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thema � De school van de toekomst
Wisselende groepen die in verschillende tempo’s werken 

of een leerkracht die van tevoren vastgelegde kennis 

overdraagt? Ad Verbrugge (BON) en Harry Starren 

(De Baak) denken volstrekt verschillend over de school 

van de toekomst. Een confrontatie. pagina 12

visie � Basis voor presteren
Het jongste actieplan van minister Van Bijsterveldt 

kent een ambitieuze inhoud, maar ook zware overheids-

bemoeienis. De verantwoordelijkheid legt zij echter 

uitdrukkelijk, als opdracht, bij de scholen. Wie is 

nu eigenlijk aan zet? pagina 26

interviews � Afscheid nemen van je school
Niet alleen de kinderen van groep acht verlaten deze zomer 

hun school, ook menig schoolleider is of gaat binnenkort 

met pensioen. Drie bevlogen directeuren kijken terug – en 

vooruit. “Ik neem afscheid van iets wat me erg dierbaar is. 

De school voelde als een warme jas.” pagina 34

Uitgelicht

actueel

2 Allochtone leerlingen lopen achterstand deels in
 Autochtone achterstandsleerlingen blijven juist achter

2 Beloningsmaximum po-bestuurder: 153.000 euro
 Toekomstig salarisplafond wordt lager

3 Scholen snijden fl ink in formatie en nascholing
 Fors bezuinigen op leerkracht 

Foto omslag: De Verdieping is een inspiratieruimte van/bij Kennisnet waar leerkrachten, schoolleiders 
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computer spelletjes, de muis is als het ware een verlengstuk 

van hun arm. Ook hun ouders zijn gewend te werken met 

digitale media. Wat doet al dat digitale informatiegeweld 

met onze hersenen? pagina 20
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Wakker 
schudden
CPS publiceerde onlangs de cijfers van een peiling onder ongeveer 

1.400 schoolleiders en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. 

Daaruit blijkt dat 90 procent van de bestuurders in het po aangeeft te 

moeten bezuinigen op leerkrachten, omdat anders de begroting niet 

sluitend is te krijgen (zie ook pagina 2). Dat zijn verontrustende gegevens. 

Hopelijk schudt dit de Nederlandse bevolking wakker en maakt het duidelijk 

dat er weldegelijk fl ink wordt bezuinigd op onderwijs. 

Jarenlang al worden scholen niet of onvoldoende gecompenseerd voor 

de gestegen kosten voor energie en infl atie. Verder bezuinigde het vorige 

kabinet ruim 100 miljoen op bestuur en management, dreigt nu een 

korting van 300 miljoen op Passend onderwijs (waar veel besturen bij hun 

meerjarenbegroting al rekening mee gaan houden) en dan vergeet ik vast 

nog wel wat. Ruim 85 procent van alle kosten zijn arbeidsgerelateerd: 

salarissen en personele kosten. Het kan dan ook niet anders dan dat de 

bezuinigingen personele consequenties gaan krijgen. 

Nog bedenkelijker is dat besturen naast bezuinigingen op onderwijzend 

personeel ook bezuinigen op het aantal schoolleiders. Wanneer een 

schoolleider met pensioen gaat of anderszins vertrekt, wordt een collega-

schoolleider belast met twee, of soms zelfs meer scholen. Alle onderzoeken 

wijzen uit dat een succesvolle school een inspirerende en betrokken 

schoolleider heeft. Door deze handelswijze bestaat voor schoolbesturen een 

groot risico dat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. 

De AVS gaat de omvang van dit verontrustende bestuursbeleid komend 

najaar onderzoeken via haar jaarlijkse arbeids marktmonitor. Verder adviseer 

ik u contact met de AVS Helpdesk op te nemen, mocht u ook in een 

dergelijke situatie belanden.

Het schooljaar 2010/2011 zit er ondertussen bijna op. Ik wens u allen 

een welverdiende vakantie toe en hoop u in het nieuwe schooljaar weer 

uitgerust aan te treffen! �

Kaderspel � door ton duif
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autochtone achterstandsleerlingen blijven juist achter

Allochtone leerlingen lopen 

achterstand deels in
Allochtone leerlingen die de basisschool beginnen met een achterstand, lopen deze voor het einde van groep 

8 voor een deel in. Autochtone achterstandsleerlingen raken in de loop van het basisonderwijs juist verder 

achterop. Dit blijkt uit een studie van het Kohnstamm Instituut en Its.

De reken- en taal achter-

standen van allochtone 

leerlingen nemen in de 

loop van het basisonderwijs 

met ongeveer 40 procent af. 

Autochtone achterstands-

leerlingen – vaak met laag 

opgeleide ouders – hebben 

ondanks extra aandacht voor 

hun leerprestaties ook in 

groep 8 nog een aanzienlijke 

achterstand. Op het gebied 

van rekenen vermindert hun 

achterstand slechts met 10 

procent. Hun achterstand in 

taalvaardigheid blijf gelijk 

of verslechtert zelfs iets. Het 

is nog niet duidelijk hoe dit 

komt.

Eerder werd al bekend dat 

allochtone leerlingen een-

zelfde advies krijgen als 

autochtone leerlingen met 

vergelijkbare prestaties; 

er is dus geen sprake van 

‘onderadvisering'.

Burgerschap
Uit ander onderzoek van 

Kohnstamm Instituut 

blijkt dat de aanwezigheid 

allochtone leerlingen leidt 

tot betere burgerschaps-

vaardigheden van de hele 

klas. De invloed van de 

schoolsamenstelling op de 

algemene cognitieve presta-

ties is echter groepsafhan-

kelijk en verschillend voor 

autochtone en allochtone 

leerlingen. �

Meer informatie: 

www.sco-kohnstamm 

instituut.uva.nl

toekomstig salarisplafond wordt lager

Beloningsmaximum po-bestuurder:

153.000 euro
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan 

het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook worden 

de maximale beloningen gedifferentieerd per onderwijssector; per sector wordt een verdere indeling 

gemaakt in salarisklassen. Het sectorale maximum in het primair onderwijs ligt op 153.000 euro.

Dit schrijven onderwijsmi-

nister Van Bijsterveldt en 

staatssecretaris Zijlstra in een 

brief aan de sectororganisa-

ties. Eerder werd bepaald dat 

bestuurders in het onderwijs 

maximaal 130 procent van 

een ministersalaris mogen 

verdienen. Die norm wordt al 

sinds enige tijd bij het minis-

terie van OCW toegepast en 

sluit aan bij het wetsvoorstel 

‘Normering van bezoldigingen 

van topfunctionarissen in de 

publieke en semipublieke sec-

tor’ (WNT), dat op dit moment 

voor behandeling bij de Twee-

de Kamer ligt.

In deze wet is naast een belo-

ningsmaximum van Y 223.666 

(beloning inclusief bonus, 

onkostenvergoeding en pensi-

oenbijdrage) de mogelijkheid 

opgenomen voor het vaststel-

len van een láger maximum. 

OCW heeft daarop advies 

gevraagd over de zwaarte 

van bestuurdersfuncties. 

De geadviseerde belonings-

maxima worden overgeno-

men. Concreet betekent dit 

dat de sectorale maxima er 

als volgt uit komen te zien: 

po: Y 153.000, vo: Y 179.000, 

mbo/hbo: Y 194.000 en wo: Y 

217.000. Bij het inwerking tre-

den van de WNT zullen deze 

lagere maxima gaan gelden. 

Overigens blijkt uit diverse 

onderzoeken dat het gros van 

de bestuurders in het po onder 

de 100.000 euro verdient.

Om de opwaartse druk van 

beloningen naar het nieuwe 

sectorale maximum verder te 

voorkomen, krijgen de onder-

wijssectoren de opdracht om 

vóór 1 november aanstaande 

te komen met een verdere 

indeling in salarisklassen per 

sector. �
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fors bezuinigen op leerkracht

Scholen snijden fl ink in formatie en nascholing

De komende jaren zijn scholen van plan om fl ink te bezuinigen. De formatie (leerkrachten) en de nascholing 
staan bovenaan de lijst van onderwerpen waaraan minder geld wordt besteed. Dit blijkt uit een onderzoek 

van DUO Market Research in opdracht van CPS.

In 2011 kozen vier van de 

vijf scholen in het primair 

onderwijs voor – gemiddeld 

12 procent – besparing op de 

formatie. Twee derde bespaar-

de op inhuur van personeel, 

schoolgebonden trajecten en 

nascholing, met maar liefst 

een kwart van het budget. 

Meer dan de helft van alle 

scholen stelde de aanschaf van 

ict-apparatuur uit.

In het voortgezet onderwijs 

was de besparing op de forma-

tie gemiddeld 16 procent en 

werd er op nascholing bijna 

een derde bezuinigd. De helft 

van de vo-directeuren geeft 

aan minder educatieve materi-

alen besteld te hebben.

De bijna 1.400 ondervraagden 

geven ook aan dat zij verwach-

ten dat zowel in 2012 als in 

2013 de fi nanciële positie van 

scholen zal verslechteren.

DUO Market Research onder-

zocht de effecten van reeds 

genomen en te verwachten 

overheidsmaatregelen op de 

investeringen in onderwijs-

ontwikkeling in het po en vo. 

In het po is het onderzoek uit-

gevoerd onder bovenschools 

managers, directeuren en 

intern begeleiders. �

Het onderzoek is te vinden 

op www.cps.nl/nl/Over_CPS/

Over_CPS-Onderzoek.html.

voorlopige leerlingtelling

‘Krimp basisonderwijs 

zet stevig door’

Het basisonderwijs verloor het afgelopen jaar rond 
de 14.000 leerlingen. Dat blijkt uit de voorlopige 
leerlingtelling van DUO/CFi op 1 oktober 2010. 

De krimp slaat vooral toe in Limburg en Zeeland.

15 procent nederlandse 

 professionals leest ebooks

‘Papieren vakliteratuur 

voorkeur boven eBook’

Van de zakelijke lezers kiest ‘maar’ 15 procent ervoor 
om vakinformatie in de vorm van een eBook tot zich 
te nemen. De belangrijkste reden om het digitale 
boek links te laten liggen is dat men veel waarde 
hecht aan de papieren versie. Dit blijkt uit een 
onderzoek in opdracht van Managementboek, onder 
ruim 500 hoog opgeleide respondenten die minimaal 
een uur per week besteden aan vakinformatie.

Veertienduizend leerlingen 

minder, dat zijn omgerekend 

62 gemiddelde basisscholen 

die het afgelopen jaar zijn ver-

dwenen. Het ministerie ging 

in onlangs gepubliceerde kern-

cijfers nog uit van de referen-

tieraming en komt dan uit op 

een daling van ongeveer 7.000 

leerlingen. Vooral de provincies 

Limburg en Zeeland hebben 

het zwaar (2 tot 3 procent 

minder leerlingen). Maar ook 

in noord Nederland tekent de 

krimp zich stevig af. In de drie 

Randstadprovincies, Overijssel 

en Flevoland valt de daling nog 

mee.

Utrecht is de enige provincie 

die nog een kleine leerling-

groei in het basisonderwijs 

kent. Die komt neer op 0,5 

procent, iets meer dan 500 leer-

lingen erbij.

De AOb bracht de cijfers van 

de voorlopige leerlingtelling 

onlangs naar buiten. �

Het merendeel bezoekt sites/

blogs op internet om de vak-

kennis op peil te houden. 

Daarnaast bezoekt men graag 

congressen, cursussen en der-

gelijke en leest men boeken 

en tijdschriften om op de 

hoogte te blijven van de laat-

ste trends en ontwikkelingen. 

Een derde deel geeft aan zich 

nog onvoldoende te hebben 

verdiept in het eBook om de 

overstap te maken. Ruim een 

vijfde van de professionals 

die geen eBooks lezen wil 

dit wel, maar heeft niet de 

beschikking tot een eReader 

of tablet. �
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‘cultuureducatie met kwaliteit’

Speciaal programma voor cultuureducatie

Binnen de herziene inrichting van het cultuurstelsel, waarin het kabinet veel bezuinigt om de cultuursector 

minder afhankelijk te maken van overheidssubsidie, komt een speciaal programma op het gebied van 

onderwijs: Cultuureducatie met kwaliteit. Hiervoor is de komende vier jaar circa 10 miljoen euro per jaar 

beschikbaar.

daadwerkelijk intern toezicht houden kan beter

72 procent schoolbesturen po heeft bestuur en 

toezicht gescheiden

Van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft 72 procent intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt 

uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van 

de PO-Raad.

Met name in het primair 

onderwijs zullen scholen 

geholpen worden bij het 

concreet invullen van hun 

cultuureducatieactiviteiten. 

De inspectie gaat thematisch 

onderzoek doen naar het 

niveau van cultuureducatie en 

de plaats die dit heeft in het 

onderwijs. Daarnaast moeten 

alle instellingen die voor rijks-

fi nanciering in aanmerking 

willen komen in hun aan-

vraag beschrijven hoe zij met 

hun activiteiten kinderen en 

jongeren bereiken.

Het nieuwe subsidiestelsel 

gaat in op 1 januari 2013. 

De totale bezuiniging in de 

culturele sector bedraagt 200 

miljoen euro. Vanaf 2013 is 

zo’n 175 euro rijkssubsidie per 

gemiddeld gezin beschikbaar 

voor cultuur. Alle (culturele) 

instellingen, die in de toe-

komst voor een subsidie in 

aanmerking willen komen, 

moeten daarom minstens 

17,5 procent eigen inkomsten 

hebben. Bijvoorbeeld musea 

die de norm van 17,5 procent 

eigen inkomsten niet halen, 

krijgen dan slechts subsidie 

voor het behoud en beheer 

van hun collectie en niet meer 

voor publieksfuncties. Deze 

musea moeten op zoek naar 

nieuwe fi nancieringsbronnen 

of samenwerkingspartners. 

Van podiumkunsteninstel-

lingen wordt meer verwacht; 

daarvoor geldt vanaf 2013 een 

minimum van 21,5 procent. 

Vanaf najaar 2011 kunnen 

instellingen een aanvraag 

doen om tot de nieuwe cul-

turele basisinfrastructuur te 

behoren. �

Het scheiden van bestuur 

en toezicht is een kernpunt 

uit de Wet ‘Goed onderwijs, 

goed bestuur’ en geldt als 

een belangrijk criterium 

voor bestuurlijke kwaliteit. 

Schoolbesturen realiseren 

de scheiding van bestuur en 

toezicht verschillend, al naar 

gelang het bestuursmodel dat 

wordt gebruikt: 20 procent via 

een raad van toezicht, 30 pro-

cent via een toezichthoudend 

stichtingsbestuur, een kleine 

20 procent via een constructie 

met de ledenvergadering en 

4 procent binnen het bestuur.

Ruim 20 procent van de 

schoolbesturen geeft aan 

op korte termijn bestuur en 

toezicht te zullen scheiden. 

Uit het onderzoek is ook op 

te maken dat intern toezicht 

weliswaar een plaats heeft 

gekregen in de organisatie, 

maar dat het daadwerkelijk 

intern toezicht houden kan 

worden verbeterd.

Bijna de helft (48 procent) van 

de leden van schoolbesturen 

zijn ouders. Dat aandeel ver-

schilt wel sterk tussen éénpit-

ters (73 procent ouders in het 

bestuur) en meerpitters (32 

procent ouders). ‘Niet-profes-

sionele’ besturen met veel 

ouders, bestaande uit vrijwil-

ligers, blijken niet achterop te 

lopen als het gaat om de schei-

ding tussen bestuur en toe-

zicht, meldt de PO-Raad. Ook 

blijkt uit de nulmeting dat 50 

procent van de schoolbesturen 

de Code Goed Bestuur han-

teert en positief waardeert.

Eind 2011 zal een vervolgon-

derzoek plaatsvinden. �

Het volledige onderzoek 

‘Goed bestuur in het primair 

onderwijs. Resultaten van 

de nulmeting monitor Goed 

Bestuur PO 2010’ van Dr. E.H. 

Hooge en Dr. M.E. Honingh 

(mei 2011) is terug te vinden 

op www.poraad.nl.
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reactie onderwijsraad op actieplan basis voor presteren

‘Schoolleiders verplicht in bekwaamheidsregister’

De Onderwijsraad staat in grote lijnen positief tegenover het actieplan Basis voor presteren, om opbrengst-

gericht werken te stimuleren. Wel geeft de raad enkele verbeterpunten aan.

Zo vindt de raad dat opname 

in een/het (NSA-)register 

voor schoolleiders een 

noodzakelijke voorwaarde 

moet zijn (lees: verplicht) 

voor de uitoefening van het 

beroep: bij- en nascholing 

is nodig om opgenomen te 

blijven. De raad adviseert 

verder dat schoolleiders 

minimaal een afgeronde 

opleiding op master niveau 

hebben genoten en een spe-

cialisatie op het gebied van 

onderwijsmanagement.

Daarnaast is de raad voor-

stander van een eindtoets in 

het basisonderwijs voor taal 

en rekenen en op termijn 

ook Engels (de raad adviseert 

om ook voor deze taal refe-

rentieniveaus in te voeren), 

maar als deze geijkt is op/aan 

de referentieniveaus vindt 

de raad het invoeren van een 

uniforme toets niet nodig. 

Wel zou de overheid zo’n 

uniforme toets beschikbaar 

moeten stellen, onder andere 

voor benchmarking. De raad 

is geen voorstander van het 

gebruik van toetsresultaten 

als grondslag om de pres-

taties van scholen – zowel 

leerwinst als toegevoegde 

waarde – te beoordelen en de 

beloning van leerkrachten te 

bepalen.

Verder vindt de raad dat de 

focus op taal en rekenen niet 

mag leiden tot kwaliteits-

verlies van andere vakken 

en aandacht voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

Tot slot pleit de raad ervoor 

om de pilots voor driejarigen 

ook aan te bieden aan kinde-

ren zonder taalachterstand.

De volledige reactie van de 

Onderwijsraad is te vinden 

op www.onderwijsraad.nl. 

De visie van de AVS op het 

actieplan staat op pagina 

26 van deze Kader Primair. 

De uitkomst van het alge-

meen overleg in de Tweede 

Kamer was bij het ter perse 

gaan van dit nummer nog 

niet bekend. �

indienen aanvraag kan tot 1 september aanstaande

Aanmelden voor startgroep met peuters begonnen

Scholen die mee willen doen aan de landelijke proef waarbij peuters vanaf 2,5 jaar naar de basisschool kunnen, 

hebben tot 1 september aanstaande de tijd een aanvraag in te dienen.

Minister Van Bijsterveldt 

beslist daarna aan de hand 

van loting welke dertig scho-

len, in samenwerking met een 

peuterspeelzaal of kinderdag-

verblijf, mee mogen doen aan 

het experiment. De focus ligt 

op kinderen met een risico op 

(taal-)achterstanden.

Het schoolbestuur is de aan-

vrager; er kan per bestuur één 

school worden aangemeld. 

Voorwaarde is onder meer 

dat de school geen reken- of 

taalzwakke school en geen 

zwakke of zeer zwakke school 

is. Er zijn aparte categorieën 

voor scholen in de krimpre-

gio’s: Noordoost Groningen, 

Parkstad Limburg en Zeeuws-

Vlaanderen.

De scholen die worden inge-

loot, kunnen direct met de 

proef beginnen. Na een jaar 

wordt gekeken of er voldoende 

voortgang is geboekt en kun-

nen de scholen nog eens drie 

jaar subsidie ontvangen.

Regie bij schoolleider
Doel van de proef is om te 

onderzoeken of de leerom-

geving van de basisschool 

peuters met een risico op een 

taalachterstand kan stimu-

leren in hun ontwikkeling, 

zodat hun prestaties op de 

basisschool kunnen verbete-

ren. De schoolleider voert de 

regie over het inhoudelijke 

aanbod voor de peuters en de 

doorlopende ontwikkel- en 

leerlijn vanaf de startgroep tot 

en met groep 8. De startgroep 

bestaat uit maximaal zestien 

peuters in de leeftijd van 2 of 

3 jaar. Hen wordt voorschoolse 

educatie aangeboden. Naast 

een pedagogisch medewerker 

(mbo-niveau) staat ook een 

begeleider (pabo-niveau) op 

de groep. Ook wordt er meer 

voorschoolse educatie per 

week aangeboden dan nu het 

geval is; minimaal vijf dagde-

len in plaats van vier. De kin-

deren uit de startgroep zitten 

fysiek op het kinderdagverblijf 

of de peuterspeelzaal.

Scholen en gemeenten die bui-

ten de proef vallen, maar wel 

graag een startgroep willen 

opzetten, kunnen hier zelf het 

initiatief toe nemen binnen de 

geldende wet- en regelgeving. 

Zij ontvangen echter geen 

extra fi nanciële bijdrage van 

het ministerie. �

Het aanvraagformu-

lier is te vinden op 

www.rijksoverheid.nl/ministe-

ries/ocw/documenten-en-publi-

caties/formulieren/2011/06/14/

aanvraag-deelname-startgroep-

peuters-2011-2012.html.
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actueel 

overeenstemming over uitwerking ‘historisch’ pensioenakkoord

Bonus voor aannemen oudere werknemer
Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst 
van het pensioenstelsel en het langer, gezond kunnen doorwerken. De aow-leeftijd en het -pensioen gaan 
omhoog. Eerder stoppen betekent een lagere uitkering. Later stoppen dan de voorgeschreven leeftijd levert 
voordeel op. Ook komt er een mobiliteitsbonus: een bedrag dat werkgevers krijgen als ze oudere werknemers 

aannemen.

verslag regiogesprekken

Voortgangsrapportage Passend onderwijs gepubliceerd
Minister Van Bijsterveldt heeft een voortgangsrapportage en een verslag van de 160 regiogesprekken Passend onderwijs naar 

de Tweede Kamer gestuurd. Daarin ook informatie over de voorgestelde indeling van de samenwerkingsverbanden.

Volgens de minister is bij deze indeling zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de schoolbesturen. De 75 verbanden 

voor primair onderwijs en 76 voor voortgezet onderwijs zijn langs gemeentegrenzen afgebakend. Alle gemeenten zijn bij 

een samenwerkingsverband ondergebracht. Het wetsvoorstel volgt na de zomervakantie.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/17/voortgang-passend-

onderwijs.html. 

Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair waren de resultaten van het algemeen overleg over Passend onderwijs in de 

 Tweede Kamer, gepland op 29 juni, nog niet bekend. _

De afspraken zijn samengevat:

•  De aow-leeftijd gaat in 2020 

naar 66 en naar verwachting 

in 2025 naar 67 jaar;

•  Het aow-pensioen gaat 

omhoog vanaf 2013;

•  Mensen kunnen door een 

flexibele aow kiezen wan-

neer ze stoppen met werken;

•  De aanvullende pensioenen 

worden meer schokbesten-

dig gemaakt;

•  Het wordt voor oudere werk-

nemers makkelijker gemaakt 

om door te werken.

Het aow-pensioen gaat vanaf 

2013 voor iedereen met 0,6 

procent extra per jaar omhoog. 

Mensen kunnen ervoor kiezen 

om eerder te stoppen met wer-

ken, maar dan ontvangen ze 

een lager aow-pensioen (min 

6,5 procent); per saldo resul-

teert dan een iets lager aow-

pensioen. Als mensen na hun 

66e (vanaf 2025 na hun 67e) 

doorwerken, krijgen ze een 

hogere aow (plus 6,5 procent). 

Vanaf 2020 komt er voor de 

lage inkomens een extra oude-

renkorting van 300 euro.

De pensioenpremie blijft sta-

biel. Dat wil zeggen dat in goe-

de tijden de premie niet auto-

matisch zal worden verlaagd, 

maar dat in slechte tijden de 

premie ook niet automatisch 

zal worden verhoogd.

Mobiliteitsbonus
In cao’s gaan werkgeversorga-

nisaties en vakbonden meer 

en betere afspraken maken 

over hoe mensen langer kun-

nen doorwerken. Maatregelen 

gericht op inzetbaarheid, scho-

ling, arbeidsomstandigheden, 

mobiliteit, werkhervatting en 

productiviteit moeten ervoor 

zorgen dat alle werknemers, 

jong en oud, bewuster de regie 

kunnen nemen over hun loop-

baan en duurzame inzetbaar-

heid. Ook komt er een mobili-

teitsbonus, dat is een bedrag 

dat werkgevers krijgen als ze 

oudere werknemers aanne-

men. Tot 2020 kunnen oudere 

werklozen blijven instromen in 

de IOW, een inkomensvoorzie-

ning voor oudere werklozen op 

bijstandsniveau, maar zonder 

partner- en vermogenstoets.

Ook wil het kabinet een groter 

aantal arbeidsplaatsen voor 

jonggehandicapten realiseren 

en daar in cao’s afspraken over 

maken.

Beleggen door de pensioen-

fondsen is nodig voor een goed 

pensioen, omdat het op de 

lange termijn meer oplevert 

dan sparen. Daar zijn wel risi-

co’s aan verbonden. De mee- en 

tegenvallers worden verwerkt 

in het pensioen, maar ver-

spreid over een aantal jaren. 

Elk pensioenfonds kan straks, 

kijkend naar onder andere de 

leeftijdsopbouw van het fonds, 

een optimale balans kiezen 

tussen de mate waarin risico 

wordt genomen en de kans op 

indexeren. De pensioenfond-

sen zullen hun deelnemers 

eerder en transparanter infor-

meren over de risico’s.

Ook de huidige pensioenrech-

ten van gepensioneerden en 

werkenden, moeten onderdeel 

van de nieuwe regeling wor-

den. Het kabinet, de sociale 

partners en externe deskundi-

gen zullen een aantal aspec-

ten daarvan onderzoeken en 

daarover zo spoedig mogelijk 

duidelijkheid verschaffen.

Het voorstel voor een sociaal 

akkoord over de aow en de 

aanvullende pensioenen verbe-

tert volgens het CPB de houd-

baarheid van de overheidsfi-

nanciën met 0,7 procent van 

het bbp, maar het akkoord is 

daarmee nog niet definitief. 

Eerst moeten de achterbannen 

van werkgevers en werkne-

mers nog hun fiat geven, even-

als de Kamer(s). _
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Over het thema 

Het is maar een ding, die iPad. Maar toch ook 

een revolutie. Een 2-jarig kind schuift letters in 

een woord en maakt heel simpele sommetjes. 

Hij of zij bedient het apparaat zelf, zonder 

hulp van een ouder. Deze ‘tablet-wijze’ leerling 

komt op 4-jarige leeftijd de school binnen 

met een smartphone op zak en gestimuleerd 

door webbased gaming. En gaat vervolgens 

met een pen en papier aan de slag, klassikaal 

aangestuurd door één persoon.

Oké, dit is overdreven gesteld. Veel kinderen 

hebben nu nog geen toegang tot deze 

producten. En daarnaast spelen sommige 

scholen al goed in op ict-gebruik in de klas, 

maar toch. Het is in ieder geval zo dat de 

ontwikkelingen, zowel technologisch als 

maatschappelijk, zo snel gaan dat het primair 

onderwijs van vandaag kinderen ‘opleidt’ voor 

een wereld die er – eer dat zij volwassen zijn – 

weer heel anders uitziet.

Dit thema probeert een beeld te schetsen van 

die toekomstige wereld. Koffi edik kijken, maar 

wel gebaseerd op kennis van wetenschappers, 

voorlopers en vaklui. Ouderwets opgemaakt 

op papier in tekst en beeld, dat dan weer wel. 

Daarom nodigen we schoolleiders en andere 

lezers van harte uit om ergens deze zomer 

ook www.avs.nl/detoekomst te bezoeken. 

Daar staan elf links naar onderhoudende 

fi lmpjes: korte visies van vaak buitenlandse 

onderwijsexperts, die zeer de moeite waard 

zijn. Eén muisklik en er gaat een inspirerende 

wereld open.

thema � de toekomst

Robots doen hun intrede, iedereen is 

constant online en alle informatie is digitaal 

beschikbaar. Technologische ontwikkelingen 

zullen in combinatie met vergrijzing en krimp 

grote invloed hebben op het dagelijks leven, 

is de verwachting. Met twee trendwatchers 

werpt Kader Primair een blik op Nederland 

anno 2025. tekst jaan van aken

In het huis van Jeroen (productdeveloper), Sanne (gezond-

heidsconsultant) en dochter Charlotte verstoort in de 

vroege ochtend van 28 juni 2025 alleen een zacht gezoem 

van robot Annie de stilte. “Wakker worden Jeroen, je hebt 

over een uur werkoverleg met je collega’s in de VS, China 

en India”, fl uistert Annie in zijn oor. “O ja”, geeuwt hij, 

“doe maar een stevig ontbijt met twee gebakken eieren.” 

Ze pakt zijn personal dashboard en voert zijn bestelling in. 

“Als je die eieren eet, moet je vandaag of anderhalf uur 

sporten of je premie gaat omhoog”, zegt de robot. “Hmm, 

doe dan maar yoghurt met muesli”, bromt Jeroen.

Sanne wordt wakker van hun gepraat. “Je weet toch zelf 

ook dat je cholesterol aan de hoge kant is of heb je je medi-

app weer uitgezet?” Ze pakt haar eigen dashboard om te 

checken hoe haar bejaarde moeder het maakt. Die woont 

in de Vitaalwijk in Den Haag, een levensfasebuurt met 

leven 

roductdeveloper), Sanne (gezond-

hter Charlotte verstoort in de

 een 

‘In de
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‘ n e e ’  z e g g e n

Je hoeft niet in alle nieuwe internettoepassingen mee 

te gaan, bevestigt futurist Marcel Bullinga. Vragen die 

je je vooraf kunt stellen: Heb ik er wat aan? Vind ik er 

waardevolle informatie, kan er diensten verkopen of 

bouw ik er een netwerk op? En is het leuk? “Vraag aan je 

leerlingen met welke sociale media zij bezig zijn, dan krijg 

je een beeld welke er toe doen”, adviseert hij.

Werkgevers maken steeds vaker gebruik van LinkedIn 

voor het vinden van personeel. “Maar we moeten er niet 

te ‘hyperig’ over zijn”, nuanceert Bakas. “Mensen worden 

steeds selectiever in het gebruik van social media en 

zetten ze steeds vaker uit.”

>

een  w er el d  zo n d er  pa pier  en  o l ie

huizen en voorzieningen speciaal voor senioren. “Goede-

morgen mam, lekker geslapen?” Haar moeder knikt en 

zwaait vriendelijk. “Tot snel mam. Ik moet zo je klein-

dochter wegbrengen, die leert vandaag niet in de praktijk 

maar op school.”

Personal dashboard Zo zou in 2025 de dag kun-

nen beginnen. De mobiele mediawolk of the cloud heet 

het fenomeen dat dit alles mogelijk maakt. De wolk is 

een combinatie van de echte en een virtuele wereld die 

door elkaar lopen en waarin alle apparatuur en mensen 

continu online met elkaar verbonden zijn. Dat beschrijft 

futurist Marcel Bullinga in zijn onlangs verschenen boek 

Welcome to the Future Cloud. “In de wolk wisselen we infor-

matie uit en werken we samen. Het is een wereld zonder 

papier en zonder olie”, vat hij samen.

ogen van kinderen

wij in

‘ n e e ’ z e g g e n

huizen en voorzieningen speciaal voor senioren. “Goede-

morgen mam lekker geslapen?” Haar moeder knikt en

museum’
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De iPad en gsm worden onderdeel van ons personal dash-

board, de afstandsbediening van ons leven in de wolk, 

volgens Bullinga. “Je kunt ermee bellen, deuren openen 

en producten checken in de supermarkt. Het is een digi-

tale kluis met onze bankpasjes, pensioengegevens en 

patiëntgegevens.”

De vraag is niet of dit gaat gebeuren, maar welke diensten 

we gaan gebruiken, stelt de futurist. De Wet van Moore, 

oprichter van chipfabrikant Intel, leert dat de snelheid 

van computerchips elke twee jaar verdubbelt, terwijl de 

prijs halveert. “De snelheid en dataopslag zijn grenzeloos 

en eindeloos en in 2025 is alle informatie mobiel en over-

al beschikbaar”, weet Bullinga.

Online communicatie wordt steeds belangrijker, zegt ook 

trendwatcher Adjiedj Bakas. “Maar ik geloof er niks van 

dat alles online gaat. Recent onderzoek van ABN AMRO 

leert dat online winkelen alweer over het hoogtepunt 

heen is.” Hij onderscheidt drie groepen in de samenleving 

die de nieuwe verzuiling vormen. Ten eerste de adhd’ers. 

“Die omhelzen alle nieuwe ontwikkelingen, dat is de 

groep die Bullinga beschrijft.” Twee is de Ot-en-Sienge-

neratie. “Zij willen terug naar vroeger, onthaasten. De 

slow foodbeweging die oma’s recepten weer klaarmaakt.” 

De derde is de vinexgroep. “Zij gaan wel mee in nieuwe 

ontwikkelingen, zij het met mate.”

3D-printer Energie is een belangrijke voorwaarde 

voor deze informatiemaatschappij. “De nieuwe gadgets 

gaan meer energie kosten”, zegt Bakas. Hij denkt dat de 

energievoorziening vooral van aardwarmte, getijdenener-

gie en kernenergie komt. “Ondanks de ramp in Japan zijn 

er wereldwijd duizend kerncentrales in aanbouw. Over 

een jaar of tien is energie vrijwel gratis door de grote 

beschikbaarheid”, voorziet hij.

Grondstoffen als olie raken op. “We zullen producten 

maken van zand, water en klei”, denkt Bullinga. Daar-

toe krijgt over vijf jaar iedereen thuis een 3D-printer. 

“Ze zijn er nu al, ter grootte van een melkpak kost hij 

1.200 euro. Nu deed ik er drie weken over om een auto-

sleutel te vervangen die ik verloren was, dan kan ik hem 

zo uitprinten.”

Ook op het gebied van gezondheidszorg kan het radicaal 

anders. Er zijn nanopillen in ontwikkeling bij de Universi-

teit Twente, die medicijnen naar een specifi eke plek in je 

lichaam brengen en controleren of je darmkanker ontwik-

kelt. Bakas publiceerde half mei het boek ‘De Toekomst 

van Gezondheid’. Er is al een apparaatje dat meet of je 

genoeg bewogen hebt, vertelt hij. “Als je het aan je com-

puter koppelt en je hebt te weinig bewogen, krijg je de 

keuze: of je gaat sporten of je zorgverzekeringpremie gaat 

fors omhoog. Je wordt veel meer verantwoordelijk voor je 

eigen keuzes.”

Sociale robots Vergrijzing en krimp gaan grote 

veranderingen veroorzaken. Momenteel telt Nederland 

16,6 miljoen inwoners, waarvan 15 procent vijfenzestig-

plus is. In 2025 groeit dat aandeel tot 22 procent op een 

bevolking van 17,5 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ouderen zul-

len in levensfasewijken wonen waar de voorzieningen zijn 

afgestemd op hun behoeften: meer verzorging en ontspan-

ning bijvoorbeeld. “We krijgen actieve hangsenioren. Ze 

zullen een paar dagen per week blijven werken en pikken 

de leuke krenten uit de pap”, voorziet Bullinga.

Ze moeten ook wel. “Pensioen vanaf 65 jaar is dan niet 

meer te betalen”, zegt Bakas. Tegenover elke gepensioneer-

de staan nu nog vier werkenden. In 2025 is die verhouding 

nog maar 1 op 2. Dat komt door krimp; er worden minder 

kinderen geboren. In 2025 zijn er 3,7 miljoen jongeren 

onder de 20 jaar, zo’n 5 procent minder dan nu. Nieuwe 

technologieën bieden ook kansen voor krimpregio’s denkt 

Bakas. “Winkels die geen caissière meer nodig hebben, 

kunnen langer openblijven. En als de bibliotheek dicht 

moet, kun je via je iPad een eBook kopen.”

De arbeidsmarkt zal rigoureus veranderen door krimp, 

globalisering en nieuwe technologieën. Sociale robots 

zullen het zware werk doen en simpele administratieve 

taken overnemen. “In krimpgebieden, waar minder 

s o c i a l  m e d i a

Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn zijn de bekendste 

social media van dit moment. Social media is een 

verzamelnaam voor internettoepassingen die het 

mogelijk maken informatie te delen. Gebruikers wisselen 

online verhalen, ervaringen, informatie en kennis uit op 

weblogs, fora en websites.

Twitter is een combinatie van een zakelijk en persoonlijk 

netwerk. Via berichten van 140 tekens houden 

gebruikers hun volgers op de hoogte. Persoonlijke social 

media sites zijn Hyves en Facebook, waar gebruikers zich 

via een profi el presenteren en ‘vrienden’ via berichtjes, 

links, foto’s en fi lmpjes laten weten wat hen bezighoudt. 

LinkedIn is een netwerk voor zakelijke contacten met 

discussiegroepen over allerhande onderwerpen. Over 

onderwijs zijn verschillende groepen actief: Onderwijs 

2.0, over de inzet van ict; PO-netwerk, mensen in 

het primair onderwijs delen hun expertise; Passend 

onderwijs en effecten; Ouders, school en buurt en 

Onderwijs & Bedrijfsvoering.

‘ h e t  w e s t e n  b l i j f t  w e lv a r e n d , 

m a a r  h e t  g e m a k  e n  c o m fo r t 

v e r d w i j n e n ’
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handen aan het bed zijn, kunnen ze senioren uit bed til-

len bijvoorbeeld”, vertelt Bullinga. Bedrijven zullen steeds 

meer virtuele diensten van de andere kant van de wereld 

aanbieden. “De concurrentie gaat waanzinnig groot wor-

den. Het werk dat overblijft zijn creatieve taken die robots 

niet kunnen overnemen”, zegt de futurist. Volgens Bakas 

zal het zo’n vaart niet lopen. “Er zijn teveel hoogopgelei-

den en te weinig loodgieters en andere ambachtslieden. 

Mensen die met hun handen werken, daar komt een groot 

tekort aan.”

Een leven lang leren Werknemers zullen minder 

in loondienst en steeds vaker zzp’er zijn. Werk en privé 

lopen meer en meer door elkaar, merkt Bakas. “Op vakan-

tie checken mensen ook om de een, twee dagen hun mail. 

Blackberry-gebruikers blijken zo’n twintig werkdagen 

extra te maken zonder een cent meer te krijgen.” Door 

constante vernieuwingen zal een leven lang leren werke-

lijkheid zijn voor deze zzp’ers. De adolescentie strekt zich 

uit tot halverwege de dertig. Bullinga: “Door globalisering 

zul je je best moeten doen om je eigen kwaliteiten bij te 

houden. Het Westen blijft welvarend, maar het gemak en 

comfort verdwijnen door toenemende concurrentie met 

China en India.” We moeten in Europa leren meer te doen 

met minder mensen en dat kan ook dankzij de techno-

logie, weet Bakas. “Maar sociale daling is onvermijdelijk. 

We zijn verzadigd geraakt en velen zullen verarmen.”

Wereldwijd werken nog relatief weinig vrouwen. Dat zal 

veranderen, voorziet Bullinga. “Vrouwen bezitten een 

duizelingwekkend arbeidspotentieel. De toename van 

werkende vrouwen zal de arbeidstekorten verminderen”, 

voorziet hij. In het onderwijs zal het juist zorgen voor 

meer mannen, denkt hij. “Meer hightech toepassingen 

doen hun intrede en dat zijn typisch mannelijke zaken.”

Die onderwijssector staan grote veranderingen te wach-

ten. Door onderwijs via beeldschermen ben je niet meer 

gebonden aan de school in de buurt, weet Bullinga. 

“Resultaten van scholen zullen transparanter zijn en ze 

worden constant afgerekend op hun prestaties.” Kinde-

ren worden opgeleid voor beroepen die nog niet bestaan. 

Daarom is het belangrijk hen te leren informatie kritisch 

te beoordelen, te delen en samen te werken. Leerkrach-

ten worden mediacoach, stelt Bullinga. “Leren wordt een 

interactieve game met levensechte situaties.” Kinderen 

zijn al ondergedompeld in de nieuwe media-wolk. “Ze 

gebruiken social media, gamen en zijn gewend aan virtu-

ele werelden. In de ogen van kinderen leven wij in een 

museum.” �

thema � de toekomst

trendwatcher 

adjiedj bakas 

(1963) geeft 

lezingen en schreef 

boeken als ‘De 

Toekomst van 

Gezondheid’, ‘De 

Toekomst van 

Werk’ en ‘World 

Megatrends’. 

Bakas is geboren 

in Suriname 

en studeerde 

Nederlands. Hij 

is verkozen tot 

Trendwatcher van 

het Jaar 2009 en 

Zwarte Zakenman van het Jaar 2008. Eenzaamheid wordt 

volgens Bakas een van de grootste thema’s van de komende 

tijd. “In een tijd met meer communicatiemogelijkheden dan 

ooit tevoren, voelen meer mensen dan ooit zich eenzaam.”

Zie www.bakas.nl.

futurist marcel 

bullinga (1958) 

is spreker en 

dagvoorzitter over de 

toekomst & innovatie. 

Hij schreef het boek 

Welcome to the Future 

Cloud – 2025 in 100 

Predictions, waarin hij 

honderd revolutionaire 

voorspellingen doet 

over de wereld in 2025. 

Bullinga stelt dat 

juist de allerjongste 

en alleroudste 

mediagebruikers 

bepalend zijn voor de manier waarop de digitale revolutie zich 

verder ontwikkelt: “Leren wordt een spel. Steeds vaker zal 

lesstof worden gegoten in de vorm van een game. De jeugd 

leert vroeger dan ooit en in hun eigen tijd, zonder te hoeven 

wachten op school of opvoeders.” Bullinga was eerder journalist 

en betrokken bij de oprichting van de Digitale Burgerbeweging 

Nederland.  Zie www.futurecheck.com.

‘ i k  g e lo o f  e r  n i k s  v a n  d at 

a l l e s  o n l i n e  g a at ’

Foto: Alex Dokter/Fotostudio Alkmaar

Foto: Robert en Sander Heezen
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❑  werken wisselende groepen 

❑ draagt de leerkracht van tev 

d e  co n f ro n tat i e  De samenleving verandert. In hoeverre moet het onder 

van De Baak schetsen elk aan de hand van vijf stellingen hun school van de toekomst.  
tekst marijke nijboer

thema � de toekomst

stelling: Het primair onderwijs zal er over twintig jaar heel anders uitzien dan nu.

Starren: “In essentie verandert er niets, maar de 

uiterlijke vorm moet congruent worden met de 

samenleving waarop we kinderen voorbereiden. 

Die is complex en veranderlijk. Ik denk daarom dat we 

gaan naar veelvormigheid, leergroepen en minder voor-

spelbare curricula. Kinderen gaan gedifferentieerd, in ver-

schillende tempo’s, toewerken naar de referentieniveaus. 

Straks zijn er algemene leerkrachten en mensen die zich 

specialiseren in rekenen of tutoring. Kinderen leren ook 

steeds meer buiten school. Bijvoorbeeld omgaan met com-

plexiteit. Wij leren kinderen dat spelregels altijd opgaan. 

Maar bij een populaire game op internet veranderen tij-

dens het spelen de regels. Het kost úren om dat spel te 

leren beheersen, maar kinderen hebben dat ervoor over. 

Ik denk dat dat spel hen beter voorbereidt op de samenle-

ving dan onze spellen met vaste regels. Wij wisten vroeger 

precies wat goed en fout was. Maar wat toen slim was, is nu 

onoorbaar en wat vroeger onbeschoft was, heet nu eerlijk. 

De etiquette verandert en het vermogen om mee te veran-

deren wordt ontwikkeld in spelletjes en op straat.”

Verbrugge: “De adviesbureaus hebben het hbo en 

mbo verstoord en ik vrees dat ze nu het basison-

derwijs gaan aanpakken. Daar is al veel misge-

gaan, op basis van volstrekt verkeerde beelden van de 

moderne leerling en de moderne samenleving. De school 

vervult haar primaire taak niet: het voorbereiden van kin-

deren op een plaats in de moderne maatschappij. Maar pre-

cies onder dat mom worden nieuwe didactieken ingevoerd, 

die de vakinhoudelijke scholing verder ondermijnen. Het 

onderwijs ‘vertherapeutiseert’. De sociale en psychologi-

sche condities van kinderen worden het vertrekpunt van 

de didactische situatie. Dat leidt tot verdere segregatie, 

want alleen beter gesitueerde ouders kunnen de lacunes in 

kennis en kunde vullen. Gezien wat BON inmiddels in gang 

heeft gezet, denk ik dat een deel van de gekte een halt zal 

worden toegeroepen. Ik hoop op een herwaardering van 

vakinhoudelijk onderwijs, ook op de pabo’s. En een beetje 

kaliber aan leerkrachten. Ja, ondanks de pensioengolf. Óf je 

verhoogt de lonen, óf de onderwijsresultaten glijden af. 

Het is maar wat je over hebt voor de kinderen.”

v e r b r u g g e :  ‘ h e t  o n d e r w i j s  v e r t h e r a p e u t i s e e r t ’

(Welke stelling heeft uw voorkeur?)

In de school van 
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in verschillende tempo’s 

oren vastgelegde kennis over

s ta r r e n :  ‘ j e  m o e t  vo o r ko m e n 

d at  m e n s e n  d e r t i g  j a a r 

h e t z e l f d e  w e r k  d o e n ’

 wijs daarin mee? Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland (BON) en Harry Starren 

Dat levert twee volstrekt verschillende scholen op, met een paar overeenkomsten. 

stelling: Uiteindelijk moeten we af van het klassikale lesgeven op de basisschool.

Verbrugge: “Nee! Ik ben voor één-op-één onder-

wijs, maar met de middelen die wij ter beschik-

king hebben is klassikaal lesgeven het meest 

effi ciënt. Mits door goed opgeleide leerkrachten die zelf 

veel aan het woord zijn en een gemeenschappelijke stan-

daard stellen. Kinderen werken nu op allemaal verschillen-

de niveaus. Daardoor is de leerkracht veel meer tijd kwijt. 

Je kan beter het minimumniveau vaststellen en bepaalde 

leerlingen extra stof geven. Zo ging het vroeger en bij ons 

allemaal zaten de tafels erin geramd. Nu laten ze soms de 

leerjaren los en komen sommigen met drie jaar achter-

stand van school. Ik maak mij grote zorgen over het te veel 

zelfstandig werken van kinderen en het veel te vroeg diag-

nostisch indelen. Kinderen komen in stromen terecht waar 

ze moeilijk meer uitkomen. Hierdoor is ook de Wajong 

volgestroomd.

Komt dat niet eerder doordat de maatschappij complexer 

is geworden?

Dat argument is de schaamlap van alle problemen. De echte 

complexiteit komt door gebrek aan structuur, te grote 

onderwijsinstellingen, te weinig persoonlijk contact, te 

 weinig inspirerende voorbeelden, kinderen die verloren 

rondlopen en te weinig contacturen hebben. Ja, dan wordt 

het behoorlijk complex.

Je klinkt boos.

Ja. Ik ben BON niet begonnen omdat ik zonodig terug wilde 

naar vroeger, maar omdat ik me grote zorgen maak om de 

toekomst.”

Starren: “We moeten af van al die aparte groe-

pen. Op moderne scholen worden groepen 

samengevoegd om kinderen meer mogelijkhe-

den te bieden. Sommige kinderen leren enorm van het 

uitleggen aan jongere kinderen. Er moet een veelvormi-

ger systeem komen dat recht doet aan het ontwikkel-

niveau en de leeftijdsfasen van kinderen. Daarvoor heeft 

de school een zekere grootte nodig: dan kun je kleine, 

wisselende groepen maken. Een kind heeft vastigheid en 

geborgenheid nodig, maar ook de uitdaging van nieuwe 

ontmoetingen. Sommige kinderen komen in de ene 

groep niet tot hun recht en krijgen in een nieuwe groep 

de kans om een andere sociale positie in te nemen. Wat 

ook pleit voor meer dynamiek: volgens neurologen is 

een zittende houding allerminst bevorderlijk voor het 

leren.

Telkens wisselende klassen: is dat niet ingewikkeld voor 

de leerkracht?

Ja, maar een vak in ontwikkeling is leuk. Anders gaan 

mensen die zich graag ontwikkelen iets anders doen. Je 

moet voorkomen dat mensen dertig jaar hetzelfde werk 

doen. Een directeur moet durven zeggen: dit kan jij al zo 

goed, nu ga je eens iets anders proberen. De school moet 

ook voor leerkrachten een lerende plek zijn.”

de toekomst:

>
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stelling: Om de aansluiting met leerlingen niet te verliezen 
moet de leerkracht van de toekomst ‘web-proof’ zijn.

stelling: In 2025 zijn niet zozeer vakinhoudelijke leerkrachten nodig, 
maar meer pedagogisch sterke begeleiders van het leerproces.

Verbrugge: “Je moet de taal van leerlingen spre-

ken, maar hen niet na doen. Kinderen moeten het 

idee hebben dat er iets hogers is dan datgene wat 

ze aan het doen zijn. Mijn dochter van 14 weet van bepaal-

de dingen veel meer dan ik. Maar ik weet wel ongeveer 

waar ze mee bezig is. Ik voorkom dat ze de hele middag op 

Hyves zit. En vertel dat ik vind dat ze daar erg bezig zijn 

met wat de een zegt over de ander, met insluiten en uitslui-

ten. Juist omdat je elkaar niet meer opzoekt en aankijkt 

worden er dingen uitgewisseld waar je helemaal naar van 

wordt. Dat is inderdaad de tijdgeest, maar hou ze maar die 

spiegel voor.”

Starren: “Een wiskundeleerkracht is veel effectie-

ver als hij of zij ook pedagogisch sterk is. Elke leer-

kracht moet geïnteresseerd zijn in kinderen en 

hun ontwikkeling. Ik denk dat de kennisoverdracht in klas-

sieke zin minder zal plaatsvinden. Als begeleider van het 

leerproces moet de leerkracht natuurlijk zelf over de ken-

nis beschikken. Het kind gebruikt allerlei bronnen om ken-

nis te vinden, maar daarna toetst de leerkracht met hem 

of haar of de feiten kloppen. Het kind moet zin van onzin 

leren onderscheiden. Dat wordt een belangrijke nieuwe 

vaardigheid.”

Starren: “Web-proof zijn is belangrijk, maar de 

nieuwe generaties leerkrachten zijn hiermee ver-

trouwd. Plato beschrijft hoe de mythische god 

Thoth de uitvinding van het schrift aanbiedt aan de Egypti-

sche koning Thamus. Thamus weigert het geschenk om een 

heel goede reden: als we het schrift invoeren wordt het 

geheugen van de mensen minder. Hij heeft gelijk, want de 

mondelinge overlevering traint het geheugen. Ook het 

internet brengt nadelen met zich mee. Daar zullen we ech-

ter mee leren omgaan. Nu moet de Blackberry nog in de 

kluis, omdat we nog geen goede manier hebben om er in 

het leerproces mee om te gaan. Dat zal veranderen.”

Verbrugge: “Als leerkrachten begeleiders worden, 

wordt de school een buurthuis. De mensen die dat 

promoten zijn degenen die onze economie en ons 

land naar de bliksem helpen. Kinderen moeten leren lezen 

en schrijven. Hoe meer je gaat coachen, hoe minder eruit 

komt. Natuurlijk moeten leerkrachten pedagogisch sterk 

zijn en oog hebben voor bepaalde problemen. Maar praten 

lost niks op. Bied veiligheid en structuur. Zo geef je kinde-

ren andere identifi catiemogelijkheden en kunnen ze zich 

emanciperen van een ellendige thuissituatie.”

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

w o r d t  d e  s c h o o l  e e n  b u u r t h u i s ’

Ad Verbrugge (1967) is 

oprichter en voorzitter 

van de vereniging Beter 

Onderwijs Nederland 

(BON). Hij studeerde 

wijsbegeerte, schrijft 

boeken en is universitair 

hoofddocent aan de Vrije 

Universiteit.

Harry Starren (1955), 

oud-docent, is algemeen 

directeur van De Baak 

Managementcentrum 

VNO-NCW, een 

opleidingsinstituut voor 

onder andere (school)

leiders. Hij studeerde 

geschiedenis, politicologie 

en bestuurskunde.
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stelling: Schoolleiders zijn straks steeds minder onderwijskundig leider; ze houden zich bezig 
met de bedrijfsvoering, marketing en contacten met stakeholders.

Starren: “We moeten de manager niet te belang-

rijk maken. Ik vind dat een directeur net zoveel 

moet verdienen als de beste leerkracht. Dan hoe-

ven mensen niet vanwege hun gezinsinkomen te kiezen 

voor het management. Een directeur moet uit het onder-

wijs komen. Je moet weten wat je bestuurt en liefde voelen 

voor het vak. Leerkrachten nemen een directeur met onder-

wijsachtergrond ook minder gauw in het ootje. Zelf lesge-

ven hoeft niet per se, maar de manager moet betrokken 

zijn bij de vakontwikkeling van leerkrachten en zijn of 

haar managementstijl moet pedagogische vaardigheden 

bevatten. Als het werk te zwaar wordt, zet je een zakelijk- 

en een onderwijskundig directeur neer. Die laatste krijgt 

de leiding.”

Verbrugge: “Dan gaan de juffen bezig met de kin-

deren en maken de mannen carrière als bestuur-

dertje. Het onderwijs moet tegenwoordig 

vermarkt worden; ze concurreren, fuseren, werken aan het 

imago van de school. Terwijl een schoolleider gewoon moet 

faciliteren dat er zo goed mogelijk les wordt gegeven. Een 

schoolleider moet uit het onderwijs komen en zelf deels 

voor de klas staan. Dat moet lukken; decanen op universi-

teiten geven ook college.

De samenleving is complexer geworden, omdat we de een-

voud van instituties hebben ondermijnd. De hoofdmeester 

van vroeger, die fulltime voor de klas stond, had feilloos 

door wat het eindniveau was en hij wist wat er mis ging.” �

v e r b r u g g e :  ‘d e  h o o f d m e e s t e r  v a n  v r o e g e r 

h a d  f e i l lo o s  d o o r  w at  e r  m i s  g i n g ’

s ta r r e n :  ‘m o n d e l i n g e  o v e r l e v e r i n g  t r a i n t  h e t  g e h e u g e n ’

thema � de toekomst

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

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

onder  steunen, adviseren en begeleiden management en bestuur onder meer 

op het gebied van:

Zo blijft uw organisatie met kracht op koers! 

OSG
Postbus 318
6800 AH  ARNHEM

T (026) 323 88 11
E info@osg.nl
I www.osg.nl
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Hoe kan ict bijdragen aan beter onderwijs? Veel scholen zoeken een antwoord op die vraag. 

Drie vooruitstrevende schoolleiders vertellen hoe ict het lesgeven op hun school veranderde. 

Frank Evers, programmamanager van Kennisnet, adviseert scholen bij deze ontwikkeling. 

tekst lisette blankestijn

met 

thema � de toekomst

Beter leren 

‘ o n z e  l e e r k r a c h t e n  z i j n  e r g  e n t h o u s i a s t  o v e r  d e  n i e u w e  
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ict

Bijna 8 van de 10 schoolleiders is zeer tevreden met het 

rendement van hun ict-investeringen, blijkt uit een moni-

tor van Kennisnet. Ict draagt bij aan aantrekkelijker onder-

wijs, een rijkere leeromgeving en faciliteert het zelfstandig 

leren, vinden ze. Voor leerlingen met een achterstand kan 

ict extra nuttig zijn. Maar het blijft niet bij tevredenheid 

alleen: dat ict bijdraagt aan beter onderwijs is ook weten-

schappelijk aangetoond. Toch gebruikt nog steeds een 

kwart van de leerkrachten geen ict in de les, en deze groep 

wordt maar heel langzaam kleiner. Hoe dat komt? “De 

kneep zit ‘m in de visieontwikkeling”, zegt Frank Evers, 

programmamanager bij Kennisnet. “Schoolleiders moeten 

zich afvragen: hoe kunnen we met ict ons onderwijs beter 

maken? Pas als je daarover hebt nagedacht, weet je welke 

investeringen je moet doen.”

Ontdekkend leren Jos Jansen is directeur van 

obs West in Capelle aan de IJssel. Onder zijn leiding 

kreeg de school een ‘Klas van de Toekomst’: een groot, 

modern ingericht lokaal, voorzien van multimedia en 

allerlei hoeken, zoals een techniekhoek, een handvaar-

digheidhoek, een scheikundehoek, een kookhoek en 

een leeshoek. “We gaan uit van het totale kind, dat het 

leuk vindt om te leren door te ervaren en door te doen. 

Ontdekkend leren dus. Daarbij zijn er vijf pijlers: cog-

nitie, motoriek, sociale vaardigheden, creativiteit en 

ict-vaardigheden. Het boek gaat verdwijnen, we willen 

minder groepsgewijs werken. Ict is daarin voor ons een 

ondersteunend middel dat kinderen in staat stelt om op 

maat te leren.”

De derde schooldirecteur die vooroploopt als het om ict 

gaat is Jelle Berens, directeur van De Schakel in Eiber-

gen. Hij werkte in 2010 mee aan een onderzoeksproject 

van Kennisnet, Leren van de Toekomst. Vier weken lang 

gebruikten de bovenbouwklassen van De Schakel geen 

lesboeken en werkschriften maar laptops, PDA’s, pod-

casts en touchtables. “Voor mij is ict een hulpmiddel, 

geen doel op zich. Het gaat erom dat we onze leerlingen 

zo goed mogelijk onderwijs geven. TNO onderzocht 

bij ons of al die digitale leermiddelen leiden tot beter 

onderwijs. Het bleek dat de ICT tijdswinst opleverde voor 

de leerkracht: tijd die hij of zij goed kon gebruiken voor 

extra instructie aan leerlingen die dat nodig hebben.” 

Dat is een belangrijke opbrengst van het project, voor 

Berens. Maar ook is hij blij met de minilaptops, camera-

tjes en het draadloos netwerk die hij aan het onderzoek 

overhield.

Vier bouwstenen De visie op ict is een van de 

vier pijlers van het Kennisnetmodel Vier in Balans. 

Programmamanager Evers: “Vier in Balans geeft aan dat 

invoering van ict voor onderwijsdoeleinden meer kans 

van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangen-

de inzet van vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digi-

taal leermateriaal en ict-infrastructuur. Als je een van 

de vier te veel of te weinig aandacht geeft, dan werkt het 

niet. Daarom was het Leren van de Toekomst-experiment 

in De Schakel zo succesvol. Daar hebben we het hele stuk 

gepakt: nagedacht over onderwijs, de deskundigheid 

van de leerkrachten bevorderd, lesmateriaal ontwikkeld 

De visie van Ton Plagman (obs De Snippeling, Deventer) is 

helder. Sinds twee jaar heeft zijn school 125 e-books, die 

zijn aangesloten op een Elektronische Leeromgeving (ELO). 

“Onze school staat in een achterstandswijk: alle leerlingen 

starten met een taalachterstand. Iedere leerling oefent nu 

elke dag taal en rekenen op zijn eigen netbook. Hij of zij 

krijgt leerstof op zijn/haar eigen niveau. Ict is voor mij dus 

een middel waarmee leerlingen extra kunnen oefenen, 

terwijl ze constant feedback krijgen. Het past bij onze 

manier van opbrengstgericht werken: de leerkrachten heb-

ben altijd inzicht in hoe de leerlingen ervoor staan.” Naast 

de eBooks kent De Snippeling een verlengde schooldag. De 

eerste resultaten van alle inspanningen zijn veelbelovend; 

de Cito-resultaten schieten omhoog.

‘ i c t  i s  vo o r  m i j  e e n  m i d d e l 

w a a r m e e  l e e r l i n g e n  e x t r a 

k u n n e n  o e f e n e n ,  t e r w i j l  z e 

c o n s ta n t  f e e d b a c k  k r i j g e n ’

 d r i v e  i n  d e  s c h o o l’

Kinderen op De Schakel tijdens het onderzoeksproject 
Leren van de Toekomst. Ze zijn aan de slag met de 
Skoolmate. Foto: Kennisnet
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en gezorgd voor goede hardware.” “Toch ontbreekt het 

nog steeds aan goede software”, vindt Berens. “Veel pro-

gramma’s zijn niet zo modern en interactief. Dan maken 

de leerlingen bijvoorbeeld sommen, maar dan moet de 

leerkracht die toch nog met de hand nakijken.” “Dat 

komt ook naar voren uit de jaarlijkse monitor van Vier 

in Balans” zegt Evers. “Veel leerkrachten vinden dat er te 

weinig goed bruikbaar materiaal is. Maar er is heel veel. 

Leerkrachten moeten dat wel opzoeken, bijvoorbeeld in de 

Digischoolcommunity’s en op Wikiwijs. Aan schoolleiders 

de taak om leerkrachten ook de tijd te geven om dat mate-

riaal te vinden.”

De leerkrachten zijn 

uiteindelijk degenen 

die daadwerkelijk 

met de ict aan de slag 

moeten. Zij moeten 

dus gemotiveerd en 

deskundig zijn. Som-

mige leerkrachten op 

De Snippeling stonden 

niet te juichen om de 

netbooks, vertelt Plag-

man. “We begonnen 

met een teamscholing, 

maar al snel zag ik 

sommige leerkrachten 

hulpeloos om zich 

heen kijken. Daarom 

heb ik een I-coach 

aangesteld, die de leer-

krachten wekelijks in 

kleine groepjes begeleidt. Daarvoor hebben we Y 150.000 

vrijgemaakt. Mensen ontwikkelen zich ongelijk, dat is nu 

eenmaal zo. Ze moeten leren om de methode los te laten.” 

Dit gaat oudere, ervaren leerkrachten makkelijker af dan 

beginnende leerkrachten, ervoeren Jansen en Berens. Jan-

sen: “Onze leerkrachten moesten leren loslaten, leren om 

kinderen verantwoordelijkheden te geven, leren om niet 

te leiden maar te begeleiden en om goede ontdekkings-

vragen te stellen. Ze zijn erg enthousiast over de nieuwe 

drive die in de school is gekomen; de Klas van de Toekomst 

geeft hun vak een nieuwe horizon. Ik ben blij dat ik zoveel 

mensen heb die nog best slagen willen maken.”

Valkuilen Natuurlijk zijn er ook valkuilen bij de inzet 

van ict. Jansen van obs West: “Het onderwijs moet niet te 

individueel worden. Ik wil niet dat kinderen de hele dag 

in hun eentje adaptieve software doorwerken. De Klas van 

de Toekomst mag niet de groepsprocessen doorbreken. 

Daarom hebben we ervoor gekozen om veel in hoeken en 

groepen te werken.” “Onze leerkrachten hebben moeten 

leren dat als een leerling al instructie heeft gehad met 

een les op de laptop, 

dat ze het verhaal 

dan niet nog een 

keer extra hoeven 

uit te leggen”, vertelt 

Berens. Voor Plagman 

vormt de software een 

valkuil: “De uitgevers 

lopen hopeloos ach-

ter. Veel software is 

gebaseerd op servers, 

terwijl wij met onze 

netbooks webbased 

werken. Serverbased 

programma’s zijn dan 

veel te langzaam.”

Maar de belangrijkste 

valkuil zit ‘m in de 

weerstand bij som-

mige teamleden. “Wij 

dwingen niet,” vertelt 

Plagman, “maar als 

schoolleider moet je 

wel het lef hebben 

om mensen erop 

aan te spreken als 

ze de ict niet gebrui-

ken. Anders staan je 

apparaten in no time 

op zwart.” Berens: 

“Wat voor ons heel 

leerzaam was, was 

het feit dat je ook 

‘onvoorbereid’ een 

deep dive kunt nemen 

in een vernieuwing. Wij hebben afgesproken samen eerst 

te ervaren en daarna door evaluatie tot beslissingen te 

komen. Dat maakte de drempel veel minder hoog en 

leidde ertoe dat ook de meer traditionele leerkrachten de 

stap naar ict-onderwijs konden maken.” Jansen: “Ik geloof 

in olievlekwerking. Voer veranderingen ‘warm’ door. 

Geef mensen verantwoordelijkheid. Ik heb zes onderwijs-

kundig ict’ers aangesteld. Zij coachen hun collega-leer-

krachten. Als er een studiemiddag is, verzorgen zij dat, 

we halen geen externe expertise binnen. Zij vinden het 

Sinds maart 2011 is het kantoor van Kennisnet in Zoetermeer-Oost verrijkt 
met De Verdieping: een inspiratieruimte waar leerkrachten, schoolleiders en 
besturen samen actief aan de slag kunnen met de nieuwste ict-technologieën.
Foto: Kennisnet

‘ i c t  i s 

g e e n  d o e l  o p 

z i c h ’
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thema � de toekomst

leuk om te doen, en de andere leerkrachten voelen dat de 

veranderingen van binnenuit komen.” Ook Evers adviseert 

om gezamenlijk stappen te zetten: “Accepteer dat het een 

onzekere omslag is. Ga geen eindeloze visiepresentaties 

houden en zorg dat je als schoolleider aan je team laat 

zien dat jij ook mee wilt leren.”

Middelen Ten slotte: ook het organiseren van 

de fi nanciële middelen vraagt om goed leiderschap. 

Evers van Kennisnet: “Laat zien dat je wilt investeren. 

Sommige schoolleiders vinden het teveel om een leer-

kracht vijf dagen per jaar vrij te roosteren voor een 

Ambassadeursnetwerk van Kennisnet. Terwijl de bespa-

ringen die je daarmee kunt realiseren vele malen groter 

zijn! Ict is niet automatisch een extra kostenpost. En: denk 

goed na over wat je nodig hebt. Veel schoolleiders den-

ken: ik moet digiborden hebben. Die zijn duur. Dus vraag 

Hoe beïnvloed ik 
de opbrengsten?

Welke informatie
heb ik nodig?

1

Hoe kom ik aan 
informatie?

Wat is nodig 
om succesvol
te zijn?

Hoe duid ik 
de informatie?

2
3

4

5

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

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

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

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

verbeteren
enWeten

Informatie- en interventiecanon 
Opbrengstgericht werken
in het primair onderwijs

Martine Fuite en Harm Klifman

verbeteren
enWeten

Informatie- en interventiecanon 
Opbrengstgericht werken
in het primair onderwijs

De doorbraak in
opbrengstg ericht werken

Nu al tweede druk

ad
ve

rt
en

ti
e

jezelf af: ga je die borden ook echt als digibord gebruiken? 

Of wil je alleen af en toe een fi lmpje bekijken? Dan heb je 

aan beamers ook genoeg. Wil je leerlingen een kwartier 

per dag sommen laten automatiseren, dan kun je beter 

investeren in netbooks. Dit soort inzichten ontwikkel je 

niet alleen. Praat met je team, en zoek inspiratie binnen 

je schoolbestuur.” Plagman adviseert schoolleiders om 

creatief op zoek te gaan naar middelen. “Je moet durven. 

Spaar ervoor, of spreek je schoolbestuur of de gemeente 

aan. En reken uit: methodes zijn heel duur. Daar kun je 

dankzij ict op besparen.” Jansen: “De faciliteiten in de 

Klas van de Toekomst zijn gesponsord door leveranciers 

van hardware, een keukenfabrikant en door de plaatse-

lijke schilder en aannemer. Voor de ict’ers heb ik de afge-

lopen twee jaar een formatieplaats vrijgemaakt. Binnen 

het reguliere budget.”

Plagman, Jansen en Berens zijn alle drie enthousiast over 

de opbrengsten van ict. En, al gaat het hen alle drie om 

de kwaliteit van het onderwijs en niet om de marketing: 

mooie ict blijkt ook goed te zijn voor de leerlingenaantal-

len. Ook de ouders zijn positief. Plagman: “De ouders van 

onze leerlingen voelen dat we echt alles uit de kast halen 

voor hun kinderen.” �

‘d e  k l a s  v a n  d e  to e ko m s t 

m a g  n i e t  d e  g r o e p s  p r o c e s s e n 

d o o r b r e k e n ’
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d i g i ta l i s er i n g  en  h e t  b r ein

Kinderen geboren vanaf 1999 speelden als baby al computerspelletjes. Het is bovendien de 

eerste generatie met ouders die zelf gewend zijn te werken met digitale media. Wat doet al dat 

digitale informatiegeweld met de hersenen? tekst susan de boer

Prikkels, prikkels

Deze ouders zijn overigens geen ‘digitalen’ van geboorte: 

zij hebben als jong volwassene moeten leren omgaan met 

computers, en later met internet, mobieltjes, enzovoort. 

Dat is nauwelijks een probleem geweest. De meesten 

omarmden de nieuwe technologie van harte. En ook de 

ouders van deze ouders brengen hun fi lmrolletjes niet 

meer naar de drogist, maar laden hun digitale foto’s op 

hun laptop en boeken hun vakantie niet bij het reisbureau 

maar bij Vliegwinkel.nl. Onze hersenen kunnen dat aan, 

omdat het brein plastisch is, zegt de Amerikaanse in neu-

rowetenschappen geschoolde onderwijskundige Marilee 

Sprenger. Het past zich aan bij onze ervaringen en nieuwe 

kennis, zoals het brein overigens ook verandert als we naar 

muziek luisteren, hardlopen of een gesprek voeren.

Wegzappen
Het effect van de nieuwe media is het grootst op het reti-

cular activating system of ‘RAS’. In dit deel van de hersenen 

komt alle informatie binnen, van hieruit gaan er signalen 

naar andere delen van de hersenen, en vervolgens reageren 

en nog meer

prikkels
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we. Of niet, want het RAS pikt ook veel informatie op die 

we meteen weer vergeten, zoals omgevingsgeluiden. De 

nieuwe media hebben het aantal mogelijke informatie-

bronnen verveelvoudigd en het RAS heeft zich daaraan aan-

gepast. Het kan snel switchen tussen e-mail, sms, muziek, 

Google en Wikipedia. Maar doordat het RAS is ingesteld op 

voortdurend nieuwe informatie, zappen we weg als bijvoor-

beeld een item in een televisieprogramma ons te lang gaat 

duren. “Dit effect doet zich bij iedereen voor, niet alleen bij 

kinderen en pubers”, zegt Wouter Camps, onderwijsadvi-

seur bij HCO in Den Haag. Hij verdiept zich in ‘breinvrien-

delijk onderwijs’ en vertaalt onder meer de resultaten van 

hersenonderzoek naar de onderwijspraktijk. “Doordat kin-

deren in een andere ontwikkelingsfase zitten, manifesteert 

het zich bij hen wel sterker dan bij volwassenen. Volwas-

senen hebben geleerd te focussen en prioriteiten te stellen, 

en niet op iedere afl eiding te reageren.” Gebieden die in 

de basisschoolperiode worden ontwikkeld zijn onder meer 

taal, het vermogen tot empathie, geheugenstrategieën en 

de verbinding tussen de rechter- en de linkerhersenhelft. 

Er is veel bekend over de omstandigheden waaronder het 

brein fl oreert. Zo zijn veiligheid, voeding (zuurstof), sociale 

omgang (leerlingen leggen elkaar dingen uit), nieuwheid 

en feedback belangrijke voorwaarden. “Leren uit een boek 

heeft een ander effect op het brein dan leren met behulp 

van internet”, zegt Camps . “Je leert minder van een tekst 

over Napoleon zonder plaatjes dan als je tekst hebt, en een 

fi lmpje, en beeld, en geluid, en mag samenwerken. Dan 

zijn er veel meer hersengebieden actief en beklijft de infor-

matie beter. Het brein wil variatie, en dat kan prima met 

nieuwe media.”

Mediawijsheid 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de 

mogelijkheden is het dus belangrijk dat kinderen leren 

omgaan met nieuwe media. Omgaan met nieuwe media 

kent grofweg drie aspecten: informatie kunnen opzoeken 

en beoordelen, creatief gebruikmaken van media zoals het 

maken en uploaden van fi lmpjes en deelnemen aan social 

media als Hyves of Twitter , en omgaan met de risico’s van 

internet. Dat laatste is vooral belangrijk bij het creatieve 

gebruik van nieuwe media. Wat op internet wordt gezet, 

is er nooit meer af te halen. Kinderen, met hun onvolledig 

ontwikkelde brein, overzien daarvan niet vanzelf de 

consequenties.

‘ i n t e r n e t  i s  o n g e z o n d ’

Veelvuldig online werken maakt dat onze hersenen 

ongeschikt worden voor nadenken. Dit zegt Nicholas 

Carr in zijn boek ‘Het ondiepe – Hoe onze hersenen 

omgaan met internet’. Carr, oud-hoofdredacteur van 

Harvard Business Review, gaat hierin op zoek naar een 

wetenschappelijke verklaring voor een verschijnsel dat 

hij bij zichzelf waarneemt: verminderde concentratie en 

een voortdurende behoefte om e-mail te checken, ook 

als er geen computer in de buurt is. Zijn onderzoek laat 

zien dat hersenen zich aanpassen aan wat we veel doen 

en dus blijkbaar belangrijk vinden. Informatie via internet 

kenmerkt zich door vluchtigheid: we kunnen steeds 

hyperlinks aanklikken voor meer informatie over een 

deelonderwerp of een fi lmpje bekijken. Daardoor nemen 

we de informatie oppervlakkiger tot ons en verliezen we 

het vermogen tot diepe concentratie. Maar de computer 

uitzetten gaat niet meer. Carr: “Het is maatschappelijk 

niet aanvaardbaar om een week geen e-mail te lezen. Ook 

sociaal gezien kan het niet: als iedereen op Facebook zit 

en jij niet, isoleer je jezelf.”

Bron: Interview door Rick Nieman, Managementboek, 

29 april 2011

>

Het effect van nieuwe media is het grootst op het deel van 
de hersenen genaamd reticular activating system (RAS). Hier 
komt alle informatie binnen. Het kan inmiddels snel switchen 
tussen e-mail, sms, muziek, Google en Wikipedia. Doordat 
het RAS is ingesteld op voortdurend nieuwe informatie, 
zappen we weg als iets ons te lang gaat duren.
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Mediawijzer, een kenniscentrum dat tot doel heeft om 

mediawijsheid te bevorderen, heeft door onderzoeksin-

stituut Its in Nijmegen laten onderzoeken in hoeverre 

scholen aandacht schenken aan ‘mediawijsheid’. 462 leer-

krachten uit het primair en 451 leerkrachten uit het 

voortgezet onderwijs zijn gevraagd naar hun bevindingen. 

In beide sectoren blijkt dat vooral aan het zoeken en beoor-

delen van informatie, meestal ter voorbereiding van werk-

stukken, aandacht wordt geschonken in de les. Ook voor 

‘digitaal pesten’ is aandacht, melden de meeste leerkrach-

ten. Zij horen wel eens van hun leerlingen dat zij slachtof-

fer zijn of zijn geweest van pesten via internet. Toch geeft 

maar 27 procent van de basisschoolleraren aan dat de 

school een digitaal pestprotocol heeft. Omdat kinderen 

niet alleen op school te maken hebben met nieuwe media, 

maar ook thuis, vinden veel leerkrachten het bijbrengen 

van mediawijsheid de verantwoordelijkheid van ouders en 

leerkrachten samen. Dit vinden de ouders ook, blijkt uit 

een onderzoek van Mijn Kind Online uit 2009, dat wordt 

aangehaald in het Mediawijzeronderzoek. Er is dus een 

basis om samen met ouders en leerkrachten te bekijken 

hoe mediawijsheid een plek kan krijgen in schoolbeleid.

Googelen 
Uit het Mediawijzeronderzoek komt ook naar voren dat 

leerkrachten niet alle leerlingen even vaardig vinden 

in het zoeken en beoordelen van informatie. “Er is een 

beperkte onderwijstijd”, zegt Its-onderzoeker Menno 

Wester. “Aandacht voor mediawijsheid gaat ten koste 

van andere onderwerpen. Daarom is het interessant om 

mediawijsheid te integreren in bestaande methoden. Er is 

bijvoorbeeld een aardrijkskundemethode die opdrachten 

heeft als het zoeken van demografi sche gegevens op 

de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS).” Naast het vinden van geschikte informatie op een 

website die door de leerkracht of het boek is opgegeven, 

moeten kinderen ook zelf leren googelen. “Internet vraagt 

deels andere leesstrategieën”, zegt Els Kuiper, docent en 

onderwijsonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. 

Zij promoveerde vier jaar geleden op onderzoek naar 

de manier waarop kinderen in de basisschoolleeftijd op 

internet informatie vinden en interpreteren. “Een website 

heeft bijvoorbeeld een gelaagde opbouw, terwijl je in een 

boek de inhoudsopgave in een oogopslag kunt overzien. 

Ook moet je tijdens het lezen besluiten nemen over hoe 

je verder gaat, of je bijvoorbeeld een hyperlink aanklikt 

of niet.” Internet is voor kinderen een oneindig grote 

bibliotheek. Zoekvaardigheden gaan daarom samen 

met begrijpend lezen. Goed zoeken betekent een goede 

zoekterm kiezen, en vervolgens de resultaten scannen op 

de meest kansrijke informatiebron. Daar zijn kinderen niet 

beter in dan hun ouders of leerkrachten. “Volwassenen zijn 

meestal beter in staat informatie kritisch te beoordelen, 

zeker hoog opgeleide volwassenen”, zegt Kuiper. 

“Kinderen zijn handiger met knoppen en kijken niet Niet alle leerlingen zijn even vaardig in het zoeken en beoordelen van 
informatie.

De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

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

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Gérard Zeegers van obs De Bonckert in 

Boxmeer: “Eens. Onze kinderen communice-

ren intensief met elkaar. Sinds enkele jaren 

doen zij dat ook via de sociale media. Het is 

prachtig om te zien hoe zij in no time in staat 

zijn enorme netwerken aan te leggen en ken-

nis en informatie met elkaar te delen. Ik ben 

van mening dat alle leerkrachten en school-

leiders hen moeten volgen. Het is namelijk 

hun opdracht om kinderen te begeleiden in 

hun ontwikkeling. En de sociale media maken 

dat het schoolse en het thuisleven steeds 

meer in elkaar overlopen. Prachtig toch? 

uw mening telt � peiling

27%
deels eens

9%
eens

77%
oneens
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‘a lt i j d  e e n  b a c k g r o u n d - c h e c k ’

Adil Akmouni, groep 8-leerling van de Dr. Bosschool 

in Utrecht, onderhoudt een blog op www.adilblogt.nl, 

zit op Hyves, twittert en gebruikt internet frequent als 

informatiebron. “Ik hou van nieuwe projecten. Ik ga op 

zoek naar nieuwe toepassingen en die probeer ik dan uit.” 

Gemiddeld besteedt hij vier uur per dag aan zijn hobby. 

“Maar als het mooi weer is, ga ik buiten spelen.” Adil 

gaat systematisch na of op internet gevonden informatie 

betrouwbaar is. “Ik doe altijd een background-check. Ik 

kijk wie het bericht online geplaatst heeft, of die persoon 

werkelijk bestaat en waar het bericht vandaan komt. Of 

ik vergelijk websites met elkaar, dan kan ik zien wat er 

klopt van welke stukje info.” Ook is hij zich bewust van 

de ‘gevaren’ van internet. “Je moet oppassen met wat je 

van jezelf online zet. Sommige dingen kunnen een heel 

verkeerd beeld geven.” Adil sport twee keer per week en 

leest ook regelmatig een boek. “Geen eBook. Dat hoeft 

van mij niet, niet alles hoeft digitaal.”

op van allerlei technische grapjes, maar goed zoeken, 

beoordelen en interpreteren van internetinformatie 

moeten ze nog leren. Het is een vaardigheid op het 

snijvlak van studievaardigheden en begrijpend lezen. 

Het zou mooi zijn als in methodes voor begrijpend 

lezen voor deze vaardigheden expliciet aandacht komt.” 

Kuiper vindt dat de school de aangewezen plaats is 

om de digitale generatie kritisch te leren omgaan met 

internetinformatie. “Niet alle kinderen hebben thuis 

een computer of ouders die hen wel even wegwijs maken 

daarin.”

Bereikbaarheid 
Hoe de nieuwe media ons brein verder zal beïnvloeden 

is nog een open vraag. “In het stenen tijdperk vonden we 

andere dingen belangrijk dan nu”, zegt Camps van HCO. 

“Nu vinden we bereikbaarheid enorm belangrijk en we 

reageren onmiddellijk op het ‘pingetje’ van de e-mail. 

Mogelijk gaat het brein zich op den duur afsluiten voor 

nieuwe berichten, net zoals je de tram die langskomt niet 

meer bewust waarneemt. Het kan ook dat we wel meteen 

blijven reageren, en er goed in worden daarna weer snel 

terug te keren tot onze eigen focus.” �

Bronnen:

•  Marilee Sprenger, 2010, Brain-based teaching in de digital age. 

Alexandria (US): ASCD

•  Menno Wester en Ed Smeet, 2011, Mediawijsheid in het 

onderwijs 2010. Nijmegen: Its

m e e r  w e t e n  o v e r  h e t  t h e m a ?

Kijk verder op www.avs.nl/detoekomst voor elf onder-

houdende en inspirerende fi lmpjes met visies van – vaak 

buitenlandse – onderwijsexperts over het thema De 

Toekomst.

Volop kansen. Ik weet wat zij halen en bren-

gen’ op de sociale media... en dat maakt dat 

ik kan anticiperen en aansluiten. Weg met de 

angst, zie de kansen en mogelijkheden!” 

Annet van de Kamp van pcbs De Bouwhof 

in Ugchelen: “Deels mee eens. De kwaliteit 

van mijn schoolleiderschap zal niet staan of 

vallen met de intensiteit of kwaliteit van mijn 

tweets. Wel zie ik het gebruik van Twitter als 

een mooie aanvulling op de gebruikelijke 

communicatie met ouders (mail, website, 

nieuwsbrieven).”

Berry Hakkeling van cbs Overschie in 

Rotterdam: “Oneens. Twitter biedt je de 

kans om interessante zaken te verspreiden 

onder mensen die jouw interesses delen. 

Daarnaast is het een uitstekend pr-middel. 

Linkedin is een middel om te netwerken, 

inhoudelijke discussies te voeren en contac-

ten te onderhouden. Nuttige tools voor een 

schoolleider, maar je wordt er geen betere 

schoolleider van.” 

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

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

Ga naar www.avs.nl en motiveer 

uw mening!
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen 

aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze 

maand in Zo kan het ook!: basisschool Mariëngaarde in Gorinchem ziet een 

meerwaarde in co-teaching, om elke (zorg)leerling voldoende aandacht te 

geven. “Wil je Passend onderwijs goed vormgeven, dan is het een vereiste 

dat je met z’n tweeën voor de klas staat.” tekst winnie lafeber

Arianne Dekker, leerkracht, onderbouw-

coördinator en MT-lid van de Mariëngaarde 

en vanaf het eerste uur co-teacher op de 

school, is enthousiast. “Met een co-teacher 

kun je de verantwoordelijkheden delen, 

rusten problemen niet op één schouder en 

is er meer aandacht voor de individuele 

leerling. Leerkrachten leren van elkaar en 

vullen elkaar aan. Je collega ziet andere 

dingen dan jij, heeft soms een oplossing 

voor een leerling die het moeilijk heeft waar 

jij nog niet aan gedacht hebt of geeft op een 

andere manier les, wat een goede aanvul-

ling is.”

Co-teaching is een van de mogelijkheden 

om leerlingen met een speciale onderwijs-

zorgbehoefte op te vangen in reguliere groe-

pen. De Mariëngaarde begon er een jaar of 

vijf geleden mee door een pilot vanuit het 

vooruitstrevende samenwerkingsverband 

waar de school deel van uitmaakt. Doel 

was dat elk kind in de eigen omgeving naar 

school moet kunnen gaan. De school begon 

in één groep met twee 

leerkrachten. Dit werd 

in de loop der tijd 

uitgebreid met – naast 

leerkrachten – stagi-

ères, pabo-studenten 

en onderwijsassis-

tenten. Uiteindelijk 

was co-teachen in de 

hele school ingevoerd. 

Dekker: “De leerkrach-

ten zijn niet de hele 

dag met zijn tweeën, 

maar elke dag zijn er 

altijd een of meerdere 

momenten dat ze met 

elkaar voor de klas staan. Het kan zijn dat 

de een onderwijst en de ander observeert 

of rondloopt. Of beide leerkrachten geven 

gezamenlijk instructie aan de hele groep of 

juist ieder apart aan een kleiner groepje. 

We maken samen een rooster van wat wie 

in de betreffende week met welk kind gaan 

doen.”

Alle collega’s staan er voor open, willen 

het graag en zien er het voordeel van 

in, vertelt Dekker. “Het is wel belangrijk 

goed met elkaar te communiceren over 

irritaties. Je hoeft geen vrienden te zijn, 

maar je moet wel professioneel met elkaar 

omgaan. Je moet bereid zijn knowhow te 

delen. Vooral in het begin kost het samen 

voorbereiden en plannen van de lessen 

veel tijd en energie. Een goede planning, 

dezelfde regels hanteren en elke dag een 

kort evaluatiemoment zijn voorwaarden om 

de samenwerking te laten slagen.”

De Mariëngaarde heeft altijd al veel 

zorg kinderen gehad en relatief weinig 

kinderen doorverwezen (maximaal acht 

in dertig jaar), maar sinds co-teaching is 

ingeburgerd, zijn er zelfs helemaal geen 

kinderen meer naar speciale (basis)scholen 

verwezen. Dekker: “Je hebt meer handen in 

de klas en dus meer gerichte aandacht voor 

elk kind. Dat heeft ook effect op (sociaal) 

gedrag van de leerlingen. De zorgleerlingen 

kunnen in de groep blijven en voelen zich 

geen buitenbeentje. Andere kinderen vinden 

het heel gewoon of hebben soms niet eens 

in de gaten dat sommige kinderen ‘anders’ 

zijn, zo zijn ze eraan gewend. Toch heeft 

elke groep wel drie of vier zorgleerlingen.”

De school heeft door het inleveren van 

LGF-gelden bij het samenwerkingsverband 

een aantal uren begeleiding van onderwijs-

assistenten gekregen. Toch zal het door 

de bezuinigingen niet gemakkelijk zijn 

co-teaching in de toekomst te blijven bekos-

tigen. “Samen vinden we altijd wel een 

oplossing”, reageert Dekker. Bijvoorbeeld 

door meer gebruik te maken van studenten 

of (goedkopere) onderwijsassistenten. Een 

ib’er of rt’er kan ook bijspringen. En het 

bestuur heeft misschien nog een potje. Ook 

laten we Den Haag weten hoe belangrijk 

co-teaching is om Passend onderwijs goed 

vorm te kunnen geven.” �

m e e r  w e t e n ?

In het boekje ‘Co-Teaching, meer handen in 

de klas’ (2010) van onder andere Arianne 

Dekker, worden de (zes) vormen van 

co-teaching uitgelegd.

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

co-teaching boost voor 

passend onderwijs

Door co-teaching ontstaat meer gerichte aandacht voor elk kind.
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specia al (ba sis)onderwijs

De eisen die de inspectie in het 
laatste Onderwijsverslag aan het 
speciaal basisonderwijs stelt, zijn 
aangescherpt. Daardoor kunnen 
de onderzoeken van de afgelopen 
jaren niet goed met elkaar worden 
vergeleken. Bij een vergelijking van 
het percentage scholen dat zwak 
of zeer zwak is beoordeeld in de 
afgelopen jaren, zou de conclusie 
kunnen worden getrokken dat 
het speciaal basisonderwijs als 
geheel zich niet heeft verbeterd. 
Deze conclusie is echter niet 
gerechtvaardigd, stelt Ellen Pieterse, 
voorzitter van het SBOwerkverband. 

tekst sbowerkverband/avs

Ellen Pieterse legt uit dat scholen een ver-

binding moeten leggen tussen de verwachte 

uitstroom en het bepaalde instroomniveau, 

en dat ze daarbij tussendoelen moeten 

formuleren. “Voor scholen is dat een grote 

omslag waar ze tijd voor nodig hebben. De 

inspectie heeft deze extra eisen snel inge-

voerd en daarom lopen scholen daar nog op 

achter. Daar komt nog bij dat het ontwik-

kelingsperspectief van leerlingen moet 

worden bepaald en het verwachte niveau 

voor de komende periode. Al in groep 5 

moet het verwachte uitstroomniveau voor 

groep 8 worden vastgesteld.” Senior AVS-

adviseur Jos Hagens vult aan: “Duurzame 

veranderingen in het onderwijs hebben tijd 

nodig. Méér tijd dan beleidsmakers met hun 

horizon op maximaal vier jaar (de termijn 

tot de volgende verkiezingen) ondanks alle 

internationale bewijsvoering willen hante-

ren. Het zou de inspectie sieren als ze zich 

tegen deze tendens meer zouden verzetten 

en niet alleen de druk op het systeem 

steeds verder vergroten. Het ontbreken 

van resultaten bij zo’n ‘snelle’ aanpak is in 

Amerika rond No Child Left Behind afdoende 

aangetoond: teaching to the test is het 

enige dat daarmee bereikt wordt.”

Plannend aanbod
Het is de bedoeling dat scholen steeds 

bepalen welke stappen ze moeten maken 

om het verwachte uitstroomniveau te beha-

len. Ze moeten dus een plannend aanbod 

creëren voor hun leerlingen. De tussendoe-

len moeten gemonitord worden. Het is niet 

meer voldoende de leerlingen te volgen, 

maar het aanbod van de leerstof moet wor-

den gepland. Pieterse: “Er is hierover nog 

veel onzekerheid. Voor de inspectie ligt hier 

ook nog een taak; een ontwikkelingspunt 

voor de inspectie is het uitstroomprofi el op 

een wetenschappelijke manier vaststellen. 

Bovendien zijn nog niet alle leerlijnen in 

het speciaal basisonderwijs (sbo) duidelijk 

omschreven. Veel scholen zijn daar nog mee 

bezig. De inspectie heeft de lat erg hoog 

gelegd. We moeten samen met de inspectie 

de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. 

De samenwerking met de inspectie kan 

beter: veel scholen weten nog niet precies 

wat de inspectie van hen verwacht.”

Verbeteringsslag
Pieterse vindt dat sbo-scholen al een 

enorme kwaliteitsverbeteringslag aan het 

maken zijn. “Met subsidie van het minis-

terie van OCW wordt hard gewerkt aan het 

ontwikkelingsperspectief, de 1-zorgroute en 

opbrengstgericht werken. Omdat alle scho-

len met dezelfde ontwikkeling bezig zijn, is 

het goed om deze ontwikkeling gezamenlijk 

door te maken. Zo zijn er scholen die elkaar 

adopteren, zodat ze echt van en met elkaar 

kunnen leren. De scholen hebben al aan 

kwaliteit gewonnen; veel van hen doen mee 

aan uitwisselingen en zijn op die manier 

actief bezig met kwaliteitsverbetering.” �

inspectie legt

lat hoog voor sbo

h e t  o n d e r w i j s v e r s l a g  2 0 0 9 / 2 0 1 0  o v e r  h e t  s b o

Basistoezicht september 2010
Op 1 september 2010 waren er meer sbo-

scholen met basistoezicht dan op 1 januari 

2010.

Heronderzoeken
Na 1 september 2010 daalde het 

percentage scholen met basistoezicht. 

Dat hangt samen met de planning van 

onderzoeken van de inspectie in 2010. In 

2005/2006 onderzocht de inspectie alle 

scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Daarop richtte de aandacht zich op 

scholen die onvoldoende kwaliteit lieten 

zien. Deze groep is twee jaar geleden 

opnieuw onderzocht. Ruim de helft van 

de scholen had zich verbeterd en kreeg 

basistoezicht. Vervolgens heeft de 

inspectie de groep van 138 scholen in 2010 

opnieuw onderzocht, die vier jaar geleden 

voldoende kwaliteit had. Van deze groep 

kreeg 68 procent opnieuw basistoezicht, 

maar 30 procent bleek zwak en 2 procent 

zeer zwak.

Situatie begin 2011
Op 1 september 2010 waren de 

onderzoeken in de groep van 138 scholen 

nog niet afgerond, maar op 1 januari 2011 

wel. Het beeld van het sbo in zijn geheel is 

minder positief dan op 1 september: 74,8 

procent van alle scholen voor speciaal 

basisonderwijs heeft basistoezicht, 23,9 

procent is zwak en 1,3 procent is zeer 

zwak.
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visie

actiepl an: ambitieuze inhoud, ma ar ook zware overheidsbemoeienis

Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt stuurde op 23 mei samen met staatssecretaris 

Halbe Zijlstra het actieplan ‘Basis voor presteren’ naar de Tweede Kamer. De maatregelen 

sluiten aan bij de eerdere voornemens uit het re geerakkoord. Wat de AVS opvalt is dat, 

anders dan in het verleden, de minister duidelijk zelf weer aan het roer wil staan. Zonder 

daar overigens zelf de verantwoordelijkheid voor te willen nemen. Die legt zij uitdrukkelijk, 

ook als opdracht, bij de scholen en schoolbestuurders. Voorzitter Ton Duif reageert namens 

het AVS-bestuur op het actieplan. tekst ton duif

Basis voor pre 
wie is nu eigenlijk 
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steren;

De overheid heeft zich eerst een deel van de eerder beschik-

baar gestelde middelen toegeëigend (zie de bezuinigingen 

op Passend onderwijs), om die ‘als nieuw geld’ weer samen 

met nieuw beleid – min of meer geoormerkt – ter beschik-

king te stellen van de scholen. Zo dreigt de lumpsumfi -

nanciering een wassen neus te worden. Eigen schoolbeleid 

en aangegane investeringen door scholen worden op deze 

manier onderuit gehaald, door onttrekking van middelen 

door de minister om haar eigen beleid te fi nancieren. Daar-

mee dreigt ook de autonomie, die de laatste jaren aan scho-

len en schoolbesturen is toegekend, af te brokkelen. Deze 

dualistische situatie, dit pendelen tussen decentraal en 

centraal beleid, is funest voor de ontwikkeling van de jonge 

sectoren primair en voortgezet onderwijs. Centrale aanstu-

ring, zoals in de jaren tachtig en negentig, is geen optie 

meer. Trouwens, voor een centrale aansturing zou het amb-

tenarenapparaat explosief moeten worden vergroot en gaat 

de diversiteit in bestuur en beleid bij de scholen verloren.

Scholen zouden volgens Van Bijsterveldt geen realistische 

doelen moeten hebben, maar ambitieuze. Niet alleen het 

stellen van ambitieuze doelen is van belang, ook de manier 

waarop scholen daarop worden afgerekend gaat veranderen. 

Scholen die excellent presteren worden daarvoor beloond 

door het predicaat ‘excellente school’. Een predicaat dat je 

overigens ook weer kunt kwijtraken.

Om scholen te helpen bij de ontwikkeling van excellente 

leerlingen, stelt de minister een budget van 30 miljoen ter 

beschikking voor po en vo samen. Dit geld gaat naar een 

‘prestatiebox’, waarop je ook wordt afgerekend. Om scholen 

hierbij verder te ondersteunen haakt de minister vreemd 

genoeg vooralsnog niet aan bij de sectorraden, maar worden 

bestaande netwerken ingeschakeld, zoals het platform Bèta 

Techniek en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO).

Het stellen van hogere ambitieniveaus vindt de AVS een 

goede zaak. Het is ontegenzeggelijk waar dat een groot 

aantal scholen veel aandacht besteedt aan de 20 procent 

zwakke leerlingen en daarnaast erg sturen op het gemid-

delde. Maar de manier van beoordelen door de inspectie 

heeft dat ook jarenlang in de hand gewerkt. De organisatie 

van de leerlingenzorg zou zich in ieder geval ook moeten 

uitstrekken tot de 10 procent toptalenten die in elke school 

te vinden zijn. Het sluit aan bij de AVS-visie ‘Elke leerling is 

een zorgleerling’.

Verplichte eindtoets Anders dan de titel van de twee-

de actielijn – ‘Leren van resultaten’ – doet vermoeden, wordt 

hier iets heel anders voorgesteld. In het voorjaar van 2013 

leggen alle leerlingen in het basisonderwijs een verplichte 

centrale eindtoets af, het speciaal (basis)onderwijs volgt in 

2015. Alle scholen moeten in 2012/2013 bovendien beschik-

ken over een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Als klap 

op de vuurpijl dient er in 2014 een voorstel gereed te zijn 

voor een eerlijke maat voor het meten van de ‘toegevoegde 

waarde’ van de school.

De AVS is groot voorstander van benchmarking, leren van 

elkaar, deelnemen aan lerende netwerken, het uitwisselen 

van good practices en het gebruik van goede toetsen om de 

effectiviteit van het onderwijs te kunnen meten en daarmee 

voor de kinderen de juiste beslissingen te nemen. Maar de 

kille rekenmeesters van fi nanciën passen hun economische 

modellen nu ook toe op onderwijs; als je er één euro instopt, 

wil je tenminste voor Y 1,10 resultaat. Letterlijk staat in 

het actieplan dat de inspectie door het gebruik van de ver-

plichte, landelijke eindtoets de eindopbrengsten van scholen 

op een eenduidige manier kan beoordelen. De centrale eind-

toets zal zich in eerste instantie richten op de vakken taal en 

rekenen, maar onderzocht wordt of deze kan worden uitge-

breid tot de overige zaakvakken. Zo komt het ‘eindexamen 

basisschool’ wel erg dichtbij.

De AVS wijst deze afrekencultuur dan ook volstrekt af. Erva-

ringen in landen om ons heen en daarbuiten (onder andere 

Engeland, VS, Australië) leren ons dat deze benadering leidt 

tot teaching to the test of eigenlijk teaching to PISA. 

aan zet?
Het actieplan ‘Basis voor presteren’ stelt duidelijke targets:

•  Het gemiddelde prestatieniveau op de Cito-eindtoets is in 

2015 gestegen van 534,4 (2010) naar 537 in 2015, de beste 

20 procent van de leerlingen scoren dan 545.

•  Het aantal zeer zwakke scholen wordt terug gebracht van 

57 nu naar 35 in 2015; het aantal reken- en taalzwakke 

scholen gaat van 238 naar 119.

•  Scholen die excellent presteren ontvangen het predicaat 

‘excellent’.

•  Het percentage opbrengstgericht goed werkende scholen 

wordt vergroot van 30 naar 60 procent. In 2018 is dit 

90 procent.

Excelleren wordt beloond Het actieplan kent vijf 

actielijnen, waarvan de eerste is getiteld: ‘Naar een hoger 

ambitieniveau’.

Het blijft de vraag of elke school de noodzaak voelt om te focussen op 
opbrengstgericht werken en de nadruk te leggen op taal en rekenen. 
Foto’s: Hans Roggen
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In Engeland heeft 25 procent van de scholen (4.000) vorig 

jaar geweigerd de verplichte ‘SATS’ af te nemen, met als 

gevolg dat de Engelse overheid begint in te zien op de ver-

keerde weg te zijn. Die komt binnenkort met een nieuwe 

aanpak, BEW-review genoemd. Een werkwijze die sterk 

overeenkomt met ons huidige inspectiesysteem (aanslui-

tend bij het eigen kwaliteitssysteem van de school).

Afrekenmiddel Het is niet geheel toevallig dat Van 

Bijsterveldt kiest voor deze centrale toetsing, omdat de 

internationale rankinglijsten van PISA zich concentreren 

op de vakken taal, rekenen en science. En dit alles omdat 

Nederland zo graag bij de top 5 wil horen? Gesprekken met 

schoolleiders uit Shanghai leren ons dat de eerste plaats die 

zij innemen in Pisa vooral is ontstaan omdat de overheid 

hen dwingt te trainen op testen in de vakken rekenen, taal 

en science. De Washington Post kopte in december 2010 dat 

de eerste plaats van Shanghai te danken was aan: ‘An obsessi-

on with test-taking. To the exclusion of a lot of other things. I don’t 

know why this is such a big surprise to these well educated and 

smart people. Why should anyone be stunned? It is no news that 

the Chinese education system is excellent in preparing outstanding 

test takers, just like other education systems within the Confucian 

cultural circle — Singapore, Korea, Japan, and Hong Kong. 

Interestingly, this has not become big news in China, a country that 

loves to celebrate its international achievement. I had thought for 

sure China’s major media outlets would be all over the story. But to 

my surprise, I have not found the story covered in big newspapers 

or other mainstream media outlets. I have been diligently reading 

xinhuanet.com, the offi cial web portal for Xinhua News Agency, 

China’s state-controlled media organization, but have yet found the 

story on the front page or on its education columns.’

De AVS is geen tegenstander van een gevalideerde eindtoets 

basisonderwijs, vooral als die gedifferentieerd wordt afge-

nomen, maar wel als deze toets gebruikt gaat worden als 

afrekenmiddel en gaat leiden tot schoolrankingmodellen. 

Over een reeks van testen, die de toegevoegde waarde van 

de school in kaart moet brengen, hoeven we niet lang na 

te denken. Er bestaat geen ‘gemiddelde’ leerling, kinderen 

leren allemaal verschillend, zowel in tijd als niveau. 

 Daarnaast wisselen grote groepen leerlingen van school 

gedurende hun leerplichtige leeftijd.

We willen ons onderwijs individualiseren, maatwerk voor 

elke leerling. Daar horen zeker gevalideerde testen bij 

maar geen systeemtesten. Het is goed dat de minister aan-

sluiting zoekt bij het rapport ‘Effectief schakelen’ dat de 

AVS onlangs in samenwerking met de PO-Raad en VO-raad 

heeft uitgebracht. Daarin staan tal van goede aanbevelin-

gen om de overgang van po naar vo te verbeteren. Vooral 

de overdracht van de informatie tussen po en vo kan nog 

veel beter.

Beroepsregister In actielijn 3, ‘Opbrengstgericht 

leiderschap en professionalisering’, draait het om nieuwe 

bekwaamheidseisen voor schoolleiders en het opnemen 

van alle schoolleiders po en vo in een beroepsregister. 

Verder wil Van Bijsterveldt inzetten op verdere professiona-

lisering van leerkrachten op het gebied van opbrengstge-

richt werken. De AVS ondersteunt deze uitgangspunten vol-

ledig. We werken al een aantal jaren aan het programma 

‘Opbrengstgericht leiderschap’, samen met de PO-Raad. 

Ook de verdere ontwikkeling van het register voor school-

leiders met de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) 

is een goede zaak. Een goede school heeft een goede school-

leider. Van belang blijft wel dat het schoolleidersregister in 

beginsel een zaak is van de beroepsgroep zelf. Met de NSA 

hebben we inmiddels al ruime ervaring. Daarin loopt de 

sector voorop.

Scholen aan zet Hoewel de minister in hoge mate 

ook de regie in eigen hand wil houden, zijn in haar visie de 

scholen zelf aan zet, de gelijknamige titel van actielijn 4. 

Het blijft de vraag of elke school de noodzaak voelt om te 

focussen op opbrengstgericht werken en de nadruk te leg-

gen op taal en rekenen. In ieder geval wil Van Bijsterveldt 

bereiken dat in 2015 het aantal taal- en rekenzwakke scho-

len is gehalveerd, vooral kleinere scholen beter presteren 

en scholen afspraken met ouders gaan maken over hun 

bijdrage aan de leerresultaten. De taal- en rekenverbeter-

trajecten worden aan meer scholen aangeboden. Daarnaast 

wil de minister dat de educatieve infrastructuur effectiever 

gaat werken, meer inspeelt op de vraag van scholen en 

minder met kant en klare programma’s komt.

De AVS steunt al deze ideeën, omdat het scholen in staat 

stelt beter na te denken over de eigen kwaliteitsontwikke-

ling. Maar nieuw is het niet. We zijn er immers al geruime 

tijd mee bezig, en het lukt de ene school beter dan de ande-

re. Goede benchmarking en tijd, ruimte en voldoende mid-

delen om te participeren in lerende netwerken van scholen 

ontbreken nog in de voornemens. Naast de hoge werkdruk 

en het beslag dat de bureaucratisering op scholen legt, 

blijft er weinig tijd over om consequent aan onderwijsver-

betering te werken. Het risico bestaat dat scholen het alle-

maal zelf willen doen, te veel naar binnen zijn gericht en 

daardoor gaan lijden aan tunnelvisie.

‘Er bestaat geen ‘gemiddelde’ leerling, kinderen leren allemaal verschillend.’
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‘Pas toe of leg uit’ Om opbrengstgericht werken 

mogelijk te maken ontvangen alle scholen extra middelen 

in de zogeheten bestemmingsbox ‘Opbrengstgericht wer-

ken’. Daarvoor geldt het motto: ‘Pas toe of leg uit’. De mid-

delen dienen in beginsel aan opbrengstgericht werken te 

worden besteed, tenzij de school gemotiveerd kan uitleg-

gen dat dit niet het geval is. Zo wordt de lumpsumgedachte 

toch in stand gehouden, al zit er natuurlijk een duidelijk 

element van oormerken in. Scholen die het geld aan de 

beoogde doelen uitgeven, hoeven daarover minder ver-

antwoording af te leggen. Wat dat precies inhoudt is nog 

niet bekend. Waarschuwend wordt nog opgemerkt dat de 

minister het gebruik van de bestemmingsbox nauwkeurig 

laat monitoren – wat ongetwijfeld weer gaat leiden tot 

nieuwe inspectiedruk – om zo nodig na twee jaar te kun-

nen ingrijpen.

Effectieve leertijd De minister wil met actielijn 5, 

‘Leertijd effectiever benutten en uitbreiden’ bereiken dat 

scholen meer gebruik maken van effectieve onderwijstijd. 

Scholen worden uitgedaagd gebruik te maken van scha-

kelklassen, zomerscholen en kopklassen. Ook een betere 

verbinding van VVE aan schooltijd is gewenst. Hier valt 

veel winst te halen en de AVS ondersteunt dit volledig. 

Maar er zou nog veel meer winst te halen zijn als jeugd-

zorg, peuterwerk, kinderopvang en onderwijs meer gingen 

samenwerken. Waarom bestaan er nog steeds verschillende 

wetgevingstrajecten tussen buitenschoolse opvang (bso), 

de voorschoolse periode en onderwijs? Hoeveel leerwinst 

zou er te halen zijn als scholen verantwoordelijk werden 

voor de bso en kinderopvang, volledig gesubsidieerd door 

het rijk? Met een leerrecht voor kinderen tot 4 en een leer-

plicht vanaf 4 jaar. Leren en spelen zou veel effectiever over 

de dagen kunnen worden verspreid, rekening houdend met 

het natuurlijk ritme van kinderen. Het zou veel gesleep 

met kinderen tussen kinderopvang, bso en school kunnen 

voorkomen. En maak het nu mogelijk dat de eisen die aan 

gebouwen worden gesteld tussen opvang en onderwijs wor-

den gelijkgetrokken. Het actieplan zwijgt geheel over het 

stimuleren van brede scholen en Sterrenscholen.

Ruimte voor scholen Tot slot kondigt Van 

Bijsterveldt onder de kop ‘Ruimte voor scholen’ een aantal 

opmerkelijke voornemens aan:

•  Vereenvoudiging van de bekostiging en verantwoording, 

rekening houdend met de grootte en schaal van de instel-

ling (kleine scholen zouden een eenvoudiger verantwoor-

dingsmodel krijgen).

•  Het afschaffen van de verplichte aansluiting bij het 

Vervangingsfonds (Vf). Daardoor hoopt de minister dat 

besturen die dat willen zélf hun vervanging gaan bekos-

tigen. De AVS is wel voorstander van modernisering van 

het huidige fonds, maar ziet nog niet wat de gevolgen 

voor het Vf zijn als de verplichte aansluiting wordt losge-

laten. Als alleen hoge risicobesturen nog (vrijwillig) zijn 

aangesloten, zou de premie voor die scholen wel eens 

explosief kunnen stijgen.

•  Van Bijsterveldt laat onderzoeken of het buitenonder-

houd kan worden gedecentraliseerd van de gemeente 

naar de scholen. Vreemd genoeg kan dit nu ook al. 

 Nijmegen is daar een goed voorbeeld van. Daar gaan alle 

gemeentelijke huisvestigingsmiddelen naar de scholen, 

met goed resultaat. De AVS is voorstander van het recht 

voor scholen om te beschikken over alle huisvestingsmid-

delen, als zij dat willen en kunnen.

•  Doordecentralisatie van de (primaire) arbeidsvoorwaar-

den naar de PO-Raad.

•  Er komt meer experimenteerruimte in de Wet op het 

 Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertise-

centra (WEC). Zo kunnen (tijdelijk) knellende regels 

overboord worden gezet. De AVS juicht dit van harte toe. 

Wel zullen dan afspraken met de inspectie moeten wor-

den gemaakt. Maar daarmee zijn de ervaringen niet erg 

positief.

Gespannen voet De AVS is van mening dat het actie-

plan van de minister vooral op het gebied van professio-

nalisering veel goede elementen bevat, maar dat het wel 

op gespannen voet staat met de beleids- en keuzevrijheid 

van de scholen om hun onderwijs in te richten. Het is in 

Nederland vanzelfsprekend dat scholen, schoolleiders, 

leerkrachten, bestuurders met de samenleving afspraken 

willen maken over wat het onderwijs wil bereiken. Het is 

aan de professionele school zelf hoe dat wordt bereikt. Veel 

maatregelen in het actieplan hebben niet alleen te maken 

met het wat, maar gaan ook over het hoe. Daarmee loopt de 

overheid het risico zelf verantwoordelijk te worden voor de 

behaalde resultaten. Dat heeft Dijsselbloem ons eerder al 

eens voorgehouden. �

m e e r  w e t e n

Het volledige actieplan ‘Basis voor presteren’ is te downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/kwaliteit. 

Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was de uitkomst 

van het algemeen overleg in de Tweede Kamer over het 

actieplan nog niet bekend.
Door de hoge werkdruk en bureaucratisering blijft er weinig tijd 
over om consequent aan onderwijsverbetering te werken.
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o p va n g  en  o n d erw i j s  w er k en  s t eed s  in t en sie v er  s a m en

Bijna alle scholen bieden opvang aan als ouders daar om vragen. De meeste besteden de opvang uit, 

maar er is sprake van een ommekeer. Zowel scholen als ouders zien opvang in de school zelf als ideaal. 

“Eigen opvang versterkt je concurrentiepositie.” tekst daniëlla van ’t erve

‘School wil liefst

achtergrond

eigen bso in huis’
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Samen verantwoordelijk
In de brede school op de Kop van het Amsterdamse Java-

eiland zijn Daltonschool de Kleine Kapitein en kinder-

opvangorganisatie Partou met een kinderdagverblijf en 

een buitenschoolse 

opvang gevestigd. 

Met een bso voor de 

school alleen en een 

kinderdagverblijf in 

huis dat de instroom 

garandeert, kan de 

directeur zich gelukkig 

prijzen. De school 

telt inmiddels meer 

dan tweehonderd 

leerlingen en de 

instroom groeit 

nog steeds. Maar 

zo vanzelfsprekend 

was het niet, zegt 

directeur Astrid 

Kopper. De school 

begon zes jaar 

geleden met een 

paar kinderen in een 

noodgebouw, hierin waren ook de opvangvoorzieningen 

al gevestigd. “De indeling in containers was niet optimaal 

en ouders zijn blij met de nieuwe school.” Maar ook in een 

nieuw gebouw met luxe voorzieningen, vergt een goede 

aansluiting en doorstroming het nodige overleg. Samen 

met de leidinggevende van Partou, Nancy Adjete, is Kopper 

verantwoordelijk 

voor het reilen 

en zeilen in het 

gebouw. “Belangrijk 

is dat er een goede 

klik is, dat de visies 

aansluiten en dat 

je weet wat je wilt. 

Over alles kun je 

afspraken maken, 

maar daarvoor moet 

je wel het gesprek 

met elkaar durven 

aangaan.” Een 

nadeel kan Kopper 

niet bedenken. 

“De meeste ouders 

werken fulltime 

en dan is het 

buitengewoon 

plezierig om de 

opvang goed geregeld te hebben, en als school en opvang als 

een geheel functioneren.”

Een kindercaravan op het schoolplein, een extra piep-

schuimlokaal of een bso-box als uitbreiding. De meest avon-

tuurlijke oplossingen verschenen vier jaar geleden om aan 

de explosieve vraag naar buitenschoolse opvang (bso) te vol-

doen. In 2007 werd het schoolbestuur namelijk verantwoor-

delijk voor het aanbieden van voor- en naschoolse opvang, 

als ouders daar om vragen. Met deze wettelijke verplichting 

wil de overheid ouders in staat stellen het werk en de zorg 

voor kinderen beter te combineren, wat de arbeidsparti-

cipatie ten goede moet komen. Inmiddels zegt 95 procent 

van de scholen aan deze wettelijke verplichting te voldoen. 

Was in 2007 krap de helft van de directeuren positief over 

de wetswijziging, inmiddels ervaart het merendeel de ver-

plichting als een kans. Dit blijkt uit een meting die de AVS 

samen met Netwerkbureau Kinderopvang dit voorjaar voor 

de vierde keer hield.

Kentering Scholen kozen massaal voor het makelaars-

model: ze besteden de opvang uit aan een of meerdere 

opvangorganisaties. Ook anno 2011 staat deze keuze 

nog steeds met 76 procent bovenaan. De opvang vindt 

vooral plaats buiten het schoolgebouw (58 procent) en 

veel verder dan afstemming over praktische zaken gaat 

het meestal niet. Sinds de eerste meting in 2007 is echter 

een kentering zichtbaar. Zo vindt de opvang vaker plaats 

binnen het eigen schoolgebouw (van 30 procent in 2007 

naar 49 procent in 2011), binnen een brede schoolconcept 

(van 12 naar 21 procent) en kiezen steeds meer scho-

len voor een pedagogische afstemming (van 21 naar 28 

procent). Henk Norder, adviseur bij het Netwerkbureau 

Kinderopvang: “Kinderopvang en onderwijs zijn twee 

werelden die niet bedacht zijn om elkaar te ontmoeten. 

Het overbruggen van verschillen leek aanvankelijk zo’n 

worsteling, dat de meeste scholen daar niet eens aan 

begonnen. Nu is er een verschuiving gaande. Scholen zien 

de meerwaarde van een nauwere samenwerking en kun-

nen inmiddels met meer kennis van zaken praten met de 

kinderopvang.”

De bso-ruimtes van de Kleine Kapitein zijn gesitueerd in de zeer brede gangen van de school.

‘o p v a n g  i n  e i g e n  b e h e e r  k a n  e e n 

n i e u w e  i n ko m s t e n b r o n  z i j n ’
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Een trend is volgens Norder zelfs om als schoolbestuur zélf 

opvang te organiseren, iets wat nu nog slechts sporadisch 

(2 procent) voorkomt. Het bevoegd gezag moet hiertoe een 

stichting oprichten en kinderopvang aanbieden die voldoet 

aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Het personeel valt 

onder de cao Kinderopvang en wordt betaald uit de bijdra-

ge van ouders. De drie masterclasses over dit onderwerp die 

het Netwerkbureau Kinderopvang dit voorjaar hield, zaten 

overvol. “Het heeft grote voordelen om als school verder 

dan je eigen grenzen te kijken”, legt Norder uit. “Opvang 

in eigen beheer kan een nieuwe inkomstenbron zijn. Stra-

tegisch gezien is het heel handig: eigen opvang versterkt je 

concurrentiepositie. Zeker als je ook opvang aanbiedt voor 

kinderen van nul tot vier jaar, zij kunnen dan zo doorstro-

men naar de school. Een doorgaande pedagogische lijn van 

nul tot twaalf jaar is dan ook eenvoudiger te realiseren.”

Betaalbaar Uit het onderzoek van de AVS en 

Netwerkbureau Kinderopvang blijkt dat tweederde van de 

schoolleiders tevreden is over de aansluiting met de bso en 

van de rest wil ongeveer de helft op zoek naar alternatie-

ven. Eén organisatie van kinderopvang en onderwijs is vaak 

nog een stap te ver, maar Norder ziet wel allerlei tussen-

vormen ontstaan waarin scholen intensief samenwerken 

met een kinderopvangorganisatie. “Dat kinderen in busjes 

naar verschillende bso-locaties gaan, is straks echt verleden 

tijd”, voorspelt hij. “Scholen willen hun eigen bso, het liefst 

in huis. Daarvoor gaan ze het gesprek aan met een kinder-

opvangorganisatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn 

voor een duurzame, uitdagende en betaalbare bso.” En die 

zijn legio, blijkt ook uit de vele aansprekende voorbeelden 

op de website van het Netwerkbureau Kinderopvang.

Crisis De fi nanciële crisis werkt(e) de intensievere 

samenwerking met de kinderopvang in de hand. Zo is 

er bij de gemeenten volgens Norder een terugtrekkende 

houding zichtbaar: waar ze eerder meedachten over de 

huisvesting van bso, zoals verhuur van onderwijsruimtes 

Krimp als uitdaging
In gebieden die kampen met krimp is het aanbieden van bso voor 

scholen een behoorlijke uitdaging. De Alpha Scholengroep telt 

zestien christelijke basisscholen in het Zeeuwse Zuid-Beveland. 

“Elke school voldoet aan de verplichting om bso te bieden, maar 

de oplossingen zijn 

verre van ideaal”, 

vertelt Anko van 

Hoepen, lid van het 

College van Bestuur. 

Zo is een school een 

opvang gestart voor 

twee kinderen, in de 

hoop dat de groep zal 

groeien. “Vanaf zeven 

kinderen is de opvang 

kostendekkend, nu 

leggen we geld bij. 

Dat is een dilemma, 

want het is wel geld 

dat eigenlijk bestemd 

is voor het onderwijs. 

Bovendien is opvang 

met één leidster en 

slechts enkele kinderen 

weinig uitdagend 

of uitnodigend.” 

Eenzelfde experiment op een andere school mislukte: de groei 

bleef uit. Het ligt wellicht aan het Zeeuwse karakter, denkt Van 

Hoepen. “De meeste ouders hebben hun kinderen ondergebracht 

bij familie of gastouders. En als iets goed geregeld is, waarom zou 

je dat dan veranderen?”

In een regio met meer dan veertig schoolbesturen, ligt een 

gezamenlijke bso voor de hand. Maar de denominatie maakt 

het niet makkelijk. “Ouders kiezen bewust voor een christelijke 

school en willen het liefst ook de bso binnen de school. Ook 

de vraag waar de 

bso gevestigd zal 

worden, is een 

lastige. Want we 

vissen in dezelfde 

vijver: zodra er een 

bso in een school 

start, heeft dat 

een aanzuigende 

werking, waardoor 

de school zonder 

opvang in de 

problemen kan 

komen.”

Het is volgens Van 

Hoepen een kwestie 

van tijd dat het 

landschap verandert. 

“De oplossing ligt 

in het oprichten van 

regioscholen met 

alle voorzieningen 

op het gebied van opvang geïntegreerd. In plaats van elk dorp 

een school, zullen kinderen in de toekomst een langere afstand 

moeten afl eggen naar een school in de regio. In Drenthe zie je 

dergelijke clusterscholen al ontstaan.”

Basisschool De Regenboog in Hoedekenskerke heeft door de bevolkingskrimp in
Zuid-Beveland (Zeeland) een bso-groep met maar weinig kinderen. 
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n e t w e r k b u r e a u 

k i n d e r o p v a n g  s to p t

Het Netwerkbureau Kinderopvang ondersteunt kin-

deropvangorganisaties, scholen en gemeenten bij het 

realiseren van meer capaciteit in de kinderopvang. Het 

Netwerkbureau Kinderopvang valt onder het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) en heeft 

deze opdracht gekregen voor drie jaar, tot september 

2011. In juni organiseert het netwerkbureau een eindcon-

ferentie, waarbij suggesties en aanbevelingen voor de 

toekomst zullen worden geformuleerd. Meer informatie: 

www.netwerkbureaukinderopvang.nl

achtergrond

of voorfi nanciering van nieuwbouw, beperken ze zich nu 

weer tot onderwijshuisvesting. “Het aantal nieuwe school-

gebouwen waarin rekening wordt gehouden met de bso, is 

helaas drastisch gedaald.”

De crisis, en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen 

op de kinderopvang, heeft echter ook een groot voordeel. 

Norder: “Nu de groei afvlakt en de wachtlijsten zijn ver-

minderd, is er tijd om stil te staan bij de kwaliteit van de 

opvang. Dat komt de aansluiting en het aanbod alleen 

maar ten goede. Een van de thema’s voor de komende jaren 

is bijvoorbeeld het binden van de oudere kinderen. Omdat 

zij relatief minder van de bso gebruik maken en ook snel-

ler afhaken, is daarin absoluut winst te behalen.” �

m e e r  w e t e n

De bso-monitor van de AVS en het Netwerkbureau Kinderop-

vang is terug te vinden op www.avs.nl/vereniging/meepraten 

(AVS Scholenpanel).

Dubbelgebruik klaslokalen
CBS De Wendakker startte in 2002 met acht leerlingen in de 

Zwolse Vinex-wijk Stadshagen. “Veel tweeverdieners kunnen hier 

maar net een huis bekostigen, de behoefte aan opvang is dus 

groot. Met opvangorganisatie Allio heb ik daarom afgesproken 

dat er geen wachtlijst 

zal ontstaan”, vertelt 

Wendakker-directeur 

Aaldert Renting. En 

dat heeft hij geweten. 

De brede school 

groeide in nog geen 

tien jaar naar 880 

leerlingen. Behalve 

de bso is in het 

hoofdgebouw ook een 

kinderdagverblijf en 

een peuterspeelzaal 

van Allio gevestigd. 

Konden de kinderen 

voor de bso eerst nog 

in de aparte (speel)

ruimtes terecht, nu 

bestaat de school 

uit drie locaties 

en worden twaalf 

groepen na schooltijd 

opgevangen in zes klaslokalen en andere ruimtes. Om 15.15 uur 

vertrekt de leerkracht en komt de bso-medewerker in de klas en 

neemt letterlijk de ruimte over. “Wanneer het aantal kinderen 

in de bso verder groeit, kan er weer een lokaal nodig zijn. Dat 

vinden de leerkrachten niet prettig, maar levert geen problemen 

op.” Het heeft juist voordelen, vindt Renting. “De lijnen zijn kort, 

waardoor overleg en overdracht makkelijk gaat.”

Een groot nadeel is dat het lokaal altijd een lesruimte blijft. “Ook 

al schuiven we alle tafels en stoelen aan de kant, het zal nooit 

een heel gezellige 

huiskamer worden.” 

En natuurlijk is de 

verdeling over drie 

locaties ook verre 

van ideaal. Renting 

merkt duidelijk de 

terugtrekkende 

beweging van de 

gemeente. “Het 

brede school-concept 

mag geen geld 

meer kosten. Elke 

school, ongeacht 

de grootte, krijgt 

uiteindelijk slechts 

een basisbedrag 

van 4.000 euro (de 

startsubsidie is 

hoger). Daar kun 

je niets mee, de 

monitoring kan er 

niet eens uit. Het liefst zou ik zoals in Zweden het onderwijs 

en opvang nog veel verder integreren. Dat vergt een vrijere 

regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van het inzetten van 

personeel. Ik hoop dus dat de overheid ook wat breder gaat 

denken.”

Op de Wendakker vindt de bso na schooltijd plaats in de klaslokalen.
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s c h o o l l ei d er s  m e t  pen si o en

Niet alleen de kinderen van groep acht verlaten deze zomer hun school, ook menig schoolleider 

trekt in de huidige vergrijzingsgolf de schoolpoort defi nitief achter zich dicht. Drie bevlogen 

onderwijsmensen kijken terug – en vooruit. tekst femke bakkeren

interviews

Ik 
vertrek!

Foto: Hans Roggen
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Jos Smeels (63 jaar) begon in 1969 als leerkracht 
en werkte vanaf 1974 op diverse scholen als ‘hoofd’ 
en bouwdirecteur. Sinds 2002 is hij directeur van 
katholieke basisschool De Marke in Amersfoort. 
In de herfst neemt hij afscheid.

Hij noemt zijn huidige functie een ‘erg plezierige en leer-

zame laatste baan’. “De grootte van de school, met ruim 

800 leerlingen, vraagt andere vaardigheden dan een kleine 

school. Vroeger was ik meer de eerste onder gelijken. Deed 

ik de administratie en ruimde ik bij wijze van spreke het 

speelplein op. Dat is niet meer aan de orde. Je bent nu echt 

de directeur. Je moet een organisatie sturen, mensen bege-

leiden en gesprekken voeren.”

Zijn focus op management betekende wel dat hij voor ande-

re zaken minder tijd heeft gehad tijdens zijn loopbaan. “Ik 

had achteraf wel meer met muziek willen doen. En met 

onze gelovige, katholieke identiteit.”

Jos Smeels heeft in de loop 

der jaren diverse cursussen 

gevolgd, onder andere via 

de AVS, om zich nog beter 

aan zijn bestuurlijke taken 

te kunnen wijden. Maar de 

belangrijkste les verliep op een 

natuurlijke manier. “Ik heb 

op De Marke geleerd me niet 

meer overal mee te bemoeien 

of alles te willen weten. Mijn 

taken zijn duidelijk. Ik heb 

in principe geen last van de 

hectiek op de werkvloer of pro-

blemen van collega’s of ouders. 

Pas als het in het team niet 

opgelost kan worden, word ik 

erbij gehaald. Ik moet me bezig 

houden met de headlines. En 

daar ben ik best trots op; er zit 

toch altijd zo’n bemoeizuchtige 

schoolmeester in je die alles 

wil weten.”

Niet alleen Smeels weet waar 

zijn verantwoordelijkheden beginnen en eindigen, de col-

lega’s ook. “Daar heb ik me hard voor gemaakt. Er is veel 

drukte en er komt veel op ons bordje. Als directeur moet je 

de hoofd- en bijzaken aan de voorkant schiften. Niet steeds 

met allerlei plannen komen en deze halverwege wijzigen. 

Niet iedereen voor de begrotingsvergadering uitnodigen of 

wekelijks met 55 mensen gaan overleggen. We hebben een 

helder jaarplan. Daar wijken we niet vanaf en daar kunnen 

collega’s op vertrouwen. Iedereen weet wat hij of zij moet 

doen.”

De duidelijkheid is nodig gezien de ontwikkelingen in het 

onderwijs, meent Smeels. “We willen dat kinderen zich 

verantwoordelijk voelen voor hun onderwijsproces, dat 

gaat voorbij het standaard lesgeven. We kijken niet naar 

wat ze niet kunnen, maar naar wat ze wel kunnen en waar 

behoefte aan is. Daar wordt het aanbod op afgestemd. Dat 

vergt een cultuuromslag en een andere organisatie.”

Twee jaar geleden is De Marke die weg ingeslagen. “Erg 

boeiend om daar sturing aan te geven. Ik verwacht dat 

het uiteindelijk nog wel vier jaar zal duren voordat het 

echt is bezonken.”

Smeels denkt dat het individuele kind alleen maar 

belangrijker gaat worden in het digitale tijdperk. “Ik ben 

ervan overtuigd dat kinderen over pakweg tien jaar zelf 

met hun ouders kunnen bepalen wat hun lestijden wor-

den, wat ze willen leren en wanneer ze vakantie hebben. 

Het vragende kind wordt de spil van de organisatie.”

Die tijden zal hij als direc-

teur echter niet meer 

mee gaan maken. In het 

najaar vertrekt Smeels. 

Zijn afscheid, vlak voor de 

zomervakantie, zal maar 

liefst een complete week 

beslaan. Optredens van 

klassen, een spelletjesdag, 

een groots afscheidsfeest 

en ook een teamuitje. Het 

vertrek uit het werkende 

leven wordt ook niet aan 

het toeval overgelaten. “Ik 

heb enkele gesprekken met 

een psycholoog vanuit de 

schoolbegeleidingsdienst 

gehad over het vertrek en 

ben laatst naar een cursus 

geweest over de invulling 

van je tijd na het pensioen,” 

vertelt Smeels. “Ik heb er 

namelijk heel erg tegenaan 

gehikt. Ik neem afscheid 

van iets wat me erg dierbaar is. Je voelt je een spin in een 

netwerk, hebt altijd mensen om je heen van groot naar 

klein en niemand kan om je heen. Samen Sinterklaas vie-

ren, even meespelen op de sportdag, maar ook de bijeen-

komsten met mededirecteuren van de stichting Katholiek 

Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Ik zal het allemaal 

gaan missen.” �

‘Ik heb er erg tegenaan gehikt’

‘ i k  n e e m

a f s c h e i d  v a n

i e t s  w at  m e  e r g

d i e r b a a r  i s ’

Foto: Hans Roggen
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 Ron Bruijn (64 jaar) doorliep een 
traditionele loopbaan. Van onderwijzer 
naar schooldirecteur en sinds de start in 
2004 algemeen directeur van Stichting 
Surplus (Schagen) met 35 scholen in 
de portefeuille.

In januari 2012 is het zo ver en gaat Bruijn offi cieel met 

pensioen. Zijn naderende vertrek wekt ambivalente gevoe-

lens op. “De afgelopen jaren bij Surplus waren erg boeiend. 

Vanuit het niets samen een organisatie opzetten. Maar nu 

is het tijd voor een ander soort leider, de opbouwfase is 

achter de rug. Ik zal de contacten en het werk desalniette-

min erg missen.”

Hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen jaren. 

“Onderwijs is toch een van de mooiste beroepen die je kunt 

bedenken. Kinderen helpen op weg naar volwassenheid. ”

Terugkijkend zou hij weinig anders hebben gedaan. Wel 

spreekt hij van een gemiste kans. “Er is bij Surplus de 

mogelijkheid geweest om de organisatie anders in te rich-

ten. Ik durfde echter de bekende patronen niet los te laten. 

Als ik nu voor die keuze zou staan, zou ik de sprong in 

het diepe wel wagen en nieuwe werk- en overlegvormen 

introduceren.”

Hij verwacht veel moois in de toekomst. “Het primair 

onderwijs wordt erg gevarieerd, je krijgt allerlei mengvor-

men en er zal meer samengewerkt worden met bijvoor-

beeld het speciaal onderwijs. Ik zie ook constructies voor 

me waarbij een groep medewerkers een groep leerlingen 

meerdere jaren lesgeeft en begeleidt. En daarbij is dan ook 

een grote rol voor computers weggelegd.”

En dat vraagt, nog meer dan nu, om goede leidinggeven-

den. “Vroeger was de schoolleider nog een soort veredelde 

administrateur. Nu moet je een onderwijskundig leider 

zijn. Verstand hebben van mensen, van onderwijs, van kin-

deren, van pr, van organisatieontwikkeling, et cetera. De 

sterke en zwakke kanten van collega’s kennen en acties zo 

plannen dat iedereen betrokken is.” Hij vindt het lidmaat-

schap van de AVS dan ook steeds belangrijker geworden. 

“Schoolleider hebben echt een andere functie gekregen, 

waar aparte belangenbehartiging voor nodig is.”

Bruijn vindt het een mooie ontwikkeling dat de aandacht 

voor het individuele kind in de loop der jaren is toegeno-

men. De (politieke) nadruk op rekenen en taal (“alsof de 

rest niet belangrijk is”) leidt volgens hem tot ongewenste 

effecten. “Je loopt het risico dat het aanbod voor het indi-

vidu zich daardoor juist beperkt. Er wordt sterk gehamerd 

op prestaties en er is minder oog voor duurzaamheid en 

het pedagogische klimaat.” Hij hoopt dan ook dat de indi-

viduele aandacht in de toekomst niet in de knel komt. 

“Erg jammer in dat licht is dat er nu weer bezuinigd gaat 

worden op Passend onderwijs.”

Een andere zorg is het tekort aan goede leerkrachten. 

“Pabo’s leveren helaas nog niet voldoende goed werk af. 

Het beroep is complexer geworden. Je moet gesprekken 

kunnen voeren met ouders, kennis hebben van leerstadia 

en ontwikkelingspsychologie en bijvoorbeeld om kunnen 

gaan met moeilijk gedrag.” De complexiteit van het vak 

maakt het soms ook lastig goede schoolleiders te vinden. 

Bruijn: “Er zijn genoeg vrouwen die het vak kunnen en 

willen uitoefenen. De meesten hebben echter weinig zin 

in de fi nanciële kant. Zorg dan dat die geregeld wordt. 

De schoolleider moet niet te veel zelf aan beheer hoeven 

te doen en zich vooral richten op dat onderwijskun-

dige leiderschap. Dat maakt het werk voor velen veel 

interessanter.”

Maar daar mag de volgende generatie schoolleiders zich 

druk om maken. Alhoewel… Bruijn zegt het onderwijs 

niet defi nitief vaarwel. Hij wil (oud-)collega’s gaan coa-

chen en scholen in nood helpen op interim-basis. Het 

bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. “Niks doen of 

op wereldreis? Dat doe ik na m’n 70e wel!” �

‘Er zijn onderwijskundige leiders nodig’

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

e e n  a n d e r e  f u n c t i e  g e k r e g e n ,

w a a r  a pa r t e  b e l a n g e n b e h a r t i g i n g

vo o r  n o d i g  i s ’
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 Ina van Veen (63 jaar) begon haar 
carrière als kleuterjuf. In 1992 werd 
ze adjunct-directeur van openbare 
basisschool De Eendracht in Apeldoorn, 
waar ze in schooljaar 2002/2003 de 
toenmalige directeur opvolgde.

Offi cieel vertrekt ze pas 1 augustus aanstaande, maar Ina 

van Veen kon per 1 maart 2011 al stoppen. “Wel zo handig, 

aangezien de school een schoolplan moest maken voor de 

komende vier jaar. Die taak is nu voor de nieuwe directeur.”

Het ‘thuiszitten’ was en is nog wel wennen, vertelt ze. “Ik 

mis het zeker. Vooral de contacten met jong en oud. Ik heb 

niet voor niets 42 jaar met veel plezier in het onderwijs 

gewerkt. Je staat vol in het leven. Mijn vertrek is gelukkig 

een natuurlijke gang van zaken. Ik ben niet weg vanwege 

een confl ict of een ziekte, maar gewoon omdat het tijd was 

om te stoppen en het werk over te dragen.”

Van Veen heeft in de loop der tijd veel zien veranderen. 

Soms lastige ontwikkelingen, zoals de verzakelijking in 

het onderwijs. “Het credo ‘meten is weten’ is wat doorge-

slagen. Een kind is geen machine, van ‘dit doe je erin en 

dat komt er uit’.” Daarbij vindt ze de papierwinkel voor 

schoolleiders, maar ook voor leerkrachten, erg toegeno-

men. “Je moet alles bijhouden en verantwoorden. Logisch 

natuurlijk. Maar het woord ‘kind’ komt nog maar weinig 

ter sprake in vergaderingen. De woorden ‘beleid’ en ‘toets’ 

des te meer.”

Zelf heeft ze zich juist altijd hard gemaakt voor die kin-

deren. “Ik heb me bijvoorbeeld sterk gemaakt voor de 

zogenaamde C-kinderen. De kinderen die het middelmatig 

deden werden namelijk vergeten door de enorme focus op 

potentiële uitvallers.” Ook is ze blijven hameren op het 

belang van begrijpend lezen, tegen de politieke wind in. 

“Dat is zo ontzettend belangrijk.”

Al met al kijkt ze terug op een hele mooie periode en zou 

ze niks anders hebben willen doen. Het meest tevreden 

is ze misschien wel over de fi jne sfeer op school. “De 

omgang met elkaar was erg prettig. Dat hoorden we ook 

van ouders en stagiaires, dat de school als een warme 

jas voelde.” Enkele hoogtepunten? “In 2005 hebben we 

tweetalig onderwijs ingevoerd. We wilden ons profi leren 

en Engels was een logische keuze aangezien de compu-

ter in opmars is en de wereld steeds kleiner wordt. De 

kinderen vonden en vinden het geweldig. En het was 

ook strategisch een goede keuze, want de aanmeldingen 

zaten en zitten in de lift.” Ook op het binnenhalen en 

inrichten van buitenschoolse opvang (bso) kijkt ze met 

plezier terug. “We waren een van de eerste scholen die 

bso hadden. We hebben het vlak voordat het wettelijk ver-

plicht werd opgezet, zodat we meer vrijheid hadden in de 

inrichting. We hadden net op tijd drie kinderen. Inmid-

dels zijn dat twee volle groepen.”

Druk was het vaak wel. Haar advies voor haar opvolgster 

is dan ook om op de belasting van zichzelf en de collega’s 

te letten. “Sta open voor veranderingen, pas op je grenzen 

en bewaak je vrije tijd.”

Haar eigen vrije tijd vult ze inmiddels in met hobby’s, 

reisjes, sociale contacten en (klein)kinderen. Daarnaast 

is ze vrijwilligerswerk gaan doen in een winkeltje op de 

Hoge Veluwe. “Een plek waar je weer allerlei verschillen-

de mensen tegenkomt, jong en oud.” Met het onderwijs 

zal ze zijdelings nog te maken hebben, “Als voorleesoma 

bij mijn kleindochter op school bijvoorbeeld. Maar dat is 

voor de leuk. Ik wil geen verplichtingen meer.” �

‘De school voelde als een warme jas’

m e t  p e n s i o e n ?  b l i j f  av s - l i d !

AVS-leden die met pensioen gaan, maar nog wel geïnteresseerd zijn in en betrokken bij het onderwijs, kunnen hun 

lidmaatschap omzetten in een goedkoop postactief of buitengewoon lidmaatschap. Dan blijft u op de hoogte van het laatste 

(onderwijs)nieuws via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, 

educatieve reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten. Per 1 augustus aanstaande kost een postactief of 

buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro per jaar! Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

‘ h e t   c r e d o  ‘m e t e n  i s  w e t e n ’

i s  w at  d o o r g e s l a g e n ’
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Een leerling van de Londense Hampton Hill Junior School leidt 
directeuren en ib’ers van PCBO Voorst rond.

Een verrijken 

p c b o  vo o r s t  o p  s t u d ier ei s  in  l o n d en

De vijf basisscholen van PCBO Voorst uit Twello en omgeving werken sinds een paar jaar 

met ondersteuning van de AVS aan de versterking van leiderschap via het concept ‘Elke 

School een TOPschool’ en opbrengstgericht werken. Uitgangspunt is het gedachtegoed rond 

systeemleiderschap van David Hopkins. Afgelopen voorjaar reisden alle directeuren en intern 

begeleiders van de stichting af naar Londen voor een vierdaagse studiereis, om zich verder 

te verdiepen in de Engelse toepassing van het begrip TOPschool. tekst jos hagens

reisversl ag

De inhoudelijke samenwerking voor de Nederlandse toe-

passing van ‘Elke school een TOPschool’ (zie kader) startte 

in 2008. Kern bij PCBO Voorst is het delen van de functiona-

liteit onderwijskundig leiderschap door directie en intern 

begeleiders. Onder leiding van algemeen directeur Petra 

van Haren is deze stichting al jarenlang gericht op inno-

vatie. De scholen werken al vanaf 2001 aan kwaliteitsver-

betering via het eigen project ZIEZO (Zichtbaar Investeren 

in Een Zichtbare Onderwijskwaliteit), een afgeleide van de 

landelijke pilot die destijds vanuit QPrimair draaide. De 

laatste jaren richten de activiteiten zich op taal.

Contacten via de European School Heads Association (ESHA; 

www.avs.nl/esha), het National College en de universiteit van 

London maakten een sterk inhoudelijk programma voor de 

studiereis mogelijk.

Slimme verantwoording De reis begon met een mid-

dagvullende masterclass door Vivienne Porrit, directeur 

van het London Centre for Leadership in Learning. Het thema 

van de masterclass, Evaluating Impact: how do you know 

you are making a difference?, legt meteen een inhoudelijke 

over de sch 
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de kijk

Op het Institute of Education krijgt het reisgezelschap inzicht in 
het project Every Child Matters, over integrale ondersteuning. 
De Engelse variant op ‘ons’ Passend onderwijs.

verbinding tussen het begrip ‘slimme verantwoording’ uit 

‘Elke School een TOPschool’ met de dagelijkse praktijk en met 

een van de kernrollen voor leiderschap in de school. We willen 

allemaal iets bereiken met onze leerlingen, maar hoe weten we 

of we dat ook echt bereikt hebben? Belangrijk in elke evaluatie 

is volgens Porrit vooral de start van het proces: je moet eerst 

weten wat je wilt veranderen, anders zie je nooit het verschil. 

En dit vooral betrekken op persoonsniveau: wat is mijn aan-

deel daarin? Aansluitend dien je dat zo concreet mogelijk te 

beschrijven: wat wil je straks zien, horen en voelen wat je nu 

nog niet ziet, hoort en voelt? Vervolgens plan je activiteiten die 

ertoe moeten leiden dat de gewenste situatie er komt. Zoals 

Porrit het beeldend uitdrukt: “You cannot evaluate the impact on 

what you do, you can evaluate the difference you want to achieve…”.

Een belangrijk inzicht ligt ook in het doel en de kwaliteit van 

evaluatie: zicht krijgen op wat werkt in jóuw context en van-

uit jouw handelen. Dit leidt ertoe dat je vervolgens meer gaan 

doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Vooral het 

interactieve karakter en de voortdurende verbinding met de 

eigen praktijk maakten deze masterclass tot een waardevolle 

gebeurtenis.

Duurzaam In de ochtend van de tweede dag bezochten 

de directeuren en ib’ers van PCBO Voorst aan de westrand 

van London de Hampton Hill Junior School. Duurzaamheid 

staat hier voorop in een meerjarig ‘Eco-project’. De eerste 

wandeling door het gebouw naar de ontvangstruimte 

maakt al indruk: alle deuren staan open, de spontane har-

telijkheid waarmee het reisgezelschap door iedereen beje-

gend wordt, de manier waarop de hele school gevuld is met 

doelstellingen en werkstukken van kinderen, en de rust in 

de school. Maar ook het schijnbaar ondergeschikte belang 

dat gehecht wordt aan schoolmeubilair en leermiddelen. 

De directeur van de school, Bill Sherman, geeft inzicht in 

de totaalfi losofi e van de school en in zijn stijl van leiding 

geven. Kansen voor kinderen en kansen in de schoolom-

geving staan centraal. Wat daarin indruk maakt is zijn 

natuurlijke gezag (sturen met een oogopslag), zijn enorme 

ondernemerschap – hij genereert jaarlijks ongeveer een 

miljoen pond aan extra middelen -, de inbedding van de 

school in de maatschappelijke omgeving, de betrokkenheid 

van ouders en wijkbewoners, het belang dat gehecht wordt 

aan culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen en 

de manier waarop dat invulling krijgt. De school koppelt 

ondernemerschap en fondsenwerving voor mondiale soci-

ale doelen, lokale behoeften en eigen doelen aan elkaar. 

Zo heeft de school een opvangcentrum voor pubermoeders 

met een medisch en maatschappelijk centrum, kinder-

opvang en werkprojecten commercieel opgezet in eigen 

beheer, met behulp van de lokale middenstand.

De afvaardiging van PCBO Voorst krijgt in groepjes onder 

leiding van leerlingen, ‘eco- ambassadeurs’, een rondlei-

ding in hun school waar ze oprecht trots op zijn. Vervol-

gens wordt het leerlingvolgsysteem van de Hampton Hill 

Junior School inzichtelijk gemaakt. Dit registreert uitgebreid 

de achtergronden en risico’s van de kinderen. Hiermee 

wordt systematisch en gedegen gegarandeerd dat elke leer-

ling het maximale niveau aan basisvaardigheden bereikt. 

De kracht zit in het consequent gebruik, de voortdurende 

refl ectie op achterblijvende prestaties en de samenhang 

met buitenschoolse factoren.

Na een trip met trein en metro komt het reisgezelschap tot 

slot aan op het Institute of Education, waar dr. Tracey Allen 

ons meeneemt in Every Child Matters: het grote meerjarige 

project in Engeland om integrale ondersteuning thuis, in 

de maatschappelijke omgeving en op school door samen-

werkende ketenpartners te organiseren. Een aantal beleids-

plannen uit ‘ons’ Passend onderwijs zie je hier feitelijk 

functioneren. Ook wordt zichtbaar dat het Nederlandse >

utting
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VVE-beleid op een aantal punten al verder is (‘warme’ 

overdracht waarbij pedagogische aanpak en leerlijnen op 

elkaar afgestemd zijn) en dat een nieuwe regering met 

nieuwe beleidsvisies een proces in ontwikkeling met rela-

tief kleine ingrepen ingrijpend kan verstoren.

Schoolontwikkeling en leiderschap
Steeds weer, van ontbijt tot ’s avonds laat, onderweg in de 

metro en zelfs tijdens de culturele verkenning van Londen, 

lopend door het British Museum of op de markt bij Notting 

Hill, blijken onderlinge gesprekken over schoolontwikke-

ling en leiderschap te gaan. Met als doel: voor ieder kind 

een TOPschool. De directeuren en ib’ers van PCBO Voorst 

verbinden het leerproces en de ervaringen van de studiereis 

met inzichten van Chris Watkins van het Institute of Educa-

tion over persoonlijk leren en professioneel onderwijzen:

Hoge opbrengsten worden niet afgedwongen door meer 

druk op opbrengstgerichtheid. De sleutel is het omvormen 

e l k e  s c h o o l  e e n  to p s c h o o l  –  g e d a c h t e g o e d  d av i d  h o p k i n s

van de planning van ‘wat leerkrachten doen’ naar ‘wat leer-

lingen doen’.

Het is van belang om kinderen zich zélf verantwoordelijk 

te laten voelen voor wat ze willen leren en hoe ze dat wil-

len leren. Maar óók voor dingen die de leerkracht/de school 

belangrijk vindt.

Richtinggevend in die zelfverantwoordelijkheid van leerlin-

gen: hoe meer structuur je aanbrengt, hoe meer structuur 

leerlingen nodig hebben; hoe meer je beslist voor leerlin-

gen, hoe meer ze verwachten dat je beslissingen neemt.

Tijdens een nabespreking waarin het reisgezelschap de 

opbrengsten met elkaar deelt, ziet iedereen aanknopings-

punten om in de eigen school een verdere stap in ontwik-

keling te zetten. Bijvoorbeeld in de manier waarop de 

schoolleiding leerkrachten vraagt de leerlingenresultaten 

te wegen, afgezet tegen het effect van het beoogde eigen 

handelen: welk verschil heb ‘ik’ gemaakt? Het denkka-

der van ‘Elke School een TOPschool’ wordt zo ongemerkt 

levend eigendom! Mooi om te zien is hoe de functies van 

schoolleider en intern begeleider in deze groep beginnen 

te vervagen en ineenvloeien in onderwijskundig leider-

schap. Een kijkje over de ‘schutting’ van de eigen situatie 

blijkt erg waardevol. Door cross cultural te spiegelen ben je 

meer alert op je eigen situatie, in het zoeken naar overeen-

komsten en verschillen. De ware winst in leiderschap zal 

de komende tijd zichtbaar moeten worden binnen PCBO 

Voorst, als de eigen teams ‘besmet’ worden met het virus 

dat in London opgelopen is. �

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

de AVS op het gebied van onderwijs en leerlingzorg. 

Hij begeleidde de studiereis van PCBO Voorst naar 

Londen op inhoudelijk vlak. Kijk voor meer informa-

tie over (maatwerk)reizen van de AVS op www.avs.nl/vereni-

ging/internationaal.

‘Elke school een TOPschool’ 

is een metafoor met een 

scherp kantje: het bewijs dat 

scholen in de meest uitda-

gende omstandigheden kun-

nen verbeteren en dat de 

aanpak die daarvoor nodig is zowel bekend 

als algemeen bruikbaar is. Het gelijknami-

ge boek van professor David Hopkins, bij-

zonder hoogleraar Internationaal Leider-

schap aan het London Centre for 

Leadership in Learning van de faculteit 

Onderwijs, maakt duidelijk dat duurzaam-

heid alleen realiseerbaar wordt als scholen 

hun ontwikkeling in eigen hand gaan 

nemen. Maar niet in een geïsoleerde situa-

tie van alleen maar met jezelf bezig zijn, 

maar in een systeembrede beweging. De 

hefbomen die deze ontwikkeling in gang 

kunnen brengen zijn persoonlijk leren, pro-

fessioneel onderwijzen, slimme verant-

woording en netwerken & innovatie. Het 

boek biedt praktische aangrijpingspunten 

voor schoolontwikkeling die wél gaat 

leiden tot opbrengsten. De Nederlandse 

vertaling, uitgegeven door de AVS, is te 

bestellen via www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten (publicaties).

De AVS biedt ondersteuning aan bestu-

ren en scholen die met de werkwijze van 

Hopkins aan de slag willen. Een training 

van zes eendaagsen start op 13 oktober 

aanstaande. Kijk voor meer informatie en 

inschrijven op www.avspifo.nl of in de Pro-

fessionaliseringsgids 2011/2012.

Zelfs ondergronds praat de afvaardiging van PCBO Voorst door over 
schoolontwikkeling en leiderschap.
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Internationalisering is meer dan gewoon een leuk 
uitwisselingsproject met een buitenlandse school. 
“Er moet een visie van de directie achter zitten,” zegt 
Halbe Hageman, eTwinning ambassadeur voor het 
Europees Platform en coördinator Internationalisering 
bij de Stichting Radius voor negen Friese basisscholen: 
“Steeds meer directies ontdekken de meerwaarde van 
internationalisering. Als je het goed weet in te bedden 
in de manier waarop je je onderwijs organiseert, kan 
het enorme voordelen hebben voor de school en zijn 
profi el.” 

tekst judith flapper

Basisschool Kruisstraat in Rosmalen koos bijvoorbeeld enige 

tijd geleden bewust voor internationalisering als onderdeel van 

het profi el van de school. Directeur Nick Ouwehand: “Het is een 

kleine school en die wilden wij een nieuw gezicht geven, een 

eigen uitstraling. We zijn begonnen met vroeg vreemdetalenon-

derwijs (vvto), dat betekent dat de leerlingen vanaf 4 jaar Engels 

krijgen. Maar nooit als apart vak. Het is volledig geïntegreerd in 

het onderwijsprogramma. Aanvullend wil je dan graag contact 

met andere basisscholen in Europa die ook in het Engels willen 

communiceren. Via het Europees Platform is het eenvoudig om 

contacten te leggen en eTwinning is daarvoor een geweldig plat-

form! Als je ziet hoe onze kleuters communiceren met kleuters 

uit Roemenië of Engeland, bijvoorbeeld via het uitwisselen van 

tekeningen of fi lmpjes, dan geeft dat zo’n enorme boost!”

Herschikking lumpsumfi nanciering
Hageman: “Als directie kun je veel doen om internationalise-

ring te stimuleren. Zeker als je weet welke impuls internati-

onalisering aan je onderwijs kan geven. Je kunt kijken naar 

mogelijkheden voor herschikking in de lumpsumfi nanciering. 

Verder kun je het enthousiasme van leerkrachten die al actief 

zijn op dit gebied stimuleren en ondersteunen door ze te laten 

vertellen tijdens teamvergaderingen en ouderavonden en door 

bijvoorbeeld een hoekje op de website te creëren over dit 

onderwerp. Het is belangrijk goed te kunnen vertellen waarom 

internationaliseren van belang is voor de leerlingen. Vergeet 

daarbij ook niet de OR en de MR.”

Directeur Ouwehand: “Je moet het beleidsmatig aanpakken 

en internationalisering opnemen in je schoolplan. Dat hebben 

wij zorgvuldig aangepakt door ook de ouders te betrekken. 

Het is bijvoorbeeld belangrijk voor ouders om te weten dat het 

goed voor je (moedertaal) woordenschat is als je al vroeg met 

een vreemde taal in aanraking komt. Tot nu wordt het enorm 

gewaardeerd. In het beleid voor de komende jaren hebben 

we opgenomen dat onze leerkrachten zich steeds meer gaan 

scholen en helemaal gaan onderdompelen in internationalise-

ring en de Engelse taal.” �

m e e r  w e t e n ?

Op 11 november 2011 organiseert het Europees 

Platform in Utrecht een bijeenkomst voor schoolleiders 

in het basisonderwijs, met praktische voorbeelden, 

een workshop ‘Starten met internationaliseren’ en 

speeddates met andere schoolleiders uit Europa. Meer 

informatie: www.etwinning.nl/agenda. Zelf starten 

met internationalisering? Begin dan eens met één 

inspirerende activiteit. Bijvoorbeeld op de Dag van de 

Talen, op 26 september aanstaande. Plannen om bij een 

buitenlandse school op bezoek te gaan? Dan bieden de 

subsidieprogramma’s Bios en Comenius mogelijkheden. Alle 

informatie hierover staat op www.europeesplatform.nl. 

Meer informatie over digitale uitwisseling met andere 

Europese scholen: www.etwinning.net. Cursussen over 

internationalisering, gericht op actuele ontwikkelingen, zijn 

te vinden via www.europeesplatform.nl/cursussen.

Internationalisering 
goed voor profiel basisschool

reisversl ag
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 ArboMeester
De complete hulp bij arbobeleid in het primair onderwijs

www.arbomeester.nl
Hét erkende branche-instrument voor de 

uitvoering van een RI&E in het primair onderwijs.
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Raadpleeg de AVS Professionaliseringsgids 2011-2012

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

goed onderwijs door goed management

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling

postadres Po P stbstbus 3 33335 UUUtrecht t telefoon 030 0 0us 10000003 33335005005005000 BABA BAA BAA UU U

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

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

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

Vraag de AVS Professionaliseringsgids aan via info@avs.nl 
of kijk op www.avspifo.nl
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kathleen Ferrier, 

woordvoerder primair onderwijs namens het CDA in de Tweede Kamer.

politieke column

changing 

paradigms
Op het 16e congres van de AVS (18 maart 

2011, red.), over het thema Verbindend 

Leiderschap, hield Ton Duif een pakkende 

jaarrede. Ik was erbij. Hoewel ik het niet met 

alles wat hij zei eens ben, – hij gooide mij 

met gemak op een hoop van Haagse politici 

waar ik mij als CDA-woordvoerder bepaald 

niet thuis voel – was ik geraakt door zijn 

verhaal over changing paradigms. Oftewel: 

hoe bereiden wij onze kinderen voor op de 

samenleving van vandaag en die van de 

toekomst? Kenmerken van die samenleving 

zijn de snelle communicatiemiddelen en de 

technische mogelijkheden die er zijn om te 

leren en te verbinden. Wat is daarbinnen de 

taak van het onderwijs, en specifi ek van de 

schoolleiders?

Zelf zie ik nog een ander kenmerk van de 

samenleving van vandaag en die van de 

toekomst: de aanwezigheid van verschil. 

Het ‘ons kent ons’ van de verzuilde samen-

leving, toen iedereen precies wist bij welke 

bakker, dokter, school of sportvereniging 

je moest wezen, is voorbij. Diversiteit is 

de norm. Of we dat nu leuk vinden of niet. 

Zelf denk ik dat zonder diversiteit er geen 

toekomst is voor onze samenleving. Je 

ertegen verzetten, afwijzen en alles in het 

werk stellen om het terug te draaien heeft 

geen zin. We moeten de positieve kanten 

ervan zien en er vooral slim mee omgaan. 

Dat betekent dat onderwijs vandaag de dag 

ook gericht moet zijn op het leren omgaan 

met verschillen. Dat betreft culturele 

diversiteit, maar ook diversiteit in mensen 

en hun talenten. Accepteren dat er verschil 

is. Actieve mondiale burgers van vandaag 

moeten ruimte kunnen geven en grenzen 

kunnen stellen. Ouders en school spelen 

daarbij een cruciale rol. Ja, er is verschil 

tussen mensen en daarin zit juist de kracht 

voor de samenleving.

Daarom steun ik de voorstellen van de 

minister ten aanzien van Passend onderwijs 

van harte. Waarbij ook ik blij ben met 

de – mede dank zij het CDA gerealiseerde – 

temporisering die er nu wel is. Die plannen 

zijn er immers op gericht meer kinderen in 

het reguliere onderwijs te houden. Regulier 

waar het kan, speciaal waar het echt moet. 

Zodat het talent van ieder kind benut kan 

worden, zonder dat er al vroegtijdig een 

label op geplakt wordt. Bijkomend pluspunt 

is dat ook in het reguliere onderwijs kinde-

ren zien dat er verschil is tussen mensen. 

Niet iedereen doet hetzelfde, niet iedereen 

denkt of gelooft hetzelfde en niet iedereen 

is even goed in alles. Maar daarom is de één 

niet minder dan de ander.

Onderwijs anno 2011 moet gericht zijn op 

het leren omgaan met diversiteit, zodat 

ieder kind zich zo goed mogelijk, op haar 

of zijn eigen manier, kan ontwikkelen. Dat 

vraagt veel van leerkrachten. Het is zaak dat 

zij in hun opleiding er zo goed mogelijk op 

worden voorbereid om maatwerk te leveren. 

Het vraagt ook veel van schoolleiders. 

Topdown denken is voorbij. De netwerken 

van vandaag, met alle sociale media, zijn 

horizontaal. Verbindend leiderschap is hori-

zontaal leiderschap.

Het vraagt ook het nodige van de inspectie 

en de manier waarop we toetsen. Wat cen-

traal moet staan is de brede ontwikkeling 

van kind tot actief participerende volwas-

sene. Tot iemand die kan omgaan met diver-

siteit, die anderen met respect tegemoet 

treedt, ruimte geeft en dat ook van anderen 

jegens haar of hem verwacht. Iemand die in 

het onbegrensde universum van internet en 

sociale media kan vinden wat zij of hij zoekt, 

maar ook de grenzen ervan kent.

Die ontwikkeling laat zich niet altijd puur in 

cijfers of prestaties uitdrukken. Daarvoor 

hebben we naast de oude, ook nieuwe crite-

ria nodig: changing paradigms. �

o n d e r w i j s  a n n o  2 0 1 1  m o e t  g e r i c h t  z i j n  o p 

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

Foto: Dirk Hol
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe zit het precies met de voortzetting 

van de regeling Loonkostensubsidie 

onderwijsondersteunend personeel?

tekst jannita witten

Er komen bij de AVS Helpdesk veel vragen binnen over de voortzet-

ting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend 

personeel.

Deze regeling, die tot stand is gekomen in het convenant Leerkracht 

van Nederland, loopt in zijn huidige vorm af op 1 augustus 2012. De 

minister heeft in een brief aan schoolbesturen die gebruik maken 

van de regeling laten weten dat de regeling tot 1 augustus 2015 

wordt verlengd. Wel is in dezelfde brief aangegeven dat een korting 

op de subsidie zal worden toegepast van 17 procent. Deze korting 

vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het regeerakkoord. 

Dit betekent dat het bestuur een hogere eigen bijdrage moet 

leveren.

Het dilemma hierbij is of het bestuur na 1 augustus 2012 voldoende 

middelen heeft om de functie in stand te houden. Deeltijdontslag is 

namelijk niet mogelijk. Bij het niet in stand houden van de functie, 

zal het personeelslid in het risicodragend deel van de formatie 

(RDDF) geplaatst moeten worden. Eventueel zal het (bestuurs)-

formatieplan moeten worden aangepast. Hiervoor moet dan nog 

vóór de laatste schooldag instemming verkregen worden van de 

personeelsgeleding van de (G)MR.

In de brief wordt ook meegedeeld dat het de bedoeling is dat vanaf 

1 augustus 2015 het budget dat hiermee gemoeid is zal worden 

toegevoegd aan het lumpsumbudget voor alle scholen. Scholen 

hoeven dan niet meer te voldoen aan de voorwaarden die nu gelden 

om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Volgens minister 

Van Bijsterveldt hebben scholen hiermee voldoende tijd om te 

anticiperen op het feit dat het budget vanaf 2015 over alle scholen 

verdeeld zal worden.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

s c h o o l  f o r  l e a d e r s h i p

Alumnidag voor middenmanagers
Voor oud-deelnemers van de minileergang 
Middenmanagement – sommigen zijn inmiddels directeur 
geworden – organiseert de AVS een inspirerende 
en leerzame alumnidag op woensdag 28 september 
aanstaande, met als thema ‘Goed onderwijs komt recht 
vanuit je hart!’

Adviseurs van de AVS en Jan Jutten en Francot Arsene van 

‘Natuurlijk leren’ zorgen voor een boeiend programma. 

Oud-cursisten hebben voor de bijeenkomst inmiddels een 

 uitnodiging ontvangen.

De minileergang Middenmanagement van volgend schooljaar 

start op 16 november aanstaande (zes eendaagsen). Meer 

informatie en inschrijven: www.avspifo.nl of raadpleeg de AVS 

Professionaliseringsgids 2011/2012.

in  memori a m

Myrna Houtman

Met grote droefheid heeft de AVS het 

bericht ontvangen van het overlijden van 

onze helpdesk medewerker Myrna Houtman 

op 4 juni 2011. Myrna heeft in de afgelopen 

twee jaar in haar functie bij de AVS op 

deskundige wijze vele leden ondersteund. 

Zowel op het terrein van primair als voort-

gezet onderwijs konden AVS-leden met al 

hun vragen bij haar terecht. In Myrna verliezen wij niet alleen 

een zeer gewaardeerde collega, maar ook een fi jn en warm 

mens.

Namens bestuur en medewerkers van de AVS,

Ton Duif, voorzitter

Michiel Wigman en Roelf Willemstein, directie

h bij h
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l i d m a at s c h a p

Vakbondscontributie: ook dit jaar 
fiscaal voordeel

Om in aanmerking te komen voor de fi scale verrekening van de 

contributie, moet uiterlijk 1 november 2011 een verklaring worden 

ingeleverd bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee 

te werken. Het formulier om een dergelijke verklaring bij de werk-

gever in te dienen, is te downloaden via www.avs.nl/vereniging/

lidworden. 

p u b l i c at i e

Passend leiderschap
Het boek´Passend leiderschap, 
elke school de beste baas’, 
dat Berenschot samenstelde 
in samenwerking met de AVS, 
is nog verkrijgbaar. Bezoekers 
van het AVS-congres 2011 
kregen het gebonden werk 

gratis mee naar huis, maar degenen die niet aanwezig 
waren kunnen het bestellen via de AVS.

Het boek is gebaseerd op onderzoek van Berenschot en de AVS naar 

leiderschap onder Nederlandse schoolleiders in het basisonderwijs. 

Zij voeren niet langer centraal bepaalde regels uit, maar moeten 

hun rol aanpassen aan de behoefte van de school en de omgeving 

van de school. Als de schoolleider qua leiderschap aansluit bij de 

ontwikkelfase van de school, is sprake van passend leiderschap. 

Maar hoe kom je tot dergelijk passend leiderschap?

Op basis van het onderzoek komen de auteurs met een aantal 

ontwikkeltips voor schoolleiders. Ook doen zij een aantal aanbeve-

lingen voor schoolleiders en besturen, bedoeld om de match tussen 

ontwikkelbehoefte van de school en de gewenste sturing door de 

directeur te verbeteren.

Bestellen: www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten 

(Publicaties)

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

Conferentie vrouwelijke 
schoolleiders over plezierig 
leiderschap
Op 10 november aanstaande organiseert de AVS haar 
jaarlijkse conferentie voor vrouwelijke schoolleiders. 
Het thema in 2011 is ‘Jij bent de bron’, over plezierig 
leiderschap. 

Plezier in je werk is iets 

wat je zelf kunt creëren. 

Leiderschap vraagt 

van je dat je bewust 

gedrag vertoont en 

dat je investeert in het 

verkrijgen van vaardig-

heden die je helpen om 

dat gedrag in te zetten. 

Als schoolleider heb je een verantwoordelijkheid naar je teamleden 

toe om daar aan te werken. Voor jezelf is het plezierig als je het 

beste uit je team naar boven weet te halen: het is genieten als een 

leerkracht trots door de school loopt: ‘Kijk eens, dat is me gelukt, 

dat heb ik bereikt!’. Het team ervaart vanuit het bewuste gedrag van 

de schoolleider stimulans en waardering om het beste van zichzelf 

te laten zien. Het team ervaart het leiderschap als een plezierige 

bijdrage aan het werk- en ontwikkelingsklimaat.

Meer weten over dit onderwerp? Houd dan 10 november aanstaande 

vrij in uw agenda! NB: in de AVS Agenda 2011/2012 staat per abuis 

nog 3 november 2011 genoemd, maar de conferentie vindt dus 

plaats op 10 november, een week later.

a v s  i n  d e  p e r s

ESHA, mobieltjes, te weinig 
schoolleiders en bezuinigingen

In Basisschool Management nieuws van 19 mei 2011 werd AVS-

voorzitter Ton Duif geïnterviewd over de European School Heads 

Association (ESHA), waarvoor hij net herkozen is als president, voor 

een termijn van twee jaar. Zie ook www.avs.nl/esha. Duif werd door 

de Telegraaf (31 mei 2011) ook gevraagd naar zijn mening over het 

gebruik van mobieltjes in de klas. In het Onderwijsblad (AOb) van 

11 juni sprak Duif over het groeiende tekort aan basisschoolleiders. 

Tot slot ging hij in de Volkskrant van 15 juni in op het gegeven dat 

scholen fl ink moeten snijden in de formatie, als gevolg van de 

bezuinigingen in het onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van CPS 

(zie ook pagina 3). 
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Zes eendaagsen

Opbrengstgericht leiderschap
Hoge prestaties zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen 

krijgen in onze complexe samenleving. Die prestaties realiseren 

we echter niet door meer van hetzelfde te doen, maar door op 

alle niveaus in de school dingen anders te doen en andere dingen 

te doen. Deze training richt zich op de vraag: wat is nodig in de 

school om hoge opbrengsten te realiseren en wat betekent dit voor 

leiderschap? Aan de orde komt onder andere: Hoe realiseer je een 

‘TOPschool’? (David Hopkins, Marzano, Fullan, Hargreaves). Na de 

training bent u in staat om data te gebruiken en duurzame resultaten 

in uw school te bevorderen. Ook begrijpt u beter wat wel en wat niet 

werkt als het gaat om wat blijvend van waarde in uw school is. Via 

info@avs.nl is de speciale folder over deze training op te vragen.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

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

ambities hebben in de richting van leiderschap.

Data: 29 september en 24 november 2011, 26 januari, 16 februari, 

22 maart en 19 april 2012

Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.449

Deelnemers ontvangen 10 procent korting als u ook ‘Elke school een 

TOPschool’ of ‘Theorie U in de school’ volgt.

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

Jan Jutten en Arsene Francot (Natuurlijk leren)

Trainingen & opleidingen
September 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Interim management, iets voor u ? 15 en 16 september Tom Roetert en Hans van den Berg

• Alumnidag voor Middenmanagers 28 september Bob Ravelli

• Opbrengstgericht leiderschap 29 september Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Human Dynamics deel 1  29 en 30 september Margriet Beerdsen

Oktober 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Toekomstgericht leiderschap in een lerende school 5 oktober Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Theorie U in de school 6 oktober Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties (slotdag) 7 oktober Margriet Beerdsen

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano  12 oktober Gerard van Uunen

• Minileergang Startende directeuren 12 oktober Elaine Toes

• Effectief en effi ciënt vergaderen 12 oktober Bob Ravelli en Tom Roetert

• Brain boost  13 oktober Maartje Alma en Merlijn Norder

• Elke school een TOPschool 13 oktober Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 25 en 26oktober Maartje Alma en Eugène Hansen

• Onderwijshuisvesting 27 oktober Jan Schraven

(onder voorbehoud)

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2011/2012 of kijk op de nieuw ontwikkelde website www.avspifo.nl, van het 
AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor 
leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Inschrijven kan 
ook via schoolforleadership@avs.nl.

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

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Nieuw!
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Eendaagse

Competenties en Passend onderwijs

Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel

Eendaagse

Brain Boost!

Wat heeft de leerling nodig aan kennis en vaardigheden om 

succesvol te zijn? Wat heeft de leerkracht nodig aan kennis en 

vaardigheden om succesvol te zijn? Passend onderwijs vraagt om 

meer handelingsbekwaamheid van leerkrachten. Maar wat moet een 

leerkracht (minimaal) kunnen om optimaal te kunnen inspelen op de 

specifi eke onderwijsbehoeften van leerlingen? En hoe realiseert u 

binnen de organisatie, dat de kennis en vaardigheden van de (indivi-

duele) leerkrachten toenemen? Het opstellen van competentieprofi e-

len op bestuurs- en/ of schoolniveau en deze procesmatig binnen

de organisatie implementeren naar aanleiding van een trajectplan 

om de handelingsbekwaamheid structureel te verhogen staat deze 

dag centraal. Het trajectplan beschrijft de manier waarop de orga-

nisatie op weg is naar het verhogen van de kennis en vaardigheden 

om Passend onderwijs vorm te geven. Aan het eind van de training 

heeft u voor uw organisatie de eerste aanzet van een competentie-

profi el beschreven en heeft u een plan van aanpak opgesteld om dit 

te implementeren.

Doelgroep: bovenschools managers en directieleden

Data: 2 november 2011 of 28 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Gerard van Uunen en Ineke Dammers

Als u te maken krijgt met ontslag van een werknemer, krijgt u ook 

met veel regels en procedurele stappen te maken. Krijgt u herbe-

noemingsverplichtingen ten aanzien van deze werknemer? Op welke 

grond moet het ontslag plaatsvinden? Maast de CAO-PO krijgt u 

met het Participatiefonds te maken, die beoordeelt of u door de 

zogenaamde ‘instroomtoets’ komt. Hierbij staat de vraag centraal 

of u aan de inspanningsverplichtingen hebt voldaan als werkgever. 

Uiterst belangrijk hierbij is om de goede stappen te zetten en te 

kunnen anticiperen op toekomstige verplichtingen.

Na de training, waarin vooraf ingebrachte praktijksituaties centraal 

staan, bent u helemaal op de hoogte van de samenhangende 

wet- en regelgeving rond aanname en ontslag van medewerkers. 

Met aandacht voor de verschillen tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs.

Doelgroep: directeuren en P&O-functionarissen.

Data: 22 november 2011 of 14 februari 2012

Kosten: leden t 199 / niet-leden t 225

Uitvoering: Jannita Witten

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

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

ken en de hersencapaciteit beter te benutten. Zeker bij toenemende 

dagelijkse werkzaamheden, het verwerken van steeds meer infor-

matie en de snelheid waarmee de opgedane kennis veroudert, is 

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

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

ping. De gegeven informatie kan ook worden doorgetrokken naar 

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

Doelgroep: iedereen die zijn hersenen een frisse boost wil geven 

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

hersenen. En zo meer tijd overhoudt voor andere zaken.

Data: 13 oktober 2011 of 13 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Maartje Alma en Merlijn Norder

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

of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, 

Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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voor: basisonderwijs en bso

van: Fundamentaal

wat: methode/lespakket en trainingen

Gelukslessen
Gelukkige mensen zijn evenwichtige mensen, die positief in 

het leven staan en beter met tegenslagen kunnen omgaan. 

De methode ‘Gelukt!’ leert kinderen van 8 t/m 12 jaar tech-

nieken aan die geluksbevorderend werken. Het lespakket is 

gebaseerd op onderzoek uit de gedragspsychologie, positieve 

psychologie en neurowetenschappen. Meer informatie: 

www.gelukopschool.nl en www.neijmanenkuper.nl (trainin-

gen voor leerkrachten of een geluksdocent uitnodigen).

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: iedereen ‹ 65 die wil weten wat het netto pensioen 

straks wordt

van: Pardon Consult

wat: website

Mijnnettopensioen.nl
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zijn de bruto pensi-

oenbedragen zichtbaar. Ook geeft het pensioenfonds of de 

verzekeraar een bruto opgave van het jaarlijks opgebouwde 

pensioen. Hoeveel het netto pensioen wordt is uit te rekenen 

op www.mijnnettopensioen.nl. Zowel het netto aow-gedeelte, 

als de aanvullende pensioenen. De gemaakte berekening kan 

naar een eigen gekozen e-mailadres worden gestuurd. De site 

kan ook op de smartphone, of iPhone/iPad worden gebruikt.

voor: leerkrachten, managers en bestuurders po, vo en mbo

van: Kennisnet

wanneer: augustus 2011

wat: 2-daagse Summerschools

Inspiratie op doen in de 
zomervakantie

De thema’s zijn ‘21st century skills; leren en opleiden voor 

de wereld van straks’ en ‘Ruimte voor ict; architectuur van 

het (nieuwe) leren’. Waar moeten we rekening mee houden 

bij het ontwikkelen van een visie op leren en opleiden in 

de 21ste eeuw? En hoe stem je de fysieke ruimte en de ict-

infrastructuur op elkaar af, zodat zij samen zorgen voor een 

goedlopend onderwijsproces? Er wordt een kijkje genomen 

bij verschillende toonaangevende en innovatieve bedrijven. 

Aanmelden: summerschool.kennisnet.nl. Meer informatie: 

www.innovatie.kennisnet.nl/de-verdieping.

voor: schoolleiders, contact- en vertrouwenspersonen 

en onderwijspersoneel

van: PPSI

wat: gratis informatieblad

Het is allemaal taal
Kinderen hebben hun eigen woorden voor wat ze mooi, goed 

en vooral ook fout vinden. Ook op school spreken ze hun 

‘eigen taal’ en is straattaal en grof taalgebruik soms niet van 

de lucht. Op een school waar je grof en seksistisch taalgebruik 

vaak hoort, is de kans op onveilige situaties voor leerlingen en 

leerkrachten mogelijk groter. Informatie, tips en adviezen over 

het omgaan met ongewenste spreektaal en omgangsvormen. 

Aanvragen: tel. 030-2856762, ppsi@aps.nl, www.ppsi.nl

voor: po en vo

van: Nationale Academie voor Media en Maatschappij

wanneer:  29 juni

waar:  Utrecht

wat:  masterclass

Schoolbeleid en mobieltjes
Hoe staat het op uw school als het gaat om beleid en 

mobieltjes/smartphones? In navolging van recent onderzoek 

wordt er op scholen en in de media volop gediscussieerd 

over beleid voor smartphones. Deelnemers aan de master-

class worden in staat gesteld de eigen situatie binnen de 

school ‘door te lichten’ en beleid af te stemmen op de eigen 

schoolidentiteit, anticiperend op de snel veranderende tech-

nische ontwikkelingen van smartphones en wifi . Inschrijven: 

www.mediawijsheidwinkel.nl
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voor: basisscholen

van: Stichting Lezen & Schrijven

wanneer: 5 t/m 11 september

wat: Estafettegedicht

Week van de Alfabetisering
Het thema van dit jaar is ‘Doe mee!’ De week zal vooral in 

het teken staan van schrijven. Basisscholen kunnen deel-

nemen door mee te schrijven aan het langste gedicht van 

Nederland. Kijk voor de spelregels en meer informatie op 

www.weekvandealfabetisering.nl.

voor: leerkrachten po, vo en mbo

van: Instruct

wat: handboek

DigiBord & Didactiek
Over de didactische mogelijkheden van het DigiBord. Met 

kant-en-klare lesideeën voor verschillende schoolniveaus en 

vakgebieden. Aandacht voor interactieve lessen maken, samen-

werkend leren en videoconferencing, gebruik van tools, digitaal 

toetsen, et cetera. Bestellen: www.instruct.nl

voor: basisonderwijs

van: CED-Groep

wat: gratis publicatie

Data benutten
Om scholen te ondersteunen bij het benutten van data om 

de onderwijsopbrengsten te verbeteren, is ‘Resultaten tellen’ 

gepubliceerd. In twintig bouwstenen wordt beschreven hoe een 

basisschool meer opbrengstgericht kan werken. Elke bouw-

steen bevat ook handvatten om te refl ecteren op de inhoud. 

Downloaden: www.cedgroep.nl/resultatentellen

boekbespreking

d e  b ed o el in g  m o e t 

b l i j k en  ui t  wat  w e  d o en

Wil een school zich duidelijk profi leren dan, is het 
belangrijk dat het aanbod van de school berust 
op intern draagvlak, onderwijskundige aspiratie 
en professionaliteit. Ook moet het afgestemd zijn 
op de specifi eke kenmerken en wensen van de 
omgeving. Auteur Marianne Schuurmans baseert 
zich in ‘Schoolprofi lering’ op een aanpak vanuit de 
onderwijskundige en marketingtechnische kant. 

tekst pieter kuit, avs

Om het profi el van de school (weer) helder te krijgen, is het van 

belang dat de school zich bewust is van een aantal factoren. 

Externe gegevens die meespelen zijn de omgeving waarin de 

school staat, de onderwijsopvattingen van de ouders en het imago 

dat de school heeft. Interne factoren zijn het onderwijsconcept van 

de school, de kernwaarden die het team uitdraagt, de professiona-

liteit van schoolleider en leerkrachten, de huidige marktsituatie, 

(de staat van) het schoolgebouw en de communicatie. Door deze 

feiten en gegevens op elkaar af te stemmen, kan de school met 

een duidelijk profi el naar buiten treden.

Schuurmans, die als senior adviseur verbonden is aan de 

Educatieve Stad en regelmatig samenwerkt met Scholen met 

Succes, beschrijft in deze herziene versie in duidelijke bewoordin-

gen een stappenplan dat scholen leidt naar het antwoord op de 

vraag hoe je te profi leren in de samenleving. Van het onderzoeken 

van de (eigen) omgeving tot en met borging van het schoolprofi el 

en het naar buiten treden. In het boek wordt regelmatig verwezen 

naar een website, waarop onder andere werkbladen en een pro-

fi elwiel te vinden zijn.

Het boek leest makkelijk en bevat herkenbare voorbeelden die het 

verhaal verduidelijken en aanvullen. De terminologie die gebruikt 

wordt is vooral gericht op de onderwijskundige kant en minder op 

de marketingtechnische. Op een objectieve manier biedt het boek 

de lezer een houvast voor hoe hij of zij de school beter kan profi le-

ren. Gezien de daling van leerlingenaantallen, Passend onderwijs 

en andere dynamische factoren is dit boek een aanrader voor het 

(bovenschools) management, het team en ouders.

‘Schoolprofi lering, de bedoeling moet blijken uit wat 

we doen’, Marianne Schuurmans, uitgeverij Scholen 

met Succes, ISBN: 978-90-815900-1-3, t 21,45

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

www.avs.nl/vereniging/publicaties enproducten/kaderprimair/

boekbesprekingen.

‘S

w

m

voor: midden- en bovenbouw basisscholen

van: Hyves i.s.m. Stichting Mijn Kind Online en Sensoa (B)

wat: gratis lespakket

Social media
Bevat tien lessen voor de midden- en bovenbouw over het 

omgaan met sociale netwerken. Leerkrachten en mediacoaches 

kunnen het lespakket downloaden via www.hyves.nl/lespak-

ket. Het lespakket is getest door pabo-docenten.
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Ook VSO Het Duin in Noordwijk 
heeft gebruik gemaakt van AVS 
Voordeel en onlangs zeven lokalen 
voorzien van Multifi lm zonwering. 

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

Multifi lm: én warmtewering én
lichtwering én kostenbesparing

Ingenieursburo De Leeuw
Postbus 3 - 1740 AA Schagen
Tel. 0224 - 59 19 41
info@multifi lm.nl
www.multifi lm.nl
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Gezocht:
Directeur Julianaschool in Overveen 

(gemeente Bloemendaal)

Directeur basisschool De Aanloop 

te Bergen op Zoom

Ervaren directeur obs De Vos 

in Voorschoten

Kijk voor deze en andere vacatures op

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf 

85 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

Voor school en privé

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.

Schoolvoordeel:
Administratie en informatie, Advies en begeleiding
ICT en multimedia, Verbruiksmateriaal, Educatie, 
Huisvesting

Privévoordeel:
Financiën & administratie, ICT & multimedia, wet & recht 
en o.a. beauty & health, elektronica, ontspanning en 
mobiliteit.

Meer informatie: 
www.avsvoordeel.nl of mail voordeel@avs.nl

AVS Voordeel
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Een van de belangrijkste taken van de AVS is de ondersteuning en advisering van de leden in het basis-, 
voortgezet en speciaal onderwijs. De helpdesk vervult hierbij wat betreft de eerstelijnsdienstverlening een 
centrale rol.

Leden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over o.a.:
•  hun eigen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en juridische ondersteuning
•  wet- en regelgeving, sociale zekerheid, de cao, onderwijsactualiteiten
•  het AVS-aanbod inzake maatwerk, advies en opleiding
De helpdeskmedewerkers staan AVS-leden deskundig met raad en daad bij of verwijzen de vragen 
door naar de tweedelijnsdienstverlening van de AVS. 

Wij vragen:
Belangrijke competenties voor deze functie zijn, waarbij we ervan uitgaan dat u deze heeft of snel 
eigen kunt maken:
•  kennis van wet- en regelgeving, incl. sociale zekerheid
•  kennis van het bestaande AVS-aanbod en aanbod van derden
•  kennis van de school- en onderwijswereld
•  globale juridische kennis
•  vraaggericht en kwaliteitsbewust
•  inlevingsvermogen en collegialiteit voor de doelgroep leidinggevenden
•  goede attitude van luisteren en doorvragen
•  goede communicatieve eigenschappen

Wij bieden:
•  een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband (een overeenkomst op basis van detachering 

behoort ook tot de mogelijkheden)
•  scholing gericht op de invulling van de functie
•  een collegiale omgeving waar voldoende ruimte is om uzelf te ontplooien

Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding van ‘vacature helpdesk’ richten aan 
Roelf Willemstein, directeur AVS, Postbus 1003, 3500 BA Utrecht, of per e-mail naar e.dejong@avs.nl.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Carine Hulscher-Slot, tel. 030–2361010.

De AVS zoekt per direct

een enthousiaste helpdeskmedewerker
(v/m 32–38 uur)

bezoekadres Nieuwegracht 1 Utrecht postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht

telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) is een 
vereniging die al ruim 135 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in de 
regio Groot Rotterdam bestuurt en beheert. Onder het bestuur van deze 
vereniging ressorteren 54 scholen voor primair onderwijs. De diversiteit is 
groot, de scholen werken vanuit de missie van de vereniging.

Voor haar Bovenschools Management is de RVKO op zoek naar een

Bovenschools Manager

De Bovenschools Manager geeft leiding aan een cluster van 
21 (speciale) basisscholen en draagt de eindverantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de scholen in de breedste zin van het 
woord. Hij/zij rapporteert aan de algemene directie van de RVKO.

Verantwoordelijkheden
Als Bovenschools Manager bent u verantwoordelijk voor de directe
aansturing van de directeuren. U bent dagelijks betrokken bij de 
school-ontwikkelingen en heeft hierbij een frequent overleg en 
contact met de schooldirecteuren. U bent eindverantwoordelijk 
voor de onderwijskundige kwaliteit en levensbeschouwelijke 
identiteit van de scholen. Daarnaast bent u bevoegd om, namens 
het bestuur, maatregelen te nemen ten aanzien van de diverse 
beleidsterreinen in de scholen.
Tenslotte houdt u zich bezig met het voeren van functionerings- 
en beoordelingsgesprekken met directeuren en het onderhouden 
van contacten met  relevante instellingen en overlegorganen.

Uw profi el
• Academisch werk en denkniveau;
•  Vaardig leidinggevende, minimaal 5 jaar ervaring als 

schooldirecteur;
•  Een levensovertuiging gebaseerd op christelijke waarden en 

normen;
•  In het bezit van een onderwijsbevoegdheid en een 

catechesediploma;
• Goede adviserende, sociale en communicatieve vaardigheden;
• Hands on, inspirerend en zeer kwaliteitsbewust.

Overige informatie
Bij deze functie zitten passende arbeidsvoorwaarden.

Voor de werving en selectieprocedure werkt de RVKO samen met 
Bronsonn Consultancy. Wanneer u geïnteresseerd bent dan vragen 
wij u om binnen tien dagen uw curriculum Vitae en een schriftelijke 
motivatie per mail te sturen naar recruitment@bronsonn.com, 
ter attentie van Gerbrand van Ommen, Managing Partner 
Recruitment. Telefoon 010-4478090. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Bronsonn HR ondersteunt en adviseert haar opdrachtgevers bij 
het oplossen van HR-vraagstukken onder een eigen trademark, 
HR Deployment.

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

De RVKO is een professionele 
onderwijsorganisatie met een 
eigen beleidsbureau en bestuurt 
54 scholen voor primair onderwijs 
in Rotterdam, Barendrecht, 
Ridderkerk, Rhoon, Hoogvliet, 
Hoek van Holland, Spijkenisse, 
Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel en 
Nieuwerkerk aan den IJssel.

De scholen zijn goed geoutilleerd 
en worden gekenmerkt door 
een goede sfeer en kwalitatief 
hoogstaand onderwijs.

Bezoek ook onze website: www.rvko.nl 
Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

110226_RVKO_165x256mm.indd   1 08-06-11   10:57
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 Op reis met de AVS 
Nieuw aanbod schooljaar 2011/2012

Overzicht nieuw reisaanbod (data onder voorbehoud)
•  België, Gent en Brugge, 14 t/m 17 november 2011

Thema: ‘De rol van de schoolleider in de brede school’; 

schoolbezoeken, lezingen en culturele excursies

•  Polen, Krakau, 6 t/m 9 maart 2012

Thema: ‘Het onderwijs in Polen en Poolse leerlingen in Nederland’; 

schoolbezoeken , de opleiding van leerkrachten en cultuur

•  Ierland, Dublin, 26 t/m 30 maart 2012

Thema: ‘Van Passend onderwijs naar integraal onderwijs, 

een buitengewone kwaliteit!’; bezoeken aan diverse scholen en 

de Ierse cultuur

•  Griekenland, Kreta, 12 t/m 19 mei 2012

Thema: ‘Onderwijs in tijden van grote bezuinigingen en 

Nederlandse kinderen op Griekse scholen’; schoolbezoeken 

en excursies

•  Verenigde Staten, Montana, voorjaar 2012

Thema: ‘Ondernemend leiderschap, leidinggeven met een krimpend 

budget’; nadere informatie volgt.

•  Schotland, Edinburgh, ESHA-conferentie, 29 t/m 31 oktober 

2012

De kosten voor deze groepsstudiereizen bedragen tussen de t 950 

en t 1.650. Niet-leden betalen t 100 meer. De bedragen worden 

gefactureerd als kosten voor AVS-nascholingsactiviteiten. Dit 

betekent dat naast de trainingen en opleidingen van de AVS ook 

de educatieve reizen zijn vrijgesteld van btw. 

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

overleg? Of met uw team, ib’ers of bovenschools managers? De AVS 

organiseert ook reizen op maat! Wij denken graag met u mee en 

stellen een specifi ek reisprogramma samen, afgestemd op uw 

wensen. Enkele voorbeelden van bestemmingen en onderwerpen zijn:

•  Duitsland, Berlijn, thema: ‘Onderwijs en naschoolse opvang 

van hoge kwaliteit’

•  Zweden, Stockholm, thema’s: ‘Passend onderwijs’ en ‘Brede 

school ontwikkeling’

•  Schotland, Edinburgh, thema: ‘Kwaliteitsmeting en inspectie’

•  Verenigd Koninkrijk, Londen, thema: ‘From failing school 

to succesfull school’

•  Malta en Gozo, thema: ‘Tweetalig onderwijs’

•  Italië, culturele rondreis met veel schoolbezoeken

•  Marokko, culturele rondreis met veel ontmoetingen 

en schoolbezoeken

Ook volgend schooljaar kunt u weer op reis met de AVS en uw collega’s. Samen op bezoek bij 

schoolleiders in een ander land: leerzaam en leuk! U leert van uw buitenlandse collega’s, maar ook 

van uw reisgenoten. Hieronder alvast een overzicht van de bestemmingen, data en prijsindicaties. 

Zodat u uw agenda alvast vrij kunt houden! 

voor a ankondiging educ atieve reizen 2011/2012

t

In september ontvangen AVS-leden de kleurrijke brochure 

‘Educatieve reizen’ met specifi eke informatie per bestem-

ming. Meer informatie is ook te vinden op www.avs.nl/

educatievereizen. Wilt u nu alvast uw belangstelling kenbaar 

maken voor een bepaalde reis, neem dan contact op met 

Monique Duparant, m.duparant@avs.nl.

Indrukken opdoen tijdens een schoolbezoek in Italië.

Dublin

Gent,
Brugge

Verenigde
Staten

Krakau, Polen

Kreta



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.

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

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

via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds 

van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve 

reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten 

(de juridische ondersteuning vervalt).

Per 1 augustus 2011 kost een postactief of buitengewoon 

lidmaatschap slechts 75 euro per jaar!

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Ton van Cuijk, met fpu en 

postactief lid: 

“Ik ben postactief lid 

geworden omdat ik op de 

hoogte wil blijven van het 

onderwijsnieuws. Ik heb veertig 

jaar in het onderwijs gewerkt. 

Als jonge schoolleider vond ik 

het belangrijk lid te zijn van 

een vakbond die specifi ek voor 

de belangen van schoolleiders 

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

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

Met pensioen,

Blijf AVS-lid tegen een goedkoper tarief!

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

andere functie?




