbanden van schoolbesturen kunnen bij het 

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) een subsi-

dieaanvraag indienen voor maximaal 17.000 euro per op 

te leiden schoolleider (in plaats van de vervallen subsidie 

voor startende directeuren). Subsidie zou erg welkom zijn 

bij Stichting Monton. Dick Beijer: “Voor de kleine scholen 

is de opleiding te duur, ook al omdat we leerkrachten 

opleiden voor de Montessori-bevoegdheid.” De Haagse 

Scholen zijn alvast zonder subsidie begonnen. De afzon-

derlijke scholen brengen de kosten gezamenlijk op, ook de 

scholen die daar niet direct van profiteren. Smink: “Dat is 

een kwestie van solidariteit. We hebben wel subsidie aan-

gevraagd, maar dat is lastig. We proberen het wel weer en 

zullen ook pogingen doen achteraf wat terug te krijgen. 

Maar we konden niet langer  wachten.” _

De	nieuwe	generatie	schoolleiders?
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vo o r a l  ef f ec t en  o p  l a n g er e  t er m i j n

De	kredietcrisis	werd	een	economische	crisis	en	raakt	daarmee	alle	sectoren	van	onze	

samenleving.	Maar	hoe	grijpt	de	financiële	malaise	in	op	het	onderwijs?	“Momenteel	is	er	

nog	weinig	aan	de	hand,	maar	op	de	langere	termijn	kunnen	de	gevolgen	van	de	economische	

neergang	wel	serieuze	vormen	aannemen.”

tekst bert nijveld

achtergrond

in het onderwijs
Crisis

?
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Er is één sector die momenteel goed garen lijkt te spin-

nen bij de situatie. Het middelbaar beroepsonderwijs lijkt 

te kunnen profiteren van de mogelijkheden die het in de 

schoot geworpen krijgt. Jongeren die afstuderen geven 

in grote aantallen aan langer te willen doorleren om niet 

meteen in de kaartenbakken van het UWV terecht te 

komen. ROC Zadkine bijvoorbeeld, opererend in Rotterdam 

en omgeving, sluit actief aan op deze trend. Ook richting 

bedrijfsleven, waaraan scholingstrajecten op maat wor-

den aangeboden voor werknemers in deeltijd-WW. Met de 

werkgelegenheid en de inkomenspositie binnen deze sector 

loopt het dus voorlopig wel even los, zou je kunnen opmer-

ken. Daar tegenover staat overigens wel dat het kabinet in 

een toelichting op de Voorjaarsnota aangeeft dat de cao’s 

die eerder voor het (voortgezet) onderwijs zijn afgespro-

ken, achteraf gezien te duur zijn (zie kader). Het is nog niet 

bekend in hoeverre dit ook geldt voor het primair onderwijs 

en of het effect heeft op de lumpsum.

Wat merkt het onderwijs, en dan met name het primair 

onderwijs, momenteel van de economische crisis? Een 

belrondje langs diverse scholen en besturen levert weinig 

spraakmakends op. Of het moet het ‘verlies’ zijn dat som-

mige besturen moeten afboeken op hun jaarrekening in 

verband met de dalende waarde van beleggingen. Deze 

beleggingen zijn echter toch vooral ‘veilig’ van aard en in 

elk geval zeer defensief, zodat echte problemen uitblijven. 

Ook administratiekantoor Dyade zegt geen negatieve signa-

len te kennen. Scholen houden zich aan veilige beleggingsre-

gels, bovendien draaien zij bijna volledig op overheidsgeld.

Klein leed
De gevolgen van de crisis voor het primair onderwijs laten 

zich dan ook vooral omschrijven als ‘klein leed’. Harry 

van Malsen, algemeen directeur van De Tjongerwerven, 

een bestuur in Friesland met twaalf scholen, inventari-

seerde onlangs tijdens een ‘voeten-op-tafel-overleg’ met het 

managementteam wat dat leed dan zoal inhoudt. Van Mal-

sen: “Het blijkt dat inkomsten uit de ouderbijdrage schrik-

barend afnemen en dat sommige ouders het schoolreisje 

niet meer kunnen betalen. Ons uitgangspunt is en blijft dat 

alle kinderen mee moeten kunnen doen aan schoolactivitei-

ten. De vraag is dan vervolgens hoe je hier als bestuur mee 

omgaat. Wij hebben de gemeenten waarin onze scholen 

staan aangesproken op hun minimabeleid en dat heeft er 

nu al toe geleid dat er een Stichting Leergeld is opgericht. 

Ouders kunnen daar een substantiële bijdrage vragen voor 

kosten die te maken hebben met het schoolgaan van hun 

kinderen.” Van Malsen wijst daarnaast op sociaal-emotio-

nele gevolgen. “Tijdens ouder- en kringgesprekken komt 

de crisis steeds vaker naar voren. Papa die bijvoorbeeld 

plotseling de hele dag thuis is en zijn auto moet inleve-

ren.” Hij ziet dat ook terug binnen de schoolteams. “Perso-

neelleden waarvan de partner ontslag heeft gekregen. Zij 

hebben voorheen werktijd ingeleverd omdat hun partner 

een goede vaste baan had, maar vragen nu juist meer te 

mogen werken. Dat soort verzoeken bereiken ons momen-

teel veelvuldig. Als bestuur moet je daar wel beleid op 

maken: houd je wel of niet rekening met de economische 

achtergrond van mensen bij het honoreren van dit soort 

verzoeken? Het positieve is dat wij geen problemen meer 

hebben bij het invullen van vacatures.” >

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

vo o r j a a r s n ota 	 2 009

De	Voorjaarsnota	geeft	informatie	over	de	uitvoering	van	

de	begroting	van	2009	en	over	de	wijzigingen	die	het	

kabinet	aanbrengt	in	die	begroting.	De	wijzigingen	zijn	

gebaseerd	op	de	te	verwachten	economische	groei	die	is	

bijgesteld	van	+1,25	procent	naar	-3,5	procent.	Het	kabinet	

heeft	afgesproken	om	de	economie	op	korte	termijn	te	

stimuleren,	op	de	middellange	termijn	wordt	gewerkt	aan	

herstel	van	de	overheidsfinanciën	en	de	houdbaarheid	van	

de	collectieve	voorzieningen	op	de	lange	termijn.

De	meest	in	het	oog	springende	veranderingen	binnen	

de	begroting	hebben	onder	andere	te	maken	met	

het	onderwijs	en	de	kinderregelingen.	Beschikbare	

middelen	worden	aangepast	aan	een	nieuwe	raming	

van	leerlingen-	en	studentaantallen.	Een	aantal	cao’s	in	

de	publieke	sector,	onder	andere	die	van	(voortgezet)	

onderwijs,	politie	en	het	Rijk,	blijkt	achteraf	te	duur.	

De	cao’s	worden	echter	niet	opengebroken.	Dekking	

voor	de	cao-problematiek	wordt	op	andere	manieren	

gezocht.	De	manier	waarop	staat	niet	expliciet	vermeld	

in	de	nota,	maar	het	kabinet	zal	de	werkgevers	niet	meer	

vergoeden	dan	de	gemiddelde	loonstijging	in	de	markt.	

Op	dit	moment	doet	de	commissie	Don	onderzoek	naar	

de	vermogenspositie	van	de	scholen,	mogelijk	dat	daar	

een	oplossing	moet	worden	gevonden.	Ook	onderzoekt	

het	kabinet	of	de	mogelijkheden	tot	schatkistbankieren	

kunnen	worden	verruimd,	waarbij	tegen	een	aantrekkelijke	

rente	kan	worden	geleend.

Inmiddels	zijn	wel	afspraken	gemaakt	over	circa	6	miljard	

euro	aan	stimuleringsmaatregelen	voor	onderwijs	en	

kennis,	infrastructuur	en	(woning)bouw,	arbeidsmarkt,	

duurzame	economie	en	liquiditeitsverruiming	voor	het	

bedrijfsleven.
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achtergrond

Minder klein is het leed dat De Tjongerwerven kreeg te ver-

werken in haar beleggingsportefeuille. “Daar hebben wij 

wél een flinke dreun moeten incasseren. In het verleden is 

een deel van de reserve belegd met een bepaalde looptijd 

en daar is nu op verloren. Deze beleggingen hebben natuur-

lijk de afgelopen tijd het nodige rendement opgeleverd, 

dat weer direct is geïnvesteerd in het onderwijs. Uiteraard 

zijn we daar geen structurele kosten mee aangegaan, maar 

de extra opbrengsten zijn nu wel opgedroogd. Daardoor 

komen we niet in de problemen, maar valt wel de exploi-

tatierekening ineens negatief uit. Dat kan heel snel gaan. 

De afboeking moet je meenemen in de kosten over dat 

jaar. Verkoop dat maar eens aan je GMR en aan de ouders. 

Terwijl je feitelijk geen verlies lijdt, lijdt je toch verlies.” 

Andersom geldt dat sommige kosten afnemen. Van Malsen: 

“Waar we vroeger nog wel eens drie maanden moesten 

wachten op offertes van aannemers of schilders, komen 

ze nu vlot over de brug. En tegen voor ons aantrekkelijker 

prijzen! Dit komt ons ondernemerschap, wat wij propagan-

deren binnen onze vereniging, zeker ten goede.

Ook Lex Albers, financieel adviseur bij de AVS, ziet op de 

korte termijn momenteel weinig problemen. “Ik denk dat 

er in algemene zin nog niet echt veel aan de hand is. Het 

onderwijs wordt grotendeels door de overheid gefinancierd 

en die komt haar verplichtingen na.” Ook hij wijst wel op 

dalende rente-inkomsten en dalende inkomsten uit beleg-

gingen. “Bij sommige besturen zie je één tot anderhalve 

ton minder opbrengst. Je moet dat wel nuanceren. In de 

jaarrekening moet je de actuele waarde van een belegging 

opnemen en die kan lager zijn dan op het moment waarop 

die belegging vrij valt.” Andere signalen die hem bereiken 

– en die hierboven door Van Malsen worden bevestigd – 

betreffen dalende inkomsten van derden: de ouderbijdrage, 

maar ook de verminderde mogelijkheden van sponsoring. 

Bovendien hebben scholen volgens Albers wat vaker te 

maken met dubieuze debiteuren. Tot slot is onlangs bekend 

geworden dat de pensioenpremie die schoolbesturen beta-

len in het kader van het herstelplan van het ABP met 10 

procentpunt omhoog gaat. Dat is 1 procent van de totale 

onkosten. Den Haag heeft nog niet laten weten of een en 

ander vergoed wordt in de lumpsum. “Dit kan wel verve-

lende gevolgen hebben op de korte termijn”, denkt Albers.

Serieuze gevolgen
Op de langere termijn kunnen de gevolgen van de econo-

mische neergang echter wel serieuze vormen aannemen, 

stelt Albers. “Gemeenten zijn gekort op het gemeentefonds 

en dat gaat de komende jaren nog wel even door. Daar waar 

deze gemeenten verantwoordelijk zijn voor de huisvesting 

van scholen, zullen zij daar minder makkelijk geld voor 

vrij maken. Zij moeten hun tekorten oplossen en gaan dus 

korten op huisvesting, maar ook op terreinen als Voor- en 

Vroegschoolse Educatie en andere investeringen om onder-

wijsachterstand te bestrijden. Gemeenten hebben een 

bezuinigingsopdracht uit te voeren en dat zullen zij voor 

een deel afwentelen op de schoolbesturen.” Daar tegenover 

staan de stimuleringsmaatregelen van het Rijk. Het kabi-

net heeft 165 miljoen gereserveerd voor investeringen in 

schoolgebouwen, waarbij het de bedoeling is dat deze mid-

delen de duurzaamheid van gebouwen bevorderen.

Een tweede obstakel voor de toekomst ziet Albers in het 

verband tussen de stagnatie op de woningbouwmarkt en 

de ontwikkeling van het leerlingenaantal. “Wanneer je als 

school werkt met een prognose dat een x-aantal huizen zal 

worden opgeleverd en je er dus een x-aantal kinderen bij 

zult krijgen, dan kunnen problemen ontstaan. Hypotheken 

worden niet meer verstrekt, mensen verhuizen niet naar 

nieuwe wijken; er komt een rem op verhuisbewegingen. 

Dat betekent dat de (her)verdeling van kinderen over scho-

len stagneert.”

Een derde effect valt te verwachten van het huidige 

macro-economische beleid. “De overheid laat het finan-

cieringstekort oplopen om de economie draaiende te 

houden. Na 2011 gaan ze bezuinigen en ongetwijfeld ook 

op onderwijs.” Volgens Albers heeft dit ook gevolgen voor 

de onderwijsarbeidsmarkt. “Momenteel is het onderwijs 

weer populair als werkgever. Maar als straks minder geld 

beschikbaar is voor loonindexering en cao-verbetering dan 

krijg je een omgekeerde beweging.” Hierbij is het overi-

gens een voordeel dat in het po de kosten van de salarissen 

nog rechtstreeks voor rekening van de minister zijn.

Lex Albers adviseert besturen voorzichtig te zijn met hun 

leerlingenprognoses en daaraan gekoppelde meerjaren-

ramingen. Tegenvallende leerlingaantallen vertalen zich 

direct in de rijksbaten, die de komende jaren sowieso al 

lager zullen uitvallen. Ook een goede prognose van het 

natuurlijk personeelsverloop kan helpen om de ruimte 

voor bijsturing te bepalen. “Het is verstandig nu al na te 

gaan hoe over enkele jaren, als er weinig financiële groei 

zal zijn, toch ruimte voor nieuw beleid kan worden gevon-

den”, stelt hij. Afsluitend merkt hij op: “Je kunt zeggen dat 

het onderwijs omgekeerd cyclisch reageert op de economi-

sche crisis: nu hebben we er weinig last van, maar als de 

crisis voorbij is gaan we er wel last van krijgen.” _

Algemeen	directeur	Harry	van	Malsen:	“Tijdens	ouder-	en	kringgesprekken	
komt	de	crisis	steeds	vaker	naar	voren.”
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Jan Jacob van Dijk,	

woordvoerder	Onderwijs	van	de	CDA-fractie	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

onbekend maakt 
onbemind
De	verkiezingen	voor	het	Europees	Par-

lement	zijn	onlangs	geweest.	Welke	ver-

kiezingen	zegt	u?	Die	voor	het	Europees	

Parlement?	Waren	die	dan?	Ja,	je	zou	het	

bijna	niet	geloven,	maar	op	4	juni	hebben	

die	verkiezingen	plaatsgevonden.	Gezien	

de	opkomst	zou	je	bijna	denken	dat	deze	

verkiezingen	niets	voorstellen,	maar	dat	

is	toch	bezijden	de	waarheid.	Want	de	

leden	van	het	Europees	Parlement	hebben	

invloed	op	heel	veel	Europese	besluiten.	

Samen	met	de	Raad	van	Ministers	bepalen	

zij	uiteindelijk	de	Europese	wetgeving.	De	

lidstaten	moeten	deze	Europese	wetten	

in	nationale	wet-	en	regelgeving	omzet-

ten.	Er	zijn	berekeningen	die	stellen	dat	65	

procent	van	de	nieuwe	wet-	en	regelgeving	

in	Nederland	te	maken	heeft	met	Europa.	

Dus:	Europa	is	meer	dan	‘best	belangrijk’.	

Het	is	héél	belangrijk.

Toch	heeft	maar	een	beperkt	deel	van	de	

Nederlandse	kiezer	dat	in	de	gaten.	Anders	

hadden	meer	mensen	de	gang	naar	de	

stembus	gemaakt.	Is	er	dan	onvoldoende	

voorlichting	geweest	over	deze	verkie-

zingen?	Dat	kan	niet	gezegd	worden.	Het	

is	veeleer	dat	mensen	niet	precies	weten	

waar	Europa	over	gaat.	Dat	het	toch	niets	

uitmaakt,	‘want	ze	beslissen	toch	wel	in	

Brussel’.	En	als	dat	de	houding	wordt,	

dan	hebben	we	een	probleem.	Een	groot	

probleem.

En	als	er	een	probleem	is,	dan	kijken	we	

naar	het	onderwijs	om	dat	probleem	weer	

op	te	lossen.	Zo	werkt	het	toch?	Ieder	

maatschappelijk	probleem	wordt	op	het	

bordje	van	het	onderwijs	gelegd.	Ik	ben	

daar	altijd	wars	van	geweest.	Laten	we	

ons	concentreren	op	de	kerntaken	van	het	

onderwijs,	namelijk	kinderen	goed	leren	

samenwerken	en	zelfstandig	werken,	goed	

leren	leren,	goed	reken-	en	taalonderwijs.	

En	als	we	ze	dat	hebben	geleerd,	zijn	we	

al	een	heel	eind.	Natuurlijk	zijn	er	ook	nog	

andere	dingen,	maar	ik	wil	voorkomen	dat	

ieder	maatschappelijk	probleem	op	het	

bordje	van	het	onderwijs	terecht	komt.

Waarom	snijd	ik	dan	toch	dit	onderwerp	

aan?	Omdat	het	niet	in	nieuwe	stof	hoeft	

te	zitten	of	een	nieuwe	opdracht	om	kin-

deren	het	belang	van	Europa	duidelijk	

te	maken.	Internationalisering	van	het	

onderwijs	staat	al	lange	tijd	op	de	agenda.	

Niet	alleen	voor	het	hoger	onderwijs,	

maar	ook	voor	het	po	en	vo.	De	Europese	

Unie	biedt	daar	al	vele	programma’s	voor:	

uitwisselingsprogramma’s	en	lesmateriaal.	

Veel	scholen	maken	daar	al	gebruik	van,	

maar	er	zijn	ook	nog	veel	scholen	die	daar	

geen	gebruik	van	maken.	Deze	scholen	

laten	kansen	liggen,	want	het	is	een	ver-

rijking	voor	de	kinderen,	maar	ook	voor	de	

leerkrachten.

Er	zitten	meerdere	voordelen	aan	zo’n	

programma.	De	werking	van	de	EU	komt	

dichterbij:	leerlingen	en	leerkrachten	zien	

concreet	wat	de	EU	voor	hen	betekent.	Het	

slecht	drempels	tussen	lidstaten.	Het	zorgt	

ervoor	dat	leerlingen	in	contact	komen	met	

andere	culturen.	En	het	is	een	goede	aan-

leiding	om	iets	te	vertellen	over	de	Euro-

pese	integratie.

Maar	het	lijkt	alsof	het	geen	gespreks-

onderwerp	binnen	de	school	is.	Niet	tus-

sen	de	leerkrachten	onderling,	niet	met	

de	ouders,	niet	met	de	leerlingen	en	ook	

niet	met	de	schoolleiders.	En	dat	mist	zijn	

uitwerking	niet.	Want	als	niemand	erover	

praat,	raakt	het	onbekend.	En	onbekend	

maakt	onbemind.	En	dat	is	het	grote	

probleem	waarvan	we	bij	de	laatste	EP-

verkiezingen	weer	het	resultaat	hebben	

gezien:	een	dalende	opkomst.	Ondanks	

alle	mooie	voorlichting	bleven	weer	meer	

mensen	thuis	dan	vijf	jaar	geleden.	Want	

voorlichting	is	leuk,	maar	ouders	leren	het	

meest	van	hun	kinderen.	Als	die	met	verha-

len	over	Europa	thuiskomen,	gaan	ouders	

er	ook	over	nadenken.	En	dat	moet	ons	

doel	zijn.	_

a l s  k i n d e r e n  m e t  v e r h a l e n  o v e r  e u r o pa 
t h u i s ko m e n ,  g a a n  o u d e r s  e r  o o k  o v e r 
n a d e n k e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Wat	zijn	de	richtlijnen	omtrent	een	verzoek	van	

ouders	die	hun	kinderen	voor	langere	tijd	mee	op	

reis	willen	nemen?

tekst harry van soest

Schoolleiders	moeten	zich	ervan	bewust	zijn	dat	ze	een	risico	

lopen	als	ze	zich	niet	houden	aan	de	wettelijke	vereisten.

De	ouders/verzorgers	kunnen	niet	zonder	toestemming	hun	kind	

meenemen	op	vakantie.	Van	toepassing	is	de	Leerplichtwet	1969,	

en	wel	artikel	13a,	met	als	onderwerp	‘vakantie’.	In	dit	artikel	is	

bepaald	dat	de	schoolleider	slechts	eenmaal	voor	ten	hoogste	tien	

dagen	per	schooljaar	verlof	kan	verlenen.	De	aanvraag	van	het	

verlof	kan	geen	betrekking	hebben	op	de	eerste	twee	lesweken	

van	het	schooljaar.	Als	ouders/verzorgers	hun	kind	meer	dan	

tien	dagen	willen	meenemen,	dienen	zij	toestemming	aan	de	

leerplichtambtenaar	te	vragen.

Als	de	ouders/verzorgers	hun	kind	ongevraagd	of	meer	dan	tien	

dagen	zonder	toestemming	van	de	leerplichtambtenaar	meenemen	

of	opgelegde	verplichtingen	niet	nakomen,	geldt	artikel	26	

van	de	Leerplichtwet	1969.	Hierin	is	bepaald	dat	de	ouders/

verzorgers	kunnen	worden	gestraft	met	een	hechtenis	van	ten	

hoogste	één	maand,	een	taakstraf	of	geldboete	van	de	tweede	

categorie.	Krijgen	ouders/verzorgers	van	de	leerplichtambtenaar	

toestemming	voor	een	langere	periode,	dan	dienen	tussen	hen	en	

de	school	afspraken	gemaakt	te	worden	over	het	door	te	nemen	

lesmateriaal.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken.	De	AVS	Helpdesk	is	bereik-	

baar	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	17.00	uur	via	

tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.	Tijdens	de	zomervakantie	

is	de	helpdesk	gewoon	bereikbaar.

d i n e r  p e n s a n t  e n  c o n f e r e n t i e

Zet alvast in uw agenda
•	  Diner pensant voor bovenschools managers	op	30	september	

aanstaande	van	17.30	tot	21.00	uur	in	omgeving	Rotterdam/Den	

Haag.	Thema:	mogelijkheden	creëren	in	achterstandssituaties.	

Inleiding	en	discussie	over	Harlems Childrens Zone.

•	 	Conferentie voor vrouwelijke schoolleiders	op	5	november	2009,	

centraal	in	Nederland.	Thema:	collectieve	professionaliteit.

Voor	meer	informatie	en	het	kenbaar	maken	van	uw			belang	-

stelling	kunt	u	terecht	bij	de	AVS,	Elaine	Toes,	030-2361010,	

e.toes@avs.nl

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

Reisbrochure 2009/2010 is uit!
Bij	deze	Kader	Primair	ontvangt	u	de	

brochure	met	de	volledige	informatie	

over	de	educatieve	AVS-reizen	in	het	

schooljaar	2009/2010.	Met	veel	nieuwe,	

verre	en	minder	verre	bestemmingen;	

voor	ieder	wat	wils!	Zie	ook	www.avs.nl/

educatievereizen.

l e d e n r a a d  z o e k t  n i e u w e  l e d e n

Meedenken over AVS-beleid?
De	AVS	Ledenraad	vertegenwoordigt	alle	AVS-leden	binnen	het	

AVS-bestuur.	De	raad	komt	ongeveer	vijf	keer	per	jaar	bij	elkaar	en	

bestaat	op	volle	sterkte	uit	zo’n	25	personen.	Momenteel	zijn	er	

twee	vacatures.	AVS-leden	die	actief	mee	willen	denken	over	het	

beleid	van	de	AVS	kunnen	zich	hiervoor	aanmelden	bij	Ger	de	Vos,	

gerdevos@planet.nl	(secretariaat	ledenraad).

v a k b o n d s c o n t r i b u t i e

Ook dit jaar fiscaal voordeel
Om	in	aanmerking	te	komen	voor	de	fiscale	verrekening	van	

de	AVS-contributie,	moet	uiterlijk	1	november	aanstaande	een	

verklaring	worden	ingeleverd	bij	de	werkgever,	die	verplicht	is	

aan	de	regeling	mee	te	werken.	Het	formulier	om	een	dergelijke	

verklaring	bij	de	werkgever	in	te	dienen,	is	te	downloaden	via	

www.avs.nl/werkgeverszaken/financien/belastingen.
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av s  vo o r d e e l

Voordelig inspiratiepakket van 
Onderwijs Maak Je Samen

Nieuwe voordeelpartner uitgeverij Onderwijs Maak Je 
Samen (OMJS) heeft een speciaal pakket samengesteld 
waarbij AVS leden voor slechts 125 euro een reeks inspi-
rerende producten ontvangen voor henzelf en het team.

Denk	hierbij	aan	een	waaier	met	lesideeën,	een	poster	met	

pakkende	spreuken,	een	set	placemats voor	een	inspirerende	

teamvergadering	en	een	theatersportspel	voor	het	team	of	voor	

in	de	klas.	Normaal	kosten	deze	producten	samen	ruim	145	

euro.	AVS	leden	krijgen	dus	een	korting	van	bijna	20	procent.	

Waar	het	complete	inspiratiepakket	uit	bestaat,	is	te	lezen	

op	de	website(s).	Job	Christians	van	OMJS:	“Wij	hebben	als	

missie	leerkrachten	en	directies	in	het	onderwijs	te	informeren,	

inspireren	en	enthousiasmeren.	Dit	gebeurt	via	onze	website	

en	op	verschillende	fysieke	manieren,	zoals	het	verzorgen	van	

workshops,	studiedagen,	conferenties	en	lezingen.	Vanuit	een	

breed	scala	aan	expertises	en	ervaringen	wil	het	team	van	OMJS	

praktische	ondersteuning	en	inspiratie	bieden.	Onze	werkwijze	

kenmerkt	zich	door	de	onderwijspraktijk	als	uitgangspunt	te	

nemen	van	waaruit	samengewerkt	wordt	aan	ontwikkeling.”

AVS	leden	kunnen	de	productenset	bestellen	via	

www.onderwijsmaakjesamen.nl/avs.	

Zie	ook	www.avsvoordeel.nl.

Korting bij adviesbureau 
Docenttalent

Kersverse AVS Voordeelpartner Docenttalent heeft speciaal 
voor AVS leden 10 procent korting op het gehele aanbod 
in petto. Voor scholen en besturen biedt het adviesbureau 
een traject op maat als het gaat om de begeleiding (en het 
behoud) van startende leerkrachten.

“Veel	starters	geven	aan	niet	tevreden	te	zijn	met	de	begeleiding,	

waardoor	één	op	de	drie	het	binnen	twee	jaar	voor	gezien	houdt.	

Wij	zetten	ons	in	om	deze	uitstroom	te	reduceren	en	het	(docent)

talent	te	behouden	binnen	het	onderwijs”,	aldus	Elise	Luiten	en	

Leonie	Verweij	van	Docenttalent.	Voorafgaand	aan	het	traject	van	

Docenttalent	wordt	een	startersscan	afgenomen	onder	startende	

leerkrachten	met	nul	tot	drie	jaar	ervaring.	De	hieruit	voortvloeien-

de	toekomstwensen	neemt	het	adviesbureau	als	uitgangspunt	voor	

de	starterstraining	‘Bewust	van	Start’,	waarin	wordt	stilgestaan	bij	

de	meest	voorkomende	knelpunten	van	starters.

Onderdeel	hiervan	is	structurele	intervisie	via	internet.	Naast	

deze	training	biedt	Docenttalent	ook	individuele	begeleiding	via	

klassenconsultaties	en	School	Video	Interactie	Begeleiding.

Kijk	voor	een	volledig	overzicht	van	de	mogelijkheden	in	

de	bijgevoegde	flyer	en	op	www.docenttalent.nl.	Zie	ook	

www.avsvoordeel.nl.
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Policy Governance® in management

De principes van Policy Governance zijn een 
inspiratiebron en goede repertoire-uitbreiding voor 
schoolleiders, bestuurders en Raden van Toezicht in 
het onderwijs. Vijf organisaties (AVS, CPS, H.E. van 
Ravestein Consultancy, Infinite Financieel en Maas 
Bestuursvraagstukken) hebben besloten samen een 
speciale conferentie rond dit thema te organiseren op 
4 november 2009.

Het	Policy	Governance	model	van	dr.	John	Carver	wordt	

steeds	meer	toegepast	door	besturen	en	toezichthouders	

in	onderwijsorganisaties.	Leidinggevenden	in	het	po	en	vo	

kunnen	eveneens	baat	hebben	bij	de	principes	van	dit	model.	

Zij	komen	in	hun	beroepspraktijk	vergelijkbare	vraagstukken	

tegen	op	het	gebied	van	aansturing	en	verantwoording.	

De	conferentie	biedt	mogelijkheden	om	leidinggevende	

capaciteiten	en	de	keuze	van	het	managementinstrumentarium	

uit	te	breiden	of	te	herijken.	De	nadruk	ligt	op	de	praktische	

toepassing	van	de	principes.	Er	wordt	aangesloten	bij	actuele	

thema’s	zoals	beleidsvrijheid	versus	verantwoording	en	planning	

en	control. De	conferentie	wordt	ingeleid	door	Eric	Craymer,	

hoofdbestuurslid	van	de	International Policy Governance 

Association.	Craymer	werd	door	dr.	John	Carver	persoonlijk	

opgeleid	en	geldt	als	een	van	dé	experts	op	het	gebied	van	Policy	

Governance.

Doelgroep Colleges	van	Bestuur,	bovenschools	management	

en	schooldirecteuren	in	het	po	en	Colleges	van	Bestuur,	rectoren,	

locatiemanagement/middenmanagement	werkzaam	in	het	vo	en	

voor	stafleden	in	beide	sectoren.

Meer informatie AVS,	Carine	Hulscher-Slot,	

c.hulscher@avs.nl.	Begin	september	zal	meer	informatie	over	

de	kosten	en	de	manier	van	inschrijven	beschikbaar	zijn	op	

www.avs.nl.
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z o m e r l e e s t i p s

Ontspannen en ook nog…

Een wekenlange zomervakantie staat voor de deur, 
heerlijk toch. Je werk eens helemaal kunnen loslaten 
is fijn, maar toch wil je er soms nog wel eens even mee 
bezig zijn. Daarom enkele boeken- en dvd-tips voor 
deze zomervakantie, samengesteld door AVS adviseur 
Jos Hagens:

Ik zit wel eens te denken…

Je	werk	ineens	loslaten	lukt	niet	altijd	even	makkelijk;	het	blijft	je	

lange	tijd	nog	bezig	houden.	Wat	zou	er	gebeurd	zijn	als…	Deze	

zelfanalyse	kan	veel	effectiever	en	heilzamer.	Hoe	je	dat	doet	

beschrijft	H.J.	Hegger	in	‘Afdalen in je ziel’.

Wat moet ik komend schooljaar weer ‘vernieuwen’?

Het	enige	dat	zeker	is	in	onderwijs	is	dat	het	verandert.	Maar	al	die	

veranderingen	waren	en	zijn	niet	altijd	succesvol.	Leo	Prick	staat	

bekend	als	een	kritisch	beschouwer	en	ook	in	‘Drammen, Dreigen, 

Draaien’	kijkt	hij	op	die	manier	naar	onderwijsvernieuwing	in	de	

afgelopen	twintig	jaar.

Voor als het zonnebaden u teveel wordt, of het wat langduriger 

regent…

Bent	u	ook	al	naar	een	workshop	over	meervoudige	intelligentie	

geweest?	Dan	kent	u	Howard	Gardner.	Zijn	jongste	boek	‘Five 

Minds for the Future’	beschrijft	welke	vaardigheden	in	de	

toekomst	nuttig	en	nodig	zullen	zijn.

Mag ik die DVD-speler ook eens even gebruiken?

Wie	kent	niet	de	Amerikaanse	film	‘The Wave’	over	hoe	op	

een	middelbare	school	een	geschiedenisles	over	de	Tweede	

Wereldoorlog	levensecht	uit	de	hand	loopt.	De	Duitse	remake	‘Die 

Welle’	is	nog	indrukwekkender	in	het	zichtbaar	maken	van	de	

enorme	impact	die	leerkrachten	op	hun	leerlingen	kunnen	hebben	

en	op	hoe	diepgaand	die	invloed	kan	zijn.	Kijk	in	het	verlengde	

hiervan	ook	eens	naar	‘Entre les Murs’	(voortgezet	onderwijs).

Ik weet niet wat ik met mijn tijd moet doen…

Duurt	de	vakantie	u	echt	te	lang	en	hebt	u	wel	zin	

in	een	boek	dat	veel	van	je	vraagt,	dat	zou	u	

de	cultuuranalyse	‘Verscheurd Paradijs’	van	

Etienne	Kuypers	ter	hand	kunnen	nemen.	

Een	diepgaande	en	dus	tijdsintensieve	

beschouwing	die	veel	duidelijk	maakt	

over	deze	moeilijk	te	begrijpen	tijd.

AVS Voordeel: voor	school	en	privé

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

goed onderwijs door goed management

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

Schoolvoordeel:
Alberts,	Canon,	Cards	ICT	Solutions,	Cédicu,	Docenttalent,	Douwe	Egberts,	Epson,	
Heutink,	King	Nederland,	KlasseTV,	Kluwer,	Koks	Gesto,	Loyalis	schaderegeling,	
Onderwijs	Maak	Je	Samen,	Rabobank,	Reed	Business,	Sintact,	Smart	Technology,	
Wortell

Privé-voordeel:
Diverse	aanbieders	via	Loyalis,	Members’	Benefits,	OHRA,	YourSafetynet

Meer	informatie?	Kijk	op	www.avs.nl/vereniging/avsvoordeel	of	mail	
voordeel@avs.nl.
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School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen

September	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	 Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties		 17	en	18	september	 AVS	School	for	Leadership

	 (kwaliteitszorg/visitatie)	

•	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(2e	tweedaagse)	 17	en	18	september	 Trieneke	van	Manen	en	Hans	van	den	Berg

•	 Human	Dynamics®	trainingsprogramma’s	deel	1	 17	en	18	september	 AVS	School	for	Leadership

	 	 	 i.s.m.	Interstudie	NDO

•	 Help,	ik	krijg	subsidie!		 22	en	23	september		 Elaine	Toes

•	 Stimulerend	beoordelen,	het	gesprek	 23	en	24	september	 Trieneke	van	Manen	e.a.

•	 Minileergang	Startende	directeuren	(serie	1)	 24	september	 Elaine	Toes	e.a.

•	 Oriëntatie	op	management	 29	september		 Magda	Snijders

•	 Oriëntatie	op	interne	begeleiding	(serie	1)	 30	september	 Magda	Snijders	e.a.

Oktober	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	 Leren	begroten	en	budgetteren	 1	oktober	 Lex	Albers	e.a

•	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	 1	en	2	oktober	 Ruud	de	Sain	e.a.

•	 Oriëntatie	op	Management	(serie	1)	 6	oktober	 Magda	Snijders	en	Ad	van	der	Staak

•	 Persoonlijke	presentatie	en	profilering	 8	oktober	 AVS	School	for	Leadership

•	 Management	trainee	traject	(module	1)	 8	en	9	oktober	 Magda	Snijders	en	Ad	van	der	Staak

•	 Effectief	en	efficiënt	vergaderen	 13	oktober	 Tom	Roetert	en	Bob	Ravelli

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

•	 Minileergang	Startende	directeuren	(serie	1)	 14	en	15	oktober	 Elaine	Toes

•	 Gesprekken	vanuit	moed	en	betrokkenheid	 16	oktober	 Magda	Snijders	e.a

•	 Meesterlijk	coachen	 28	en	29	oktober	 AVS	School	for	Leadership

	 	 	 met	acteurs	en	experts

(onder	voorbehoud)

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	trainingen,	

maatwerk	en	meer	informatie	de	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	

2009/2010	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/

cursusaanbod20092010.	Inschrijven:	schoolforleadership@avs.nl

Tweedaagse	|	Nieuw!

Help, ik krijg subsidie!
Schooldirecteuren	en	andere	leidinggevenden	worden	nu	én	in	

de	toekomst	steeds	vaker	genoodzaakt	een	concreet	resultaat	te	

behalen	op	een	afgebakend	terrein	binnen	een	duidelijke	termijn.	

Soms	wordt	u	verleid	een	tijdelijk	budget	aan	te	vragen	en	loopt	

u	later	tegen	praktische	belemmeringen	aan.	Enthousiasme	en	

ondernemerschap	liggen	hieraan	ten	grondslag.	Scholen	en	

schoolbesturen	participeren	vaak	in	projecten	voor	inhoudelijke	

domeinen	(techniek,	rekenen,	burgerschap).	

Ook	komt	het	voor	dat	u	op	het	gebied	van	personeelsbeleid	

kan	deelnemen	aan	gunstig	gefinancierde	projecten.	Door	in	

deze	tweedaagse	nader	in	te	gaan	op	de	fasen	van	een	project	

(definitiefase,	realisatiefase	en	nazorgfase),	op	de	belangrijkste	

onderdelen	in	het	projectmatig	werken	(tijd,	geld,	kwaliteit,	

informatie,	organisatie)	en	deze	te	relateren	aan	de	eigen	situatie,	

kan	een	meer	professionele	basis	ontstaan	voor	het	werken	in	

projectmatige	kaders.	 >
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Hiermee	krijgt	u	meer	vat	op	uw	dagelijkse	werkomgeving	en	

selecteert	u	vol	goede	moed	nieuwe	uitdagende	projecten.	Ook	

een	kritische	attitude	nemen	we	onder	de	loep:	wanneer	is	een	

project	nu	echt	de	moeite	waard?	Levert	deze	subsidie	onze	

school/scholen	per	saldo	ook	inhoudelijke	winst	op?

Doelgroep:	leidinggevenden,	zoals	bovenschools	managers,	

directeuren	en	locatieleiders,	die	een	project	willen vormgeven	

binnen	een	tijdelijk	budget.

Data:	22	en	23	september	2009	of	12	en	13	januari	2010

Uitvoering:	Elaine	Toes

Kosten:	leden	t 930	/	niet-leden	t 1.050

Inschrijven:	schoolforleadership@avs.nl

Training	van	twee	dagen	en	een	persoonlijk	loopbaanadvies

Oriëntatie op Management
Via	Oriëntatie	op	Management	is	het	mogelijk	ambities	en	talenten	

te	onderzoeken	zodat	een	meer	bewuste	stap	in	de	loopbaan	gezet	

kan	worden.	Daarbij	wordt	de	vraag	beantwoord	of	leidinggeven	

een	van	die	mogelijkheden	is.	De	training	is	bedoeld	voor	hen	die	

zich	laten	uitdagen	om	op	(zelf)onderzoek	uit	te	gaan	en	heeft	het	

karakter	van	een	assessment.	De	onderwerpen	van	onderzoek	zijn	

onder	andere:

•	 de	mate	van	inzicht	in	leidinggeven;

•	 de	persoonlijke	talenten	en	drijfveren;

•	 	kwaliteiten	die	noodzakelijk	zijn	voor	de	functie	van	leiding-

geven;

•	 waarden	die	belangrijk	zijn;

•	 de	voorkeur	van	werkwijze	en	hoe	die	toe	te	passen.

Na	de	training	beschikt	u	over	inzicht	in	eigen	ambities	en	

competenties,	een	persoonlijk	loopbaanadvies	en	een	uitgebreide	

en	persoonlijk	ontwikkelrapportage.

Keuzemogelijkheden:

a.		een	individueel	traject	waarbij	de	highlights van	de	training	

aan	de	orde	komen.	Dit	traject	wordt	afgerond	met	een	twee	

uur	durend	gesprek	dat	resulteert	in	een	loopbaanadvies.

b.		aan	de	hand	van	een	kijkwijzer	kunt	u	een	snuffelstage	lopen	

op	een	of	meerdere	scholen.	De	organisatie	hiervan	wordt	

afgestemd	met	de	schoolleider.

Doelgroep:	werkenden	in	het	speciaal	onderwijs,	het	reguliere	

basisonderwijs	en	het	voortgezet	onderwijs:

leerkrachten	en	docenten	met	ambitie,	bouwcoördinatoren,	

et	cetera

Data:	6	oktober	en	10	november	2009,	loopbaangesprek	op	

18	november	2009	(serie	1),	20	januari	en	23	februari	2010,	

loopbaangesprek	op	10	maart	2010	(serie	2)

Uitvoering:	Magda	Snijders	en	Ad	van	der	Staak

Kosten:	leden	t 850/	niet-leden	t 950.	Individueel	traject:	t 750.	

Met	snuffelstage:	nader	af	te	stemmen	met	schoolleider

Inschrijven:	schoolforleadership@avs.nl

Tweejarige	opleiding	|	Vernieuwde	versie	OSPO-schoolleidersopleiding

Leergang Lerend leiderschap
Sinds	2008/2009	bieden	de	AVS	en	Interstudie	NDO	

gezamenlijk	de	tweejarige	opleiding	voor	schoolleiders	

aan.	De	bekwaamheidseisen	en	de	daaraan	gekoppelde	

competentieprofielen	voor	leidinggevenden,	ontwikkeld	door	de	

NSA,	zijn	richtinggevend	voor	de	inhouden	van	de	leergang	en	de	

daarbij	behorende	eindtermen.	Met	het	volgen	van	de	opleiding	

voldoet	u	daarmee	niet	alleen	aan	de	eisen	die	de	wet	BIO	aan	u	

stelt,	maar	ook	aan	uw	RDO-registratie.	Leerdoelen:

•		U	leert	wat	de	verschillende	taken	en	verantwoordelijkheden	van	

een	schoolleider	zijn;

•		U	krijgt	zicht	op	de	sterke	en	de	te	ontwikkelen	kanten	van	uw	

leiderschap	en	hoe	die	verder	te	optimaliseren;

•		U	ontwikkelt/verbetert	uw	leidinggeven	aan	individuen	en	aan	

teams;

•		U	leert	efficiënt	te	plannen	en	te	organiseren;

•		U	leert	overleg	te	voeren	en	te	onderhandelen;

•		U	krijgt	inzicht	in	de	structuur	en	cultuur	van	een	

schoolorganisatie	en	hoe	die	te	beïnvloeden.

Nieuw	aan	de	opleiding	is	dat	deze	is	opgesplitst	in	een	basisjaar	

(eerste	jaar)	en	een	verdiepingsjaar.	De	deelnemer	kan	er	voor	

kiezen	om	de	opleiding	meteen	in	twee	jaar	te	doen	of	in	stappen.

Doelgroep:	startende	directeuren,	locatieleiders	en	ervaren	

adjuncten.	Voorwaarde	voor	deelname	is	dat	u	tijdens	de	opleiding	

leidinggevende	taken	uitvoert.

Data:	via	Interstudie	NDO

Uitvoering:	ervaren	trainers/adviseurs	van	zowel	de	AVS	als	

Interstudie	NDO	m.b.v.	gastsprekers/experts

Kosten:	basisopleiding	t 7350	(excl.	hotelkosten),	tweejarige	

opleiding	t 12.250,	losse	tweedaagse	t 950	(excl.	t 220	accom-

modatiekosten),	losse	eendaagse	t 600

Meer informatie:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/cursusaanbod20092010	(Opleidingen)

Aanmelden:	Sylvia	Visser,	s.visser@avs.nl
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Opleidingen in schooljaar 2009/2010

Vanaf	september	2009	start	de	AVS	weer	met	diverse	opleidingen.	

Raadpleeg	de	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	2009/2010	voor	meer	informatie,	data	en	inschrijven.	

Of	zie	het	AVS	Scholenportaal,	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/

cursusaanbod20092010.	

•		september	2009	 Goed	in	je	werk	zijn	en	blijven	(Trieneke	van	Manen)

•	24	september	2009	 Minileergang	Startende	directeuren	(Elaine	Toes)

•	1	oktober	2009	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(Ruud	de	Sain	e.a.)

•	6	oktober	2009	 Oriëntatie	op	management	(Magda	Snijders)

•	8	oktober	2009	 Management	trainee	traject	(Magda	Snijders	en	Ad	van	der	Staak)

•	15	december	2009	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(Trieneke	van	Manen)

•	13	januari	2010	 Masterclass	voor	intern	begeleiders	(Magda	Snijders	en	Jos	Hagens)

•	15	januari	2010	 Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	(i.s.m.	Interstudie	NDO)

•	26	januari	2010	 Kweekvijver	(Magda	Snijders)

•	14	april	2010	 Minileergang	Middenmanagement	(Bob	Ravelli	e.a.)

•		Leergang	Lerend	Leiderschap	(i.s.m.	Interstudie	NDO),	zie	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/

cursusaanbod20092010	(Opleidingen)

•		Masterprogramma,	zie	www.centrumvoornascholing.nl

(onder	voorbehoud)

Inschrijven
nu al

mogelijk!
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voor: leerkrachten, ib’ers, mrt’ers en vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs groep 1 t/m 4

van: uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum

wanneer: september t/m december

wat: basiscursus

Motoriek in de klas
De	motoriek	van	kinderen	is	belangrijk	voor	de	totale	

ontwikkeling	van	het	kind.	Deze	cursus	richt	zich	op	het	

stimuleren	van	de	motorische	ontwikkeling	van	kinderen.	

Met	aandacht	voor	het	tijdig	signaleren	van	een	motorische	

achterstand.	Ook	komt	de	samenhang	tussen	cognitie	en	

motoriek	uitgebreid	aan	bod	in	relatie	tot	het	aanleren	

van	schoolse	vaardigheden.	Trainer	Johannes	Noordstar	

is	kinderoefentherapeut	op	basisschool	Op	Dreef	en	SBO	

de	Stuifheuvel	in	Zeist.	Hij	geeft	individuele	therapie	

aan	kinderen	en	coacht	leerkrachten.	Data	en	locaties:	

www.bsl.nl/motoriek

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

van: HCO

wat: publicatie

Tips begeleiden hoogbegaafde 
kinderen

Hoogbegaafde	kinderen	kunnen	met	de	meest	creatieve	ideeën	

komen	en	hebben	vaak	een	verrassend	gevoel	voor	humor.	Ze	

vragen	echter	ook	veel	aandacht	en	hebben	specifieke	begelei-

ding	nodig.	Het	boekje	bevat	25	tips	voor	het	begeleiden	van	

hoogbegaafde	kinderen,	bij	voorbeeld	over	het	aanpakken	van	

de	lesstof,	de	manier	van	aandacht	schenken	en	het	stimuleren	

van	deze	kinderen.	Meer	informatie:	mail	naar	Irene	Pouder-

oijen	(poudi@hco.nl)	of	Nicolette	Ouwejan	(ouwen@hco.nl).

voor: primair onderwijs

van: KPC Groep

wat: brochure

Aan de slag met referentieniveaus
De	Expertgroep	Doorlopende	Leerlijnen	Taal	en	Rekenen	

adviseerde	om	de	doorlopende	leerlijnen	op	het	gebied	van	

taal	en	rekenen	te	verbeteren	door	aan	te	geven	wat	een	

leerling	op	een	bepaald	moment	moet	kennen	en	kunnen.	

Hóe	is	aan	de	school	zelf.	In	de	brochure	‘De	school	over	de	

drempel	met	taal’	staat	onder	meer	een	stappenplan	voor	

scholen	om	doelgericht	te	werken	aan	de	taalontwikkeling	

van	leerlingen	met	behulp	van	referentieniveaus.	De	brochure	

sluit	af	met	een	aantal	aanbevelingen	om	op	taalgebied	

de	overgang	van	po	naar	vo	te	verbeteren.	Downloaden:	

www.kpcgroep.nl/publicaties

voor: kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisschool

van: Uitgeverij SWP

wat: handboek

Muziekkriebels
Hermien	Wiechers	beschrijft	250	muziekactiviteiten	voor	kin-

deren	van	0	tot	10	jaar.	Met	liedjes	die	gemakkelijk	te	volgen	en	

uit	te	voeren	zijn.	Muzikale	aspecten	zoals	luisteren,	musiceren	

en	dansen	komen	aan	de	orde,	evenals	verschillende	thema’s	

zoals	de	muziekhoek,	jaargetijden	en	vieringen.	Bestellen:	

www.swpbook.com/1140	(ISBN:	978-90-6665-982-7)

voor: basisschool

van: Miramah House

wat: publicatie

Mijn vader is een engel
Een	kind,	Liël	Braitman,	vertelt	hoe	het	voelt	om	een	ouder	te	

verliezen.	Haar	observaties	kunnen	leerkrachten	helpen	meer	

te	begrijpen	van	een	kind	waar	‘van	de	buitenkant’	niets	aan	te	

zien	is.	Ondertussen	gaat	het	leven,	thuis	en	op	school,	gewoon	

door.	Met	name	de	school	is	nu	de	plek	van	veiligheid	gewor-

den,	juist	op	school	ligt	voor	leerkrachten	de	grote	uitdaging	

om	kinderen	in	rouw	te	herkennen	en	te	steunen.	Rien	Spies	

MLE,	directeur	CBS	De	Korenaar	Oostzaan,	directeur	a.i.	ICB	

Octant	West	Assendelft:	“Leerkrachten	zijn	naast	didactici	ook	

pedagoog.	Het	boekje	van	Liël	leert	hen	door	de	ogen	van	kin-

deren	kijken.	Wat	mij	betreft	zou	elke	basisschool	zo’n	boekje	

moeten	hebben;	een	noodzakelijke	aanvulling	op	de	theoreti-

sche	kennis	die	we	hebben.”	www.miramah-house.com
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voor: jong en oud

van: Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie

wanneer: 1 t/m 31 oktober

wat: landelijk evenement

	

Oktober Kennismaand
Honderden	(veelal)	gratis	activiteiten	op	het	gebied	van	

wetenschap	en	technologie.	Denk	hierbij	onder	meer	aan	

proefjes,	theater,	workshops,	rondleidingen,	excursies,	

lezingen,	debatten	en	experimenten.	2009	staat	in	het	

teken	van	Reis	naar	het	onbekende.	Talloze	(onderzoeks)

instellingen,	bedrijven,	universiteiten,	science	centra	en	

sterrenwachten	openen	gedurende	deze	maand	hun	deuren.	

Meer	informatie:	www.oktoberkennismaand.nl	

voor: leerkrachten primair onderwijs

van: Kwintessens Uitgevers

wat: driedelige serie

Kinderen en… manieren 
van leren

Met	de	boeken	kunnen	leerkrachten	inzicht	verwerven	

in	hoe	kinderen	daadwerkelijk	leren.	Stijlen	van	leren	en	

verwerving	van	kennis	komen	aan	bod	en	de	leerkracht	

leert	elk	kind	tot	zijn	of	haar	recht	te	laten	komen.	Centraal	

staan	portfolioleren,	het	ontdekken	van	talenten	en	

ontwikkelingsvoorsprong	&	(hoog)begaafdheid.	Meer	

informatie	en	bestellen:	www.kwintessens.nl/sociale-

competentie/vakdidactiek

Voor: ouders en school

Van: Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)

Wat: publicatie

Rechten en plichten van ouders
Ouders	en	school	zijn	gediend	bij	een	goede	communicatie.	

Die	communicatie	is	mogelijk	als	beide	partijen	zich	bewust	

zijn	van	hun	rechten	en	plichten	en	aan	de	hand	daarvan	

een	gemeenschappelijke	basis	weten	te	vinden.	Beide	

partijen	kunnen	deze	zaken	terugzoeken	in	het	boekje	

‘Rechten	en	plichten	van	ouders	en	leerlingen	(in	het	

Amsterdamse	onderwijs)’.	Met	regels	over	onder	andere	

het	leerlingdossier,	zittenblijven,	schoolzwemmen,	de	

overgang	naar	het	voortgezet	onderwijs,	aansprakelijkheid	en	

medezeggenschap.	Bestellen:	www.onderwijsconsument.nl

voor: neveninstromers in het basisonderwijs

(o.a. opvang- en achterstandsscholen)

van: HCO (de educatieve partner voor het onderwijs

in de regio Den Haag)

wat: lessenpakket

Mr. Bean in de klas
Filmpjes	van	Mr.	Bean	kijken	kan	nuttig	zijn	voor	scholen	die	

met	neveninstromers	(ouder	dan	6	en	korter	dan	één	jaar	in	

Nederland)	werken.	De	humor	van	Mr.	Bean	kan	een	stimulans	

vormen	om	te	vertellen.	In	‘De	verbazingwekkende	avonturen	

van	Mr.	Bean’	worden	aan	de	hand	van	filmpjes	allerlei	

oefeningen	aangeboden	om	de	woordenschat	te	vergroten	en	

kinderen	vertelvaardiger	te	maken.

voor: leerkrachten, leidinggevenden en andere

onderwijsprofessionals in po, vo en bve

van: CPS

wat: uitgave

Krachtige leraren, prachtig 
onderwijs

Vaak	verloopt	de	communicatie	tussen	mensen	in	en	om	de	

school	niet	goed.	Hoe	komt	dat?	En	hoe	is	het	te	voorkomen?	

In	‘Krachtige	leraren,	prachtig	onderwijs’	geeft	Henk	

Galenkamp	antwoord.	Met	handvatten	om	te	werken	aan	

meer	contact	en	bezieling	in	de	school.	Vanuit	invalshoeken	

als	macht	en	onmacht,	onzekerheid,	angst	en	beschadigende	

ervaringen	worden	algemene	onderwijsthema’s	–	zoals	

beoordeling,(de)motivatie,	pestgedrag,	agressie	en	

radicalisering	–	bekeken.	Bestellen:	www.cpsuitgeverij.nl

voor: groep 7 en 8

van: KlasseTV i.s.m. ThiemeMeulenhoff en Noordhoff Uitgevers

wanneer: vanaf 10 september

wat: lespakket

Europa Journaal
Doel	is	de	kennis	van	de	leerlingen	over	Europa	te	vergroten,	

zodat	zij	zelfstandig	een	mening	kunnen	vormen	over	

Europa	en	haar	kernwaarden.	Met	diverse	onderdelen,	zoals	

nieuwsvideo’s	en	werkbladen.	De	leerkracht	en/of	de	leerling	

kan	met	het	materiaal	ook	een	‘eigen’	journaal	samenstellen.	

Sluit	aan	bij	verschillende	aardrijkskundemethoden,	zoals	

‘De	blauwe	planeet’	en	‘Geobas’,	maar	is	ook	los	van	deze	

methoden	inzetbaar.	Zie	www.klassetv.nl
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Gezocht:
Directeur Jenaplan basisschool 

in Gouda

Directeur openbare basisschool 
te Landsmeer (Noord-Holland)

Directeur christelijke basisschool 
in Haren (Groningen)

Voorzitter centrale directie Stichting 
Primair Onderwijs De Liemers 

(Gelderland)

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
75 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

Bestuur en medewerkers van 
de AVS wensen u een fijne, welverdiende 
en zonnige zomervakantie toe!

Vanaf 22 augustus aanstaande 
zijn we weer bij u terug met 
Kadernieuws en op 5 september 
verschijnt Kader Primair 1.



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

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

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

Leden reizen met korting

Inspiratie over de grens

goed onderwijs door goed management

Uw horizon verbreden, ideeën uitwisselen met 
schoolleiders uit binnen- en buitenland en even 
afstand nemen van uw eigen situatie. Ook in 
het schooljaar 2009/2010 organiseert de AVS 
buitenlandse studiereizen, waarbij u kennis maakt 
met andere culturen en onderwijssystemen.

Nieuw zijn de reizen naar Israël, Finland (Lapland), 
Indonesië, Leuven en Malawi. Ook verzorgt de 
AVS een reis naar de ESHA-conferentie, dit keer 
op Cyprus. 

Ga mee op reis met de AVS! 
Meer informatie leest u in 
de bijgesloten brochure 
‘Educatieve reizen 2009/2010’ 
of vindt u op www.avs.nl/
educatievereizen.


