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thema _ De oogst van LeerKracht
Het rapport LeerKracht uit 2007 van Rinnooy Kan had als 

doel het vak van leerkracht nieuw elan te geven. 

Inmiddels zijn enkele maatregelen, zoals de 

Lerarenbeurs, in de praktijk gebracht. Werpen die 

daadwerkelijk hun vruchten af? Schoolleiders zijn 

verdeeld over de effecten.  pagina 12

achtergrond _ Twijfels bij gemengde school
De conclusie van onderwijssocioloog Jaap Dronkers, dat 

een klas van leerlingen met veel verschillende achter-

gronden het niveau van alle leerlingen omlaag trekt, druist 

in tegen de breed gekoesterde overtuiging dat desegre-

gatie goed is. Niet iedereen is het met hem 

eens. pagina 32

interviews _ Leerrecht vanaf drie jaar?
Vlak voor de zomer stelde de Onderwijsraad voor om het 

basisonderwijs uit te breiden met een pedagogisch aanbod 

voor driejarigen. In landen als Frankrijk en België is de niet 

verplichte voorschool vanaf 2,5 jaar – als onderdeel van de 

basisschool – al jaren bekend. Horen peuters wel/niet op 

school? Diverse meningen uit het veld.  pagina 40
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thema _ Terug in de schoolbanken
Voor veel leerkrachten houdt het niet op bij de pabo. Zij 

willen zich, mede door recente ontwikkelingen of een beurs, 

blijven professionaliseren. Studeren naast een baan is pittig. 

Of de opleiding een succes wordt, hangt onder meer af van 

de steun vanuit school, vertellen drie leergierige 

leerkrachten. pagina 16 
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AVS-bestuur uiterst bezorgd 
over nieuw regeerakkoord

Het	AVS-bestuur	is	zeer	ongerust	na	het	lezen	van	het	nieuwe	regeerakkoord	

van	VVD,	CDA	en	PVV.	Tijdens	de	tumultueuze	verkiezingscampagne	hebben	

alle	partijen	zich	ondubbelzinnig	uitgesproken	vóór	grote	investeringen	

in	het	onderwijs,	als	het	fundament	voor	de	toekomstige	beschaving	en	

welvaart	van	Nederland.	Tijdens	dezelfde	campagne	werden	ambtelijke	

werkgroepen/commissies	in	het	leven	geroepen	om	besparingen	tot	

20	procent	op	alle	sectoren	voor	te	bereiden	(brede	heroverwegingen).	

Zo	werden	de	geesten	rijp	gemaakt	voor	een	status-quo:	geen	investeringen	

en	geen	besparingen.	Een	goedkope	uitruil.	Wel	‘allocatie’	van	middelen.	

In	totaal	bespaart	het	nieuwe	kabinet	1,5	miljard	euro	(oplopend	tot	

in	2015)	op	onderwijs	en	investeert	dat	weer	opnieuw	door	het	anders	

te	labelen.	Dat	heet	dan	‘investeren	in	het	primaire	proces’.	Op	deze	

manier	denkt	dit	kabinet	diep	in	te	grijpen	in	de	autonomie	van	de	school.	

Maar	schoolbesturen,	schoolleiders,	leerkrachten	en	medezeggenschap	

bepalen	zélf	hoe	de	-	nog	altijd	schaarse	-	middelen	worden	besteed.		

Bijzonder	ongerust	is	het	AVS-bestuur	over	de	voorstellen	tot	verplichte,	

centraal	voorgeschreven	toetsen	en	testen	binnen	de	leerlingvolgsystemen.	

Tegen	toetsen	is	weinig	in	te	brengen	als	de	uitkomsten	op	school-

niveau	worden	gebruikt	om	het	onderwijs	te	verbeteren.	Het	primair	

onderwijs	beschikt	al	over	een	uitgebreide	set	van	testen.	Als	

het	nieuwe	kabinet	aanstuurt	op	Engelse	en	Amerikaanse	toestanden	

(en	verantwoordingsmodellen)	dan	zal	de	AVS	zich	daar	echter	met	hand	en	

tand	tegen	verzetten.	Zo	laten	we	ons	onderwijs	niet	afbreken.		

Bezorgd	is	het	AVS-bestuur	ook	over	de	fanatieke	nadruk	op	taal	en	

rekenen.	Vanzelfsprekend	is	goed	en	effectief	taal-	en	rekenonderwijs	

van	groot	belang,	maar	er	is	veel	meer	dan	dat	nodig	om	kinderen	voor	te	

bereiden	op	de	toekomstige	samenleving.		

Ronduit	verbijsterd	is	de	AVS	over	de	besparingen	op	zo’n	belangrijk	thema	

als	Passend	onderwijs	(ruim	300	miljoen!).	Dit	dreigt	de	bodem	onder	

het	project	weg	te	slaan.	De	zwakkere	leerlingen	zullen	hier	de	dupe	van	

worden.		

Dat	het	Actieplan	LeerKracht	wel	doorgang	blijft	vinden,	is	een	klein	

lichtpuntje	dat	echter	wordt	gedoofd	door	de	instelling	van	de	nullijn	

op	de	salarissen	voor	2010	en	2011.	Zo	wordt	het	onderwijs	opnieuw	op	

achterstand	gezet	ten	opzichte	van	het	bedrijfsleven.

	

De	komende	periode	zal	het	AVS-bestuur	samen	met	de	ledenraad	

en	de	leden	gaan	bezien	hoe	hier,	in	samenwerking	met	de	overige	

werknemersorganisaties,	op	te	reageren.	We	houden	u	op	de	hoogte!

Kaderspel _ door ton duif
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belangenbehartiging speciaal onderwijs onder één dak

PO-Raad, WEC-Raad en cluster 3 en 4 tekenen 
overeenkomst

De	PO-Raad,	WEC-Raad	en	de	Landelijke	Clusterverenigingen	3	en	4	hebben	een	overeenkomst	ondertekend.	

Doel	is	de	belangenbehartiging	voor	het	speciaal	onderwijs	onder	te	brengen	bij	de	PO-Raad,	zodat	voor	het	

hele	primair	onderwijs	één	brancheorganisatie	ontstaat.

De PO-Raad en de LVC’s 3 en 

4 hebben nadere afspraken 

gemaakt over een nauwe 

inhoudelijke samenwerking 

in de toekomst. Deze samen-

werking vormt de basis voor 

het voorgenomen besluit van 

de WEC-Raad om zich op te 

heffen ten behoeve van de 

bundeling van krachten in de 

PO-Raad. De ledenvergadering 

van de WEC-Raad heeft zich 

eind september gebogen over 

dit voornemen. _

verplichte eindtoets; 300 miljoen minder voor passend onderwijs

Kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt

Volgens	het	conceptregeerakkoord	‘Vrijheid	en	verantwoordelijkheid’	van	VVD-CDA	maakt	het	nieuwe	kabinet	

via	ombuigingen	geld	vrij	en	besteedt	1.3	miljard	extra	in	onderwijs	om	het	primaire	onderwijsproces	te	

versterken.	Maar	in	combinatie	met	het	bijgevoegde	begrotingsbeleid	ontstaat	een	beeld	van	uitgangspunten	

en	daarmee	strijdige	bezuinigingen	of	het	ontbreken	van	investeringen.

“Er zit veel in de onderwijs-

begroting wat niet naar het 

primaire proces gaat”, aldus 

beoogd premier Mark Rutte 

tijdens de presentatie van het 

regeerakkoord. Die onderde-

len zijn dan ook geschrapt 

of verminderd, gebaseerd op 

eerdere voorstellen uit de 

brede heroverwegingen, waar-

tegen de AVS zich fel verzette, 

onder andere om de puur 

economische benadering van 

onderwijs.

De invoering van Passend 

onderwijs bijvoorbeeld, gaat 

verder met een bezuiniging 

van 300 miljoen, terwijl kre-

ten uit het regeerakkoord juist 

zijn: ‘talenten van jongeren 

met een beperking’ en ‘het 

gaat om de kwaliteit van het 

onderwijs’.

Verder komen er verplichte 

leerlingvolgsystemen met 

uniforme toetsen in primair, 

voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs. In het po 

wordt een centrale begintoets 

in groep 3 en een eindtoets 

verplicht, zodat de leerwinst 

objectief kan worden gemeten 

door de inspectie.

De kerntaak van basisscholen 

ligt volgens het nieuwe regeer-

akkoord bij taal en rekenen. 

Kinderen met een grote taal-

achterstand gaan met dwang 

en drang deelnemen aan 

voor- en vroegschoolse edu-

catie. Het totaalbudget van 

de gewichtenregeling wordt 

echter aangepast. Er wordt 

bespaard door het bedrag te 

houden op het niveau van 

2010/2011.

In het conceptregeerakkoord 

is ook opgenomen dat artikel 

23 van de Grondwet, het arti-

kel over de vrijheid van onder-

wijs, onaangetast blijft. Maar, 

(zeer) zwakke scholen moeten 

sneller dan nu het geval is 

– namelijk binnen één jaar – 

weer van voldoende kwaliteit 

zijn. Sluiting volgt als dat niet 

het geval is. Daarbij wordt 

echter voorbij gegaan aan de 

succesvolle aanpak voor het 

terugdringen van het aantal 

(zeer) zwakke scholen, zoals 

die nu al wordt gehanteerd.

Het kabinet Rutte-Verhagen, 

met parlementaire steun van 

de PVV, gaat de overhead in het 

onderwijs beperken; er komt 

meer ruimte voor vakman-

schap om de kwaliteit van het 

onderwijs omhoog te krijgen. 

Presteren is daarvoor een 

noodzakelijke voorwaarde en 

zowel ouders, leerkrachten, 

leerlingen en schoolbestuur-

ders worden hier op aange-

sproken. Opvallend genoeg 

ontbreken schoolleiders in dit 

rijtje! Er komt meer ruimte 

voor prestatiebeloning, zowel 

voor individuele leerkrachten 

als voor teams, maar de inves-

tering hiervoor ontbreekt in 

de begrotingsparagraaf.

Het Actieplan LeerKracht 

wordt voortgezet. De kwaliteit 

van de lerarenopleidingen 

gaat verder omhoog. Op de 

pabo komt differentiatie die 

leidt tot een brede bevoegd-

heid voor de hele basisschool 

en een specifieke bekwaam-

heid voor het jongere of oude-

re kind. Binnen een jaar komt 

de sector met een beroepsre-

gister voor leerkrachten, waar-

bij de inschrijving is gekop-

peld aan verplichte periodieke 

bijscholing. Maar tegelijk 

geldt voor 2010 en 2011 een 

gematigde loonontwikkeling 

in de collectieve sector, exclu-

sief de zorg. Dit betekent een 

bevriezing van de lonen voor 

ambtenaren in die periode, 

dus ook onderwijspersoneel. _

Het volledige regeerakkoord is 

te lezen via www.kabinets - 

formatie 2010.nl. De reactie 

van de AVS staat op pagina 1 

van deze Kader Primair. Kijk 

voor een becommentarieerde 

samenvatting van het concept-

regeerakkoord op www.avs.nl/

dossiers/politiek. _
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pluim op dag van de schoolleider

Willem Wouda schoolleider van het jaar in Meppel

Het	Onderwijsbureau	Meppel	riep	de	laatste	woensdag	van	september	dit	jaar	uit	tot	Dag	van	de	School-

leider.	Het	bureau	reikte	tijdens	deze	feestelijke	dag	de	Schoolleider	van	het	Jaar-Pluim	uit	aan	Willem	Wouda	

van	basisschool	‘t	Holdersnest	in	Harkema.

Uit drie genomineerden werd 

Willem Wouda gekozen omdat 

team, ouders en bestuur 

hem zien als “een enthousiaste, 

gedreven, humoristische en 

inspirerende schoolleider. Hij werkt 

met een helder doel voor ogen en 

benut de talenten van team, ouders 

en kinderen. Willem betrekt waar 

hij kan de omgeving bij de school 

en werft fondsen om innovaties in 

zijn school te verwezenlijken. Hij 

is ambitieus met oog voor mens 

en organisatie. Willem kenmerkt 

zich door zijn volledige inzet om 

van zijn school een topschool in 

Friesland te maken.”

De Dag van de Schoolleider is 

een initiatief van het Onder-

wijsbureau Meppel en is 

bedoeld om alle schoolleiders 

in het zonnetje te zetten. Een 

vakkundige jury – bestaande 

uit onder meer AVS-voorzitter 

Ton Duif – boog zich over de 

inzendingen, die teamleden, 

ouders en bestuurders 

indienden.

Leraar van het Jaar 2010 in het 

primair onderwijs is geworden 

Mathijs ter Bork van openbare 

Jenaplanschool 't Broekhoes 

uit Balinge (Drenthe). _

resultaten avs scholenpanel personele kosten

Driekwart schoolleiders heeft problemen 
met uitvoering functiemix

Bijna	25	procent	van	de	schoolleiders	geeft	aan	geen	problemen	te	hebben	met	de	uitvoering	van	het	

convenant	Leerkracht	van	Nederland.	Driekwart	heeft	echter	wél	problemen,	met	name	met	de	uitvoering	

van	de	functiemix.	Dit	blijkt	uit	een	scholenpanelonderzoek	van	de	AVS	over	personele	kosten,	waarin	naar	

aanleiding	van	voorlichting	over	en	ondersteuning	bij	de	functiemix,	ook	een	tweetal	vragen	stond	over	

de	uitvoering	van	het	convenant.

Bijna 20 procent geeft aan dat 

de kwaliteit van het personeel 

onvoldoende is. Van de res-

pondenten meldt 15 procent 

dat het personeel niet aan de 

functiemix wil en 18 procent 

maakt duidelijk dat er een 

andere reden is waarom er 

(nog) geen uitvoering is gege-

ven aan de functiemix: finan-

ciële belemmeringen, positie 

van de intern begeleider, 

teveel regelgeving en te weinig 

kandidaten bij de werving van 

leerkrachten voor een hogere 

lerarenfunctie.

Tweederde van de responden-

ten heeft de convenantmid-

delen volledig ingezet. Bij een 

derde van de schoolleiders is 

dit niet het geval, waarvan 

een flink aantal als verklaring 

aangeeft hier geen zicht op te 

hebben of dat de uitvoering 

van de functiemix vertraging 

heeft opgelopen.

Lange termijn
De AVS wijst erop dat de func-

tiemixdoelstellingen lange 

termijndoelstellingen zijn. De 

inzet van hogere lerarenfunc-

ties betekent zoeken naar een 

nieuwe balans en ontwikke-

ling van het personeelsbeleid 

(opleidings-, promotie- en 

competentiebeleid). De (finan-

ciële) investeringen zijn niet 

van de een op de andere dag 

realiseerbaar. Dat vraagt om 

langetermijnbeleid.

Er worden echter wel op korte 

termijn stappen verwacht, 

namelijk de invoering van 

hogere lerarenfuncties per 1 

augustus 2010 en 1 augustus 

2011. De AVS adviseert om, 

ondanks de gerezen proble-

men, uitvoering te geven aan 

de afspraken (met terugwer-

kende kracht). Dit omdat het 

om CAO PO-afspraken gaat, 

maar ook omdat het minis-

terie van OCW in 2011 een 

monitor uitvoert op sectorni-

veau naar de realisatie van de 

tussendoelstelling van 2011. 

Als de tussendoelstelling 

niet gehaald wordt, komt er 

geen verdere ophoging van de 

functiemixgelden. _

De AVS biedt ondersteuning 

bij de uitvoering van de 

functiemix. Neem hierover 

contact op met de AVS Help-

desk, tel. 030-2361010. Zie 

ook www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/functiemix 

en www.avs.nl/professiona-

lisering/schoolforleadership/

openaanbod.

Het eerste thema-artikel van 

deze Kader Primair gaat ook 

in op de gevolgen van het 

convenant LeerKracht, zie 

pagina 12.
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schaalpromotie nog nauwelijks aan orde in primair onderwijs

Effect formele gesprekken niet optimaal door 
gebrek aan concrete afspraken

In	de	notitie	‘Verkenning	cao-afspraken	gesprekkencyclus’	analyseert	het	Sectorbestuur	Onderwijs-

arbeidsmarkt	(SBO)	hoe	cao-afspraken	op	het	gebied	van	formele	gesprekken	tussen	medewerkers	en	

leidinggevenden	in	de	praktijk	worden	opgepakt.	Hieruit	blijkt	dat	cao-afspraken	over	functionerings-

gesprekken	worden	nagekomen,	maar	andere	formele	gespreksvormen	(POP,	loopbaan)	komen	beduidend	

minder	vaak	voor.	Formele	gesprekken	leiden	ook	zeker	niet	altijd	tot	concrete	afspraken,	wat	het	effect	

van	deze	gesprekken	vermindert.

Functioneringsgesprekken 

zijn in het onderwijs rede-

lijk gemeengoed, maar nog 

niet alle werknemers heb-

ben jaarlijks een functione-

ringsgesprek. Directieleden 

en onderwijzend personeel 

hebben vaker een jaarlijks 

functioneringsgesprek dan 

andere werknemers. Van de 

werknemers die geen jaar-

lijks functioneringsgesprek 

hebben, zou ongeveer de 

helft dat wel willen. Niet 

iedereen is echter overtuigd 

van de effectiviteit van 

functioneringsgesprekken.

POP
Het opstellen van een per-

soonlijk ontwikkelingsplan 

(POP) of gesprekken met de 

leidinggevende over persoon-

lijke ontwikkeling komt in het 

onderwijs minder vaak voor 

dan functioneringsgesprek-

ken. Van het personeel in het 

primair onderwijs heeft 71 

procent een POP opgesteld 

of een gesprek gehad over de 

persoonlijke ontwikkeling. 

Maar minder dan de helft 

van de werknemers vindt dat 

het ook goed werkt. Directies 

zijn wel meer overtuigd van 

de effectiviteit van POP’s voor 

de professionalisering van 

het personeel. Als er POP’s 

worden opgesteld of gesprek-

ken worden gehouden over 

persoonlijke ontwikkeling, 

worden er wel vaker concrete 

afspraken gemaakt dan bij 

functioneringsgesprekken.

Loopbaan
In formele gesprekken wordt 

bij minder dan de helft van 

het personeel in het onderwijs 

de loopbaan als onderwerp 

besproken. Dit gebeurt nog 

het meest in het po, maar over 

schaalpromotie wordt in deze 

sector tot nu toe het minst 

gesproken. Als er al over de 

loopbaan wordt gesproken 

dan wordt slechts in ongeveer 

een kwart van de gevallen con-

crete afspraken gemaakt.

Beoordeling
Over de inzet van beoorde-

lings gesprekken in het onder-

wijs zijn aanzienlijk minder 

data bekend. Een derde van 

de directies in het po geeft 

aan  beoordelingsgesprekken 

te houden. Het blijft echter 

opvallend dat ze nauwelijks 

(als apart gesprek) in onder-

zoeken naar de gesprekscyclus 

voorkomen. Dit geldt nog 

sterker als wordt meegeno-

men dat in de salarië ring de 

uitkomst van het beoorde- 

lingsgesprek zwaarder weegt.

De analyse is uitgevoerd met 

het oog op recente ontwik-

kelingen als het verkorten van 

de salarislijnen, de functie-

mix en de Lerarenbeurs. De 

verwachting is dat door deze 

ontwikkelingen het belang 

van de formele gesprekscyclus 

zal toenemen. Het SBO wijst 

er daarom op dat het van 

belang is dat deze cyclus goed 

verloopt. De analyse dient als 

basis voor een onderzoek dat 

later in het jaar zal worden 

opgestart naar de invloed van 

de eerder genoemde ontwikke-

lingen op de formele gespreks-

cyclus in het onderwijs. _

Kijk voor het ondersteunings-

aanbod van de AVS op het 

gebied van de gespreks-

cyclus op www.avs.nl/

professionalisering.

oproep

Goede voorbeelden van geïntegreerde 
vroegschoolse educatie gezocht
Voor	een	goede	verankering	van	het	thema	vroegschoolse	educatie	is	het	van	belang	dat	het	geen	geïsoleerd	onderwerp	is,	maar	wordt	

verbonden	aan	andere	beleidsthema’s	in	de	school.	Dat	kan	bijvoorbeeld	door	vroegschoolse	educatie	te	koppelen	aan	opbrengstgericht	

werken,	taalbeleid	of	kwaliteitsbeleid.	In	het	kader	van	het	traject	‘Focus	op	Vroegschoolse	educatie’,	waarbij	ook	de	AVS	betrok-

ken	is,	wordt	een	brochure	uitgebracht	met	een	aantal	goede	voorbeelden	van	een	dergelijke	geïntegreerde	aanpak.	Schoolleiders	

die	hun	school	voor	deze	brochure	willen	laten	portretteren	kunnen	zich	aanmelden	bij	Oberon,	Peter	Gramberg,	tel.	030-2306090,	

pgramberg@oberon.eu.
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direct baan voor vier dagen als lerarenondersteuner

‘Mannenklas’ op pabo moet meer meesters 
voortbrengen

De	pabo-afdeling	van	de	Hogeschool	Rotterdam	heeft	in	samenwerking	met	de	Rotterdamse	Vereniging	

voor	Katholiek	Onderwijs	(RVKO)	dit	studiejaar	voor	het	eerst	studenten	geworven	voor	een	speciale	

‘mannenklas’.	Die	moet	de	instroom	van	mannelijke	studenten	bevorderen	en	zo	voor	meer	diversiteit	in	

het	basisonderwijs	zorgen.

Met een percentage van 

slechts 14 procent blijft het 

aantal mannelijke studenten 

op de pabo ver achter bij het 

aantal vrouwelijke. Daarbij 

komt dat het merendeel van 

de mannen dat aan het eerste 

leerjaar begint al aan het ein-

de van het eerste jaar afhaakt. 

Hierin wilden beide partijen 

verandering brengen.

Een belangrijk verschil van de 

mannenklas met de reguliere 

pabo-klassen is dat de man-

nelijke studenten direct een 

baan voor vier dagen aange-

boden krijgen als lerarenon-

dersteuner in het basisonder-

wijs binnen RVKO. Hierdoor 

komen zij versneld in aan-

raking met de praktijk van 

de onderwijsvoorbereiding 

en het lesgeven. Naast deze 

baan studeren zij aan de Pabo 

Dordrecht van Hogeschool 

Rotterdam, die een specifiek 

‘mannencurriculum’ samen-

stelde. In de afstudeerfase 

kunnen studenten zelf keuzes 

maken voor een specifieke 

leeftijdsgroep en vakgebieden 

op basis van interesses of 

leerbehoeften.

Jeroen Oversier van Hoge-

school Rotterdam: “Het blijkt 

voor mannelijke studenten 

een te grote stap om in een 

klas met louter studentes 

te gaan zitten. Dan kun je 

proberen het aantal manne-

lijke studenten percentueel 

te verhogen, maar dat is een 

kwestie van erg lange adem. 

Als we snel het aandeel man-

nen willen verhogen, moeten 

we de drempel voor toetreding 

tot de pabo zo laag mogelijk 

voor hen maken. Vandaar deze 

mannenklas.”

De RVKO denkt dat het gebrek 

aan mannelijke leerkrachten 

in het basisonderwijs voorna-

melijk wordt veroorzaakt door 

het te feminiene lesaanbod en 

de start met een kleuterstage. 

Het Rotterdamse schoolbe-

stuur ziet ‘hij-instromers’ als 

noodzakelijk voor de ontwik-

keling en identificatie van alle 

kinderen.

De groep die net is gestart 

met de opleiding bestaat uit 

25 hoogopgeleide mannen 

in de leeftijd van 24 tot 47 

jaar, vaak afkomstig uit het 

bedrijfsleven. Voor hen is de 

overstap van het bedrijfsleven 

naar het onderwijs een nieu-

we uitdaging en/of carrière-

switch. De werving en selectie 

is door Hogeschool Rotterdam 

gedaan in samenwerking met 

RVKO en werving- en selectie-

bureau Bronsonn HR. _

rouvoet: ‘discretionaire bevoegdheid’ niet inzetten voor zwakke school

Kamermeerderheid voor bescherming 
kleine basisschool

Een	meerderheid	van	de	Tweede	Kamer	liet	onlangs	weten	wel	te	voelen	voor	een	wetswijziging	waarbij	

kleine	basisscholen,	die	door	hun	geringe	aantal	leerlingen	met	opheffing	worden	bedreigd,	in	speciale	

gevallen	langer	de	tijd	krijgen	om	open	te	blijven	en	hun	voortbestaan	zeker	te	stellen.

De maatregel is vooral 

bedoeld voor krimpregio’s. 

Scholen op het platteland heb-

ben soms moeite om boven 

de wettelijke opheffingsnorm 

te blijven. Als ze minder dan 

23 leerlingen hebben, dan 

zouden ze dicht moeten. 

De meeste Kamerleden vin-

den echter dat de minister 

van Onderwijs een speciale 

bevoegdheid moet krijgen om 

scholen open te houden als er 

perspectief is op een toename 

van het aantal leerlingen. Bij-

voorbeeld door een geplande 

nieuwbouwwijk. Demissionair 

onderwijsminister Rouvoet 

liet donderdag weten dat hij 

deze zogenoemde ‘discre-

tionaire bevoegdheid’ niet 

wil inzetten als het om een 

zwakke school gaat. Ook wil 

hij geen termijn vastleggen 

waarbinnen de school in 

kwestie zich moet bewijzen. 

De VVD wil een amendement 

indienen waarin wel een ter-

mijn wordt vastgelegd. _
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inspraak niet altijd formeel vastgelegd

Zeggenschap leerkrachten vooral binnen eigen 
klaslokaal

De	meerderheid	van	de	leerkrachten	in	zowel	po,	vo,	mbo	als	hbo	ervaart	de	meeste	zeggenschap	binnen	

de	muren	van	het	klaslokaal.	In	het	po	ervaren	veel	leerkrachten	ook	een	leidende	rol	als	het	gaat	om	het	

beleid	ten	aanzien	van	de	omgang	met	leerlingen.	De	zeggenschap	ten	aanzien	van	zowel	onderwijskundig	

beleid	als	kwaliteitsbeleid	is	echter	lang	niet	altijd	formeel	vastgelegd.	Dit	blijkt	uit	recent	onderzoek	

van	ReserachNed	in	opdracht	van	het	ministerie	van	OCW.

Het zijn meestal de leerkrach-

ten die de beslissende stem 

hebben over de inhoud van 

de lesstof, de volgorde waarin 

deze behandeld wordt en 

de gebruikte didactiek. De 

leerkrachten die aangaven 

weinig tot geen zeggenschap 

te hebben over de voorgelegde 

aspecten van onderwijskundig 

beleid en kwaliteitsbeleid, 

noemen tijdgebrek hierbij 

een belangrijke belemmering, 

alsmede de mate waarin 

individuele leerkrachten zich 

aangesproken voelen deze 

taken op zich te nemen.

Over de zeggenschap over 

aanpalende taken buiten het 

klaslokaal zijn leerkrachten 

minder tevreden.

Niet formeel
Een relatief grote groep 

leerkrachten in alle sectoren 

geeft aan dat ten aanzien 

van zowel onderwijskundig 

beleid als kwaliteitsbeleid de 

zeggenschap van leerkrachten 

niet formeel is vastgelegd. Als 

dat al wel het geval is, gaat het 

in het po voornamelijk zaken 

als de omgang met leerlingen, 

de gevolgde didactiek en de 

keuze voor leermiddelen.

De indirecte beïnvloeding 

van beleid en praktijk, door 

de personeelsgeleding van de 

(G)MR, is afhankelijk van de 

organisatie en zichtbaarheid 

van de MR binnen de school. 

De MR blijkt vooral in het po 

ruggespraak te houden met 

leerkrachten bij het vaststel-

len van standpunten.

Betrokkenheid van leerkrach-

ten bij de besluitvorming is 

essentieel om hun positie in 

de school te versterken. Dit 

alles ten gunste van een hoge-

re kwaliteit van het onderwijs 

en een meer aantrekkelijk 

beeld van het leraarsberoep. _

eerste inventarisatie inkoopbeleid onderwijsinstellingen

Inkoopbeleid primair onderwijs kan beter

DUO	en	PIANOo	(expertisecentrum	aanbesteden)	zijn	een	onderzoek	gestart	om	inzicht	te	krijgen	in	het	

inkoopbeleid	van	onderwijsinstellingen.	Uit	een	eerste	inventarisatie	van	de	uitkomsten	blijkt	dat	in	alle	

sectoren	nog	ruime	verbetermogelijkheden	liggen,	maar	vooral	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs.

De mate van professionalise-

ring van het inkoopbeleid loop 

gemiddeld op van primair 

onderwijs naar hoger onder-

wijs. De uitkomsten van het 

onderzoek worden gebruikt 

voor een verbeterprogramma 

dat onderwijsinstellingen kan 

helpen:

•  de inkoopprocessen te 

analyseren;

•  verbetermogelijkheden in 

kaart te brengen;

•  procesverbeteringen door te 

voeren.

Om een meer compleet en 

actueel beeld te krijgen van 

het inkoopgedrag van (alle) 

onderwijsinstellingen vragen 

DUO en PIANOo hen om deel 

te nemen aan het onderzoek 

via een korte enquête (zie 

www.cfi.nl). De resultaten van 

het onderzoek worden regel-

matig individueel teruggekop-

peld aan alle deelnemers, die 

zo een beeld krijgen van waar 

hun instelling in vergelijking 

met hun sector staat op het 

gebied van de inkoopfunctie. _

Meer informatie: ico/po, 

tel. 079-3232333
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altijd open en flexibele vakanties

Sterrenschool gelanceerd in Almere
In	Kindcentrum	Het	Vlechtwerk	in	Almere	is	eind	september	het	innoverende	concept	Sterrenschool	2.0	

gelanceerd.	Het	concept	(of	een	variant	daarop)	werd	eerder	al	geïntroduceerd	in	Apeldoorn,	Zwolle,	Ede,	

Zandvoort	en	Zevenaar.	Een	Sterrenschool	2.0	is	het	hele	jaar	open	en	werkt	met	flexibele	vakanties.	

Ook	valt	het	onderscheid	tussen	onderwijs	en	kinderopvang	weg.

Een Sterrenschool 2.0 werkt 

niet met lange verplichte 

school vakanties op vaste 

momenten. De ouders kun-

nen zelf over vrije dagen 

beslissen. Ook medewerkers 

kunnen zelf vakantieperiodes 

bepalen. Zo ontstaat voor 

iedereen meer vrijheid.

Dè Sterrenschool 2.0 bestaat 

niet; scholen kunnen zelf kie-

zen welke elementen uit het 

nieuwe concept zij gebruiken. 

De essentie ervan is dat scho-

len voor hetzelfde geld meer 

rust en regelmaat realiseren, 

zowel voor kinderen, ouders 

als personeel. Een Sterren-

school 2.0 is het hele jaar 

op doordeweekse dagen van 

7 uur ’s ochtends tot 7 uur 

’s avonds geopend. Als daar 

behoefte aan is, kan de school 

ook in het weekend open zijn. 

Er is plaats voor kinderen van 

nul tot en met twaalf jaar.

In een Sterrenschool 2.0 leren 

kinderen in één pedagogisch 

klimaat. Alle onderwijs- en 

opvangmedewerkers wer-

ken vanuit één cultuur. Zo 

ontstaat een veilige en ver-

trouwde leeromgeving. Het 

leren gebeurt in het tempo 

dat bij elk individueel kind 

past, maar er is ook veel 

samenwerking.

De verwachting is dat veel 

scholen en kinder opvang-

organisaties de komende 

jaren op basis van het concept 

Sterrenschool 2.0 de handen 

ineen zullen slaan. _

Meer informatie: 

www.desterrenschool.nl en 

www.avs.nl/vereniging/publi-

catiesenproducten. De AVS 

participeert in de landelijke 

denktank over de Sterren-

school 2.0.

campagne ‘muziek telt!’ van start

’Muziek over drie jaar vast onderdeel 
van lesaanbod’
Het	onderwijs	is	de	beste	plek	om	uitgebreid	met	muziek	kennis	te	maken,	vinden	de	initiatiefnemers	van	

‘Muziek	telt!’,	omdat	het	daar	zonder	financiële	drempels	alle	kinderen	bereikt.	Muziek	Centrum	Nederland,	

Kunstfactor	en	het	Fonds	voor	Cultuurparticipatie	willen	dat	over	drie	jaar	muziek	op	elke	school	een	vast	

onderdeel	is	van	het	lesaanbod.

De positieve werking van 

muziekonderwijs wordt 

breed onderschreven (beter 

samenwerken, uitleven, 

betere leerprestaties, het 

verminderen van agressivi-

teit, et cetera), maar niet alle 

kinderen hebben de mogelijk-

heid om muziek te maken. 

Op veel basisscholen is het 

muziekaanbod minimaal. In 

plaats van een investering in 

een vakdocent muziek is er de 

laatste jaren op verzoek van 

de overheid door veel scholen 

ingezet op het versterken van 

de cognitieve ontwikkeling 

(vakken als taal en rekenen) 

en sport. Door het sociale en 

laagdrempelige karakter is 

muziek bij uitstek geschikt 

voor kinderen op jonge leef-

tijd, vinden de organisaties 

achter ‘Muziek telt!’ Het initi-

atief wil meer muziek in het 

leven van kinderen brengen, 

op school en daarbuiten, door 

een mentaliteitsverandering 

teweeg te brengen onder alle 

Nederlanders, en meer speci-

fiek de politiek, de muziek-

wereld en het onderwijs. Eind 

september is de driejarige 

campagne van ‘Muziek telt!’ 

gelanceerd om die boodschap 

te onderstrepen. Directeuren 

van muziek- en onderwijsor-

ganisaties, zoals Dominique 

Hoozemans van het Landelijk 

Overleg  Lerarenopleidingen 

Basisonderwijs (LOBO), toon-

den hun betrokkenheid door 

ondertekening van het ini-

tiatief. In de weken voor de 

offi ciële lancering is op de 

website www.muziektelt.nl 

de ambitie ook al 1.500 keer 

ondertekend, onder meer 

door leerkrachten. De cam-

pagne bestaat ook uit lokale 

pilots ‘zingen in de klas’. _
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modernisering vervangingsfonds vanaf 1 augustus 2011

Schoolbestuur wordt eigen risicodrager 
bij ziekteverzuim

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. 

De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren, gerelateerd 

aan de hoogte van de lumpsum.

uitgangspunt: alles valt onder loon en is belast

Werkkostenregeling moet administratieve 
lasten verlichten
Eind 2009 is de belastingwetgeving op diverse onderdelen aangepast. Eén van de maatregelen, waar 
ook scholen mee te maken krijgen, is de zogenoemde werkkostenregeling. Uitgangspunt is dat alle aan 
de werknemers uit te keren gelden onder het begrip loon vallen en belast zijn, tenzij een onderwerp 
valt onder de algemene vrijstelling. De aanpassing gaat officieel op 1 januari 2011 in en heeft als doel 

besparingen op de administratieve lasten te realiseren.

Er is gekozen om de duur 

van het eigen risicoschap te 

relateren aan de hoogte van 

de lumpsum van het school

bestuur. Schoolbesturen met 

een lumpsum van meer dan 

20 miljoen euro worden vanaf 

1 augustus 2011 eigen risico

drager tijdens de eerste 52 

ziekteweken. Schoolbesturen 

met een lumpsum tussen de 

10 en 20 miljoen euro worden 

vanaf 1 augustus 2012 eigen 

risicodrager tijdens de eerste 

dertien weken. Voor school

besturen met een lumpsum 

van minder dan 10 miljoen 

euro gaat geen eigen risico

periode gelden. Overigens 

kunnen schoolbesturen er ook 

voor kiezen om geen eigen 

risicodrager te worden. In dat 

geval blijven ze in het bestaan

de regime (zoals dit nu is en 

voor de kleine schoolbesturen 

gaat gelden vanaf 2011). Of 

voor die situaties de premie 

wijzigt, is nog niet bekend.

Met deze stap krijgen school

besturen meer verantwoor

delijkheid om het vervan

gingsbeleid vorm te geven. 

De verwachting is dat dit een 

positief effect heeft op de kwa

liteit en de kosten van vervan

ging, en op het ziekteverzuim.

Andere wijzigingen
Het beleid voor rechtsposi

tioneel verlof, voor zover de 

vervanging wordt bekostigd 

door het Vervangingsfond (het 

voormalig IC verlof), wordt 

niet gedecentraliseerd. Daar

naast wordt gewerkt aan het 

wijzigen van het systeem van 

het ‘rondpompen’ van de uit

kering van UWV in het kader 

van zwangerschaps en beval

lingsverlof. Nu is het nog zo 

dat de uitkering van het UWV 

afgedragen wordt aan het 

ministerie, terwijl de vervan

ging gedeclareerd wordt bij 

het Vervangingsfonds. Met een 

wijziging in de wet en regel

geving zal het schoolbestuur 

de uitkering zelf kunnen 

behouden en daarmee de ver

vanging kunnen bekostigen.

Uiteraard hebben deze wijzi

gingen gevolgen voor de pre

mies en voor de opslag vanuit 

het ministerie. Over de hoogte 

van de nieuwe premie moet 

nog besloten worden. Ook zijn 

er andere nog uit te werken 

kwesties, zoals de voorwaar

den voor een vervangingspool 

en het premiedifferentiatie

systeem. Ook zal er een moni

tor worden gehouden om te 

beoordelen of de stelselwijzi

ging de beoogde resultaten 

heeft. _

In september zijn alle school

besturen per brief geïnfor

meerd en op www.vfpf.nl volgt 

meer informatie over deze 

stelselwijziging.

Er geldt een overgangs

regeling van drie jaar. 

Hierdoor komt de uiterlijke 

invoering op 1 januari 

2014 te liggen. De werkgever 

dient echter al vóór 1 januari 

2011 te beslissen of nog van de 

huidige belastingvoorschriften 

gebruik gemaakt wordt of dat 

de nieuwe regeling al wordt 

ingevoerd. Neemt de werkgever 

geen beslissing, dan geldt 

automatisch de nieuwe 

regeling.

Uitzonderingen
Uitgangspunt van de nieuwe 

regeling is dus dat alles onder 

het begrip loon valt en belast 

is, tenzij het onderwerp valt 

onder de algemene vrijstelling 

= 1,4 procent van de (totale) 

fiscale loonsom. Bedragen de 

vergoedingen meer, dan is 

de werkgever in principe 80 

procent eindheffing verschul

digd. Er zijn uitzonderingen 

die niet belast zijn, namelijk 

bedragen die vallen onder 

de begrippen wellevendheid, 
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sympathie, piëteit en persoon-

lijke relatie. Andere uitzonde-

ringen zijn:

•  intermediaire kosten, zoals 

bijvoorbeeld markeerstiften 

voor het houden van een 

presentatie;

•  gerichte vrijstelling, zoals 

reiskostenvergoedingen, 

declaraties, reizen eigen 

vervoer (maximaal Y 0,19 

per kilometer, inclusief 

woon-werkverkeer);

•  overig vervoer;

•  bijscholing, cursussen, 

congressen, training, 

studiekosten, en dergelijke;

•  maaltijden als gevolg van 

overwerk, koopavonden, 

dienstreizen, en dergelijke;

•  outplacement;

•  verhuiskosten;

•  verblijfskostenvergoeding 

door tijdelijke 

werkzaamheden elders;

•  extraterritoriale kosten.

Posten die vallen onder 

nihilwaardering of lagere 

waardering zijn:

•  arbovoorzieningen;

•  vakliteratuur;

•  consumpties tijdens 

werktijd, die geen onderdeel 

zijn van de maaltijd;

•  inrichting van de werkplek 

(niet de werkplek in de 

eigen woning);

•  mobiele telefoons, mits 

meer dan 10 procent 

zakelijk gebruik;

•  openbaar vervoerkaart 

(mede zakelijk gebruik);

•  pc’s, zoals notebooks en 

laptops, mits tenminste 90 

procent zakelijk gebruik;

•  uniformen en werkkleding.

Algemeen forfait
Alle overige vergoedingen en 

verstrekkingen die de werkge-

ver aanwijst, vallen onder het 

algemeen forfait. De verschil-

lende posten hoeven niet te 

worden gespecificeerd of aan 

individuele medewerkers te 

worden toegerekend. 

Wel wordt een gebruikelijk-

heidstoets toegepast, wat 

betekent dat de vergoedin-

gen en verstrekkingen niet 

meer dan 30 procent mogen 

afwijken van wat in verge-

lijkbare omstandigheden 

gebruikelijk is. Het bedrag 

dat boven die grens uitkomt, 

is loon van de werknemer. 

Voor een aantal verstrek-

kingen wordt het huidige 

systeem gecontinueerd. Het 

betreft de dienstwoning, de 

auto van de zaak en het ren-

tevoordeel van hypothecaire 

leningen. _

Huidige situatie Werkkosten-regeling
Optioneel regulier 

brutoloon
Alternatief

Bruto Y 0,10 Y 0,10 Y 0,10 Y 0,05

Netto Y 0,05 Y 0,10 Y 0,05 Y 0,05

Kosten werkgever Y 0,10 Y 0,18 Y 0,10 Y 0,09

Rekenvoorbeeld
Het volgende rekenvoorbeeld laat het effect van de 

belastingmaatregel voor de werkgever zien.

Huidige situatie:

Reiskostenvergoeding: Y 0,29. Marginaal belastingtarief voor 

werknemer: 50 procent. Vrijstelling: Y 0,19. Belast: Y 0,10. 

Netto over: Y 0,05. Nettovergoeding: Y 0,24.

Nieuwe regeling:

Het bovenmatige deel van de kilometervergoeding van 

Y 0,10 kan als eindheffingsloonbestanddeel bij de werkgever 

belast worden. De Y 0,10 wordt dan aan de werknemer netto 

uitgekeerd. 

De werkgever kan ook aangeven dat het bovenmatige deel 

van de kilometervergoeding als brutoloon wordt aangemerkt. 

Vergoeding: Y 0,24. Ook kan worden afgesproken dat bij 

de invoering de werknemer netto hetzelfde zal ontvangen. 

Dat effect kan worden bereikt door een belastingvrije 

kilometervergoeding van Y 0,19 per kilometer en daarnaast 

een bovenmatige – onder de eindheffing of de 1,4 procent 

vrijstelling vallende – vergoeding van Y 0,05.

Schematisch ziet het er dan als volgt uit, er vanuit gaande 

dat het algemeen forfait wordt overschreden en dat het 

maximum dagloon reeds is bereikt:

Het bovenstaande voorbeeld betreft één onderdeel. Voor de werkgever kunnen alle onderdelen bij elkaar de totale fiscale 
loonsom overstijgen en kan het ook voor de individuele werknemer gevolgen hebben. De gevolgen zullen betrokken worden 
bij het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

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

adviescollege toetsing administratieve lasten in rapport ‘schoolleider ontketend’:

‘Eén keer per jaar verantwoording afleggen’
Schoolleiders	moeten	verantwoording	afleggen	aan	tenminste	negen	verschillende	partijen.	In	die	verantwoording	

zit	overlap	en	inconsistentie,	waardoor	schoolleiders	het	hele	schooljaar	met	administratieve	lasten	worden	

geconfronteerd.	Eén	keer	per	jaar	verantwoording	afleggen,	is	het	advies	van	het	Advies	college	toetsing	

administratieve	lasten.	De	AVS	is	het	daar	mee	eens.

Het Adviescollege toetsing 

administratieve lasten (Actal) 

constateert in het onder-

zoeksrapport ‘Schoolleider 

ontketend’, een onderzoek 

naar de verantwoordingslast 

in primair, voortgezet en mid-

delbaar beroepsonderwijs, dat 

in het afleggen van verant-

woording 130 miljoen euro 

per jaar omgaat. Het betreft 

verantwoording rondom 

bekostiging, onderwijspres-

taties, personeel, zorgplicht, 

subsidies en huisvesting. Veel 

schoolleiders ervaren dat 

zij erg veel verantwoording 

moeten afleggen, dat het veel 

tijd kost om de benodigde 

informatie te vinden en dat 

niet altijd duidelijk is hoe 

belangrijk het leveren van die 

informatie is.

Actal is van mening dat min-

der controlelasten niet alleen 

bereikt worden door te streven 

naar minder controleren, 

maar door tegelijkertijd te 

werken aan vertrouwen. Hoe 

minder vertrouwen, hoe meer 

er moet worden gecontro-

leerd, signaleren de onder-

zoekers. Het advies is daarom: 

start met het geven van ver-

trouwen aan de schoolleider, 

dan volgt de rest vanzelf. 

AVS-voorzitter Ton Duif: “We 

zitten in een maatschappij die 

in toenemende mate over alles 

verantwoording vraagt. Met 

één verantwoordingsdocument 

aan het eind van het jaar zou 

je je als school moeten kunnen 

presenteren aan de samenle-

ving. Dit gebeurt op basis van 

vertrouwen. Voor de inspectie 

geldt hetzelfde: in beginsel zit 

iedereen in het vertrouwensre-

gime, iedereen presteert naar 

eer en geweten. Is dat niet het 

geval, dan kom je in het toe-

zichtsregime terecht.”

Door een betere afstemming 

tussen de betreffende instan-

ties kan de lastendruk voor 

schoolleiders aanzienlijk 

worden verlaagd. In een brief 

aan demissionair minister 

Rouvoet van Onderwijs vraagt 

Steven van Eijk, de voorzitter 

van Actal, om maatregelen. 

Het ministerie moet het voor-

touw nemen en alle instanties 

bij elkaar roepen om ervoor te 

zorgen dat scholen nog maar 

één keer per jaar verantwoor-

ding hoeven af te leggen. Duif: 

“Het is belangrijk dat we met 

de sector en de samenleving 

het debat gaan voeren waar-

over verantwoording moet 

worden afgelegd.” _

Het volledige rapport is te 

vinden op www.avs.nl/dos-

siers/bestuurenmanagement/

management.

ad
ve

rt
en

ti
e

geen persoonlijke gegevens verstrekken

Onbekenden doen zich 
voor als ABP-medewerker
Het komt regelmatig voor dat ABP-deelnemers gebeld 
worden door personen die zich ten onrechte voordoen 
als ABP-medewerker. Zij bieden aan om samen met 
een ABP-adviseur de persoonlijke pensioensituatie te 
bekijken. Of vragen naar persoonlijke gegevens zoals 
een rekeningnummer. 

ABP	wijst	erop	dat	deze	personen	op	geen	enkele	manier	

betrokken	zijn	bij	ABP.	ABP	neemt	niet	ongevraagd	telefonisch	

contact	op	met	zijn	klanten.	ABP	distantieert	zich	dan	ook	vol-

ledig	van	deze	werkwijze	en	betreurt	het	dat	klanten	dit	soort	

telefonische	verzoeken	ontvangen.	Het	pensioenfonds	adviseert	

niet	op	zo’n	aanbod	voor	een	persoonlijk	pensioengesprek	in	

te	gaan	en	geen	persoonlijke	gegevens	te	verstrekken.	Meer	

informatie:	tel.	045-5796070	(klantenservice)
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illustratie _ jos collignon
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Over	het	thema	

De	leerkracht	is	alles.	Hij	of	zij	brengt	de	

lesstof	over,	staat	in	direct	contact	met	het	

kind	en	bepaalt	met	collega’s	het	pedagogisch	

klimaat.	Dus	hoe	zorg	je	er	als	schoolleider	

voor	dat	de	leerkracht	‘in	positie’	komt?	Dat	

hij	of	zij	zich	blijft	professionaliseren?	Hoe	

creëer	je	daar	ruimte	voor	en	welke	waardering	

koppel	je	aan	inzet	en	competenties?	Dit	

met	als	doel	samen	de	onderwijskwaliteit	te	

leveren	die	je	voorstaat.

Drie	jaar	na	Rinnooy	Kan	maakt	Kader	Primair	

de	balans	op.	Het	demissionaire	kabinet	

liet	afgelopen	Prinsjesdag	nog	weten	niet	

te	tornen	aan	de	afspraken	uit	het	Actieplan	

LeerKracht	van	Nederland.	Dit	staat	ook	in	

het	nieuwe	regeerakkoord,	maar	de	coalitie	

Rutte-Verhagen	wil	ondertussen	wel	de	nullijn	

doorvoeren	als	het	gaat	om	de	salarissen.

Schoolleiders	vertellen	in	dit	thema	wat	

zij	merken	van	de	gevolgen	van	dat	plan.	

Vervolgens	leggen	leerkrachten	uit	waarom	

zij	het	belangrijk	vinden	om	zich	na	de	pabo	

verder	te	scholen.	In	het	derde	artikel	haalt	

unit-onderwijs	op	een	sbo-school	andere	

kwaliteiten	in	leerkrachten	naar	boven	en	tot	

slot:	hoe	proberen	schoolleiders	hun	team	

weer	op	de	rails	te	krijgen	na	het	predicaat	

‘zwak’?

thema _ de leerkr acht in positie

bek wa me leerkr acht is ba sis voor goed onderwijs

Sinds	het	rapport	LeerKracht	uit	2007	

hebben	de	Lerarenbeurs	en	inmiddels	ook	de	

functiemix	hun	intrede	gedaan	om	de	positie	

van	leerkrachten	te	versterken.	Ook	wordt	

gewerkt	aan	kwaliteitsverbetering	van	de	

lerarenopleidingen.	De	vraag	is	of	daarmee	

het	beoogde	nieuwe	elan	daadwerkelijk	

zichtbaar	wordt.

tekst irene hemels

Schoolleiders verdeeld 
over effecten Lerarenbeurs 
en functiemix
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bek wa me leerkr acht is ba sis voor goed onderwijs

“Er ging bijna geen week voorbij of er stond wel wat te 

lezen over het onderwijs. Het slechte imago van de leer-

kracht was een veelkoppig monster: door allerlei aspecten 

beïnvloed en door het papegaaiencircuit herhaald. In elk 

geval betekende het dat je als leerkracht niet voor vol werd 

aangezien”, memoreert Dominique Hoozemans, voorzit-

ter van het LOBO (Landelijk Overleg Lerarenopleidingen 

Basisonderwijs) de stemming van een aantal jaren geleden. 

Natuurlijk, erkent hij, was er wel wat aan de hand. “Het 

niveau van de afgestudeerde leerkracht stond op een aantal 

punten terecht ter discussie en het gebrek aan differenti-

atie in beloning droeg bij aan een lagere status en waar-

dering van het beroep.” Maar het beeld dat vier, vijf jaar 

geleden werd neergezet van de leerkracht, schetst hij toch 

vooral als ‘karikaturaal’.

Lerarenbeurs
Hoewel de leerkracht allang niet meer de notabele van 

weleer is, was duidelijk dat er iets moest gebeuren aan het 

geconstateerde dubbele lerarenprobleem: een dramatisch 

kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leerkrachten. 

Versterkt is de positie van de leerkracht zonder meer sinds 

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan drieënhalf jaar 

geleden het rapport LeerKracht presenteerde, meent Hoo-

zemans. “Het rapport en het convenant dat daarop volgde 

hebben een trend gezet. Er is echt iets groots aan de gang 

om de leerkracht positie te geven. Het loopt trager dan we 

zouden willen, maar nu – enkele jaren na het convenant 

– zie je een aantal ontwikkelingen ten goede.”

De voorgestelde Lerarenbeurs is bijvoorbeeld een suc-

ces. Het aantal aanvragen is veel groter dan het aantal 

beschikbare beurzen, concludeerde het Centraal Planbu-

reau (CPB) in het onderzoek ‘Het effect van de Leraren-

beurs op scholingsdeelname docenten’, dat in april dit 

jaar verscheen. Hoozemans: “De spectaculaire intekening 

geeft wel aan dat leerkrachten willen doorleren. Dat is 

voor mij de kern. De individuele leerkracht grijpt alle 

kansen aan om bij te dragen aan de eigen carrière en de 

kwaliteit van het vak.” Hij deelt de conclusie van het CPB 

dat te weinig afspraken over het gebruik van de opleiding 

in de praktijk het gevaar in zich heeft dat gevolgde oplei-

dingen onvoldoende worden benut. “Spottend wordt wel-

eens geroepen dat je ook een gitaarcursus vergoed krijgt.”

Dat is precies waarvoor Theo Huting, voorzitter College 

van Bestuur van onderwijsstichting Aracde, waarschuwt. 

Hij spreekt over de Lerarenbeurs als ‘een geweldige uitvin-

ding’, maar hekelt het gebrek aan een dwingend sturings-

element. “Doordat we onvoldoende kunnen sturen, is het 

lastiger afspraken te maken. Als twee leerkrachten dezelfde 

scholing over dyslexie willen volgen, heeft de tweede voor 

de school als geheel minder rendement. Schoolleiders en 

teams zouden de inzet van scholing strategischer kunnen 

gebruiken door samen vast te stellen welke deskundigheid 

je binnen het team hebt en welke je wilt hebben. Als orga-

nisatie moeten we hierin nog een slag maken.”

Functiemix
Van een nieuw elan sinds het verschijnen van het rapport 

LeerKracht wil Huting niet spreken. Hij hekelt juist het 

centralisme van het daaruit voortvloeiende convenant. 

“Ik onderstreep van harte dat middelen worden vrijge-

maakt om leerkrachten beter te belonen en aan hun car-

rièremogelijkheden iets te doen. Maar de functiemix, met >

Schoolleiders verdeeld 
over effecten Lerarenbeurs 
en functiemix

Begin	april	2008	eist	de	actiegroep	Leraren	in	Actie!	dat	de	
onderwijsvakbonden	en	het	kabinet	alles	op	alles	stellen	om	de	
aanbevelingen	van	Rinnooy	Kan	integraal	uit	te	voeren.	Leerkrachten	
demonstreren	voor	het	CAOP-gebouw	tijdens	de	besprekingen.	
Foto:	Cynthia	Boll/Hollandse	Hoogte

‘o v e r  e e n  pa a r  j a a r  k u n  j e  e r v a n 
u i t g a a n  d at  a fg e s t u  d e e r d e n  v a n 
w e l k e  pa b o  d a n  o o k  e e n  g o e d e 
s ta r t b e k w a a m h e i d  h e b b e n ’

—  d o m i n i q u e  h o o z e m a n s ,  v o o r z i t t e r  v a n 
h e t  l a n d e l i j k  o v e r l e g  l e r a r e n  o p l e i d i n g e n 
b a s i s o n d e r w i j s  ( l o b o )
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Keurslijf
Volgens Huting van Arcade is met het convenant juist min-

der op maat gesneden beloning mogelijk.”Het dwingt je als 

organisatie in een keurslijf. Het is rigide om voor te schrij-

ven dat op een bepaald moment 40 procent leerkrachten in 

LB-functies moeten zitten. Dat kan voor de ene organisatie 

heel goed zijn, maar voor de andere organisatie juist te 

laag of te hoog.”

Zijn eigen organisatie had al eerder alternatieve oplossin-

gen bedacht om prestatie te belonen om zo meer verschei-

denheid in functies en beloning te krijgen. Met behulp van 

de Van Rijn-middelen (het extra geld voor onderwijs van 

enkele jaren geleden) was gedifferentieerde beloning geba-

seerd op taakdifferentiatie ingezet. “Groepsleerkrachten 

met de functie van intern begeleider, bouwcoördinator en 

locatiecoördinator ontvingen al een toelage op hun salaris. 

Om de verplichte percentages te halen, zijn deze functies 

omgezet in LB-functies. “De volgende tranche om het per-

centage te halen wordt al wat lastiger.”

Vaardigheidsmeter
Huting mist in de functiemix de benodigde flexibiliteit. 

“Wie zegt mij dat iemand in een LB-functie over twintig 

jaar nog steeds bovengemiddeld functioneert? Bovendien, 

als het percentage is gehaald, moeten anderen wachten tot 

iemand met pensioen gaat voordat ze zelf in LB kunnen 

komen. Door zoveel waarde te hechten aan beloning is de 

prikkel weg om blijvend te presteren. Als organisatie wil je 

dat mensen eerst een prestatie leveren, zoals een opleiding 

volgen, voordat je ze gaat bevorderen. Dat is nu niet zo. 

Integraal personeelsbeleid is nu ook niet mogelijk. Wij zijn 

er veel meer voor om een prikkel in te bouwen dat mensen 

uitgedaagd blijven om prestaties te leveren; daar hoort per-

soneelsbeleid bij met een jaarlijkse beoordeling. Wij had-

den dat in gang gezet, maar het convenant heeft wat dat 

betreft roet in het eten gegooid.”

zijn belonings- en functiedifferentiatie om meer loopbaan-

mogelijkheden te creëren, is heel erg dicht getimmerd. Er 

spreekt een ongekend wantrouwen uit naar de bestuurder. 

Door alles te regelen met percentages en monitoring door 

de vakbonden, hebben we te weinig beleidsvrijheid om er 

goed vorm aan te geven. Alles wat we aan beleidsvrijheid 

met de komst van lumpsum hadden, wordt hiermee teniet 

gedaan.”

t e r u g  i n  d e  t i j d

Hoge	werkdruk	en	een	dreigend	tekort	

aan	kwalitatief	goede	leerkrachten	in	het	

onderwijs	zijn	voor	de	toenmalige	minister	

van	OCW	aanleiding	om	in	het	voorjaar	

van	2007	een	tijdelijke	Commissie	Leraren	

in	te	stellen.	SER-voorzitter	Alexander	

Rinnooy	Kan	presenteert	in	september	

van	dat	jaar	het	rapport	LeerKracht,	

over	de	aanpak	van	het	lerarentekort.	

Dit	rapport	van	de	tijdelijke	Commissie	

Leraren	is	het	startsein	voor	het	Actieplan	

LeerKracht	van	Nederland,	waarover	

de	toenmalige	minister	Plasterk	en	

onderwijsorganisaties	in	het	voorjaar	van	

2008	een	convenant	sluiten.	Het	advies	

LeerKracht	kenmerkt	zich	door	een	op	de	

leerkrachten	zelf	gerichte	aan	pak.	Drie	

belangrijke	maatregelen	moeten	het	tij	

keren:	betere	beloning	om	de	verschillen	

met	andere	beroepssectoren	te	ver-

kleinen,	instellen	van	een	Lerarenbeurs	

ter	bevordering	van	scholing,	en	kwaliteit	

en	professionalisering	van	de	school-

organisatie	waarbij	leerkrachten	meer	

ruimte	dienen	te	krijgen	om	zelf	verant-

woordelijkheid	te	nemen	voor	de	inrichting	

van	hun	taken.	In	het	convenant	Actieplan 

LeerKracht van Nederland	wordt	onder	

meer	afgesproken	om	de	functiemix	en	de	

Lerarenbeurs	in	te	voeren	ter	versterking	

van	de	positie	van	leerkrachten,	en	de	

lerarenopleidingen	te	verbeteren.

In	juli	2007	biedt	Alexander	Rinnooy	Kan	–	op	
de	achtergrond	–	het	rapport	LeerKracht aan	
aan	de	toenmalige	bewindslieden	van	OCW.	
Foto:	Henriette	Guest

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

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

Jan van der Meer, bovenschools manager van stichting 

BOOR, denkt hier anders over. Volgens hem maakt het 

convenant de weg vrij voor een cultuurverandering in het 

onderwijs. “De mogelijkheden om in functies en beloning 

te differentiëren zijn enorm toegenomen. Het kon voor-

heen ook, maar was vooral incidenteel. Nu is er een struc-

tuur neergezet waarin het mogelijk is om meer richting 

te geven aan resultaatgericht werken en waarbij specifieke 

professionaliteit vertaald kan worden in functies. Je hebt 

bijvoorbeeld leerkrachten die een belangrijke rol spelen bij 

innovaties en leerkrachten die grootse sinterklaasfeesten 

organiseren. Daarin zit duidelijk een verschil dat zich ook 

kan vertalen in functiedifferentiatie.”
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Nieuw elan haalt Arcade eerder uit de vaardigheidsmeter 

waarmee de vaardigheden op instructiegedrag van leer-

krachten worden beoordeeld. “Hierover in alle openheid 

het gesprek binnen een team op gang brengen, genereert 

een kwaliteitsontwikkeling binnen het schoolteam. Dat is 

veel uitdagender dan enkelen een salarisverhoging geven 

en anderen niet. Dat horen wij ook terug van de leerkrach-

ten zelf.”

Leerkrachten opleiden
Ook aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen wordt 

extra gesleuteld sinds de reuring over afgestudeerde 

leerkrachten die niet foutloos kunnen spellen. De ontwik-

keling van de kennisbasis waarbij vastgelegd wordt wat stu-

denten aan het eind van de opleiding moeten kennen en 

de introductie van de landelijke eindtoets taal en rekenen 

dragen bij aan een gemeenschappelijke standaard. Hooze-

mans van LOBO: “Over een paar jaar kun je ervan uitgaan 

dat afgestudeerden van welke pabo dan ook een goede 

startbekwaamheid hebben. Tegelijk is een brede bekwaam-

heid als leerkracht niet overeind te houden door de grote 

overladenheid van het programma. Wij gaan naar profi-

lering toe, waardoor de diversiteit van het lerarenkorps 

groter wordt. Als je gaat voor kwaliteit is de consequentie 

dat leerkrachten in spe zich gaan specialiseren in bijvoor-

beeld sport, cultuur, geschiedenis of extra zorg. Talent en 

affiniteit krijgen zo vanzelf meer kansen in het vak.”

Van der Meer van BOOR toont zich tevreden over de ver-

beteringen in de lerarenopleidingen, maar is ook blij met 

de komst van academische lerarenopleidingen. “De diver-

siteit van aankomende leerkrachten is juist zo mooi. In de 

omgang met kinderen zit het verschil niet. Maar afgestu-

deerde leerkrachten van een hoger niveau hebben net wat 

meer abstract en innovatief denkvermogen, dat ook nodig 

is binnen de organisatie.”

l e e r k r a c h t  i n  o n d e r w i j s b e g r ot i n g

Het	demissionaire	kabinet	komt	niet	

aan	de	afspraken	uit	het	Actieplan	

LeerKracht,	laat	ze	weten	op	Prinsjesdag	

2010.	Onder	het	kopje	‘Sterkere	positie	

leerkrachten	en	voldoende	kwaliteit’	in	

de	Onderwijsbegroting	worden	bekende	

maatregelen	als	de	Lerarenbeurs,	de	

academische	opleidingsschool	en	

de	regeling	‘Krachtig	meesterschap’	

opgesomd.	Nieuw,	hoewel	eerder	

aangekondigd,	is	dat	vanaf	2011	de	

Promotiebeurs	wordt	opgenomen	in	de	

regeling	Lerarenbeurs.	Daarmee	krijgen	

leerkrachten	in	onder	andere	het	po	met	

behoud	van	salaris	de	gelegenheid	om	

vier	jaar	lang	twee	dagen	per	week	te	

werken	aan	een	onderzoek	dat	uitmondt	in	

een	proefschrift.	In	totaal	kunnen	veertig	

leerkrachten	hiervan	gebruik	maken.

De	Stichting	Beroepskwaliteit	Leraren	en	

ander	onderwijspersoneel	(SBL)	wordt,	in	

het	belang	van	een	sterkere	samenwerking	

van	beroepsverenigingen,	omgevormd	

tot	een	coöperatieve	vereniging.	Tot	

slot	wordt	ook	de	mogelijkheid	van	een	

wetenschappelijk	experiment	op	het	terrein	

van	teambeloning	genoemd.

Huting heeft voorlopig weinig fiducie in het opleidings-

niveau van de lerarenopleidingen. Met name de huidige 

populatie, veel mbo-ers, baart hem zorgen. Drie jaar gele-

den startte Arcade daarom een interne lerarenopleiding 

in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 

en Stenden Hogeschool. “Getalenteerde vwo’ers met een 

beduidend hoger niveau dan de gemiddelde student 

aan de pabo krijgen bij ons de kans om te studeren en te 

werken tegelijkertijd. Volgend jaar studeren de eerste leer-

krachten af.” _

‘a fg e s t u d e e r d e  l e e r k r a c h t e n 
v a n  e e n  h o g e r  n i v e a u  h e b b e n 
n e t  w at  m e e r  a b s t r a c t  e n 
i n n o v at i e f  d e n k v e r m o g e n , 
d at  o o k  n o d i g  i s  b i n n e n  d e 
o r g a n i s at i e ’ 

—  j a n  v a n  d e r  m e e r ,  b o v e n s c h o o l s  m a n a g e r 
b i j  s t i c h t i n g  b o o r
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l eer k r a c h t en  w il l en  pro f e s si o n a l i s er en

Veel	leerkrachten	kruipen	zelf	weer	in	de	schoolbanken.	Soms	is	de	functiemix	de	aanleiding:	

meer	kennis	kan	een	hogere	functie	opleveren.	Bij	anderen	geeft	de	Lerarenbeurs	een	extra	

zetje,	of	maakt	de	komst	van	Passend	onderwijs	bijscholing	nodig.	Studeren	naast	een	baan	

is	pittig.	Of	de	opleiding	een	succes	wordt,	hangt	onder	meer	af	van	de	steun	vanuit	school,	

vertellen	drie	leergierige	leerkrachten.	

tekst lisette blankestijn

‘De pabo alleen

thema _ de leerkr acht in positie

is niet genoeg’
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“Ik had een paar dyslectische kinderen in de klas, en wilde 

hen beter kunnen helpen.” Esther Rutte (40) is één van die 

leerkrachten die om inhoudelijke redenen een opleiding 

wilde volgen. “Ik ben aan de pabo afgestudeerd op begin-

nende geletterdheid. Maar toen ik met dyslectische leer-

lingen te maken kreeg, merkte ik dat ik een stukje kennis 

tekort kwam. Mijn school, R.K. Basisschool Pax Christi in 

Limmen, gaf me de kans om een opleiding tot dyslexiespe-

cialist te volgen. Dat deed ik bij de OBD Noord West; ander-

half jaar lang ging ik een groot aantal dinsdagochtenden 

naar school. De opdrachten en onderzoeken die ik moest 

doen koppelde ik aan de praktijk op school. Door die dys-

lexieopleiding kreeg ik een LB-functie: taal-leescoördinator. 

Omdat ik door mijn opleiding had ontdekt dat ik het leuk 

vond om onderzoek te doen, ben ik vorig jaar begonnen 

aan de post hbo-opleiding IB-RT, bij Hogeschool Inholland. 

Ik zit nu in het tweede jaar.”

Regels
Tiemen Groen, ib’er en adjunct-directeur aan De Wester in 

Leeuwarden is 54 jaar en heeft tijdens zijn loopbaan veel 

cursussen en (post hbo-)opleidingen gedaan, waaronder 

IB aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en RT aan 

gesprekken met collega’s? Hoe leid je een teamvergade-

ring? Dat soort dingen. Mijn toenmalige directeur heeft 

mij enthousiast aangemoedigd om deze master te gaan 

doen. Ik kon de inhoud van mijn leerroute grotendeels zelf 

bepalen.”

Processen
De opleidingen leveren de school en het team veel op. 

“Ik heb voor mijn opleiding de begeleidingsstructuur in 

kaart gebracht”, vertelt Oenema. “En we starten met nieuw 

beleid voor meer- en hoogbegaafden. Ik vind het heel goed 

dat mijn collega’s via mijn opleiding worden meegenomen 

in de veranderingen. Ze zijn betrokken, geven me feedback 

op mijn werkstukken, en voor een coachingsmodule mocht 

ik video-opnamen maken. Maar vooral heb ik nu zelf beter 

zicht op wat ik als ib’er kan doen voor de school. Ik heb 

daardoor meer inhoudelijke contacten met mijn collega’s.” 

Ook Groen voelt zich meer bekwaam. “De theoretische ken-

nis die ik nu opdoe gebruik ik om collega’s te begeleiden 

en coachen. We gaan handelingsgericht werken invoeren, 

dat zal de manier waarop we de leerlingenbesprekingen 

doen veranderen. De masteropleiding geeft me de theore-

tische verdieping om dat veranderingsproces te kunnen 

begeleiden. En dankzij de modules over hoogbegaafdheid 

en effectieve leerlingbesprekingen kan ik op school proces-

sen in gang zetten om ook met de slimmeriken deskundi-

ger om te gaan. Ik ben nu inhoudelijk sterker onderlegd. 

Dus ook deze opleiding heeft toch zijn nut.” Rutte: “Nu ik 

die functie taal-leescoördinator heb, heb ik een bepaalde 

positie waardoor mensen eerder naar me toe komen. 

Iedereen weet dat ik graag help bij leesproblemen.” >

is niet genoeg’

Martin	Oenema	is	ib’er	op	christelijke	basisschool	De	Bron	in	Wezep.

Esther	Rutte	is	leerkracht	en	taal-leescoördinator	op	RK	basisschool	
Pax	Christi	in	Limmen.

‘e e n  d e e l  v a n  d e  l e e r 
k r a c h t e n  p r o b e e r t  a l l e s  b i j 
t e  h o u d e n ,  m a a r  a n d e r e n 
d o e n  d i t  m i n d e r ’

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij werkt al veertien 

jaar als ib’er. “Maar nu zijn de regels veranderd en ben ik 

opeens formeel onbevoegd: mijn certificaten voor IB en RT 

als aanvulling op mijn diploma zijn volgens ons bestuur 

niet meer geldig. Daarom doe ik nu een masteropleiding 

Special Educational Needs (SEN). Bij eerdere opleidingen 

voelde ik me echt rijker, door al die nieuwe kennis. Nu leer 

ik ook veel, maar ik ben daarnaast gefrustreerd. Omdat ik 

al veel kennis en ervaring heb als ib’er, maar toch die oplei-

ding moet doen.”

Enthousiaste directeur
Martin Oenema (33), ib’er op de Christelijke Basisschool 

(CBS) De Bron in Wezep, had al de post hbo-opleiding 

Leraar speciaal onderwijs afgerond. Nu volgt ook hij 

de master SEN (leerroute interne begeleiding) bij een 

regiokantoor van het Seminarium voor Orthopedago-

giek. “Ik wilde graag meer weten: hoe voer je als ib’er 
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Zwaar
Hoe zwaar een opleiding is, hangt deels af van hoeveel 

steun de schoolleider geeft. “In het eerste jaar dat ik stu-

deerde kon ik in onder werktijd naar school, vertelt Rutte. 

“Voor het tweede jaar gebruik ik ouderschapsverlof dat ik 

nog tegoed had. School betaalt de studiekosten, met uit-

zondering van het eerste jaar IB/RT. Onze directeur staat 

heel positief tegenover mijn opleiding.” Groen: “Ik doe de 

opleiding deels onder schooltijd en bekostigd vanuit de 

Lerarenbeurs, maar de compensatie is onvoldoende voor de 

studielast van twintig uur per week. Ik vind het erg zwaar 

en lever er BAPO-dagen voor in. Mijn directeur doet zelf de 

directieopleiding. Hij snapt het probleem, maar kan verder 

niets doen.” Oenema’s opleiding wordt betaald vanuit de 

Lerarenbeurs. “Ik ben ervoor vrijgeroosterd. Maar zonder 

dat was het misschien ook wel gelukt, omdat ik geen vaste 

groep heb. Wel merk ik dat de relatie met mijn collega’s is 

veranderd. Ik zit nu in het managementteam, en heb dus 

een andere positie binnen school.”

Beloning
Voor Oenema en Rutte leidt de masteropleiding via de 

functiemix tot een hogere salarisschaal. “Maar dat was niet 

de reden om die opleiding te gaan doen”, zegt Oenema. 

De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

De schoolleider heeft de 
professionaliteit van het team 
zelf in de hand.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	

ingezonden	via	de	website.

D. Danielse: “Deels	eens.	Het	bestuur	heeft	

een	grote	hand	in	de	mogelijkheden	tot	

professionaliseren	van	een	team.	Als	die	het	

belang	er	niet	van	inziet	én	er	te	weinig	of	

geen	budget	voor	heeft,	houdt	het	wel	op.”

Gérard Zeegers van de Bonckert in Boxmeer:

“Eens.	Op	7.000	basisscholen	worden	prach-

tige	volzinnen	in	lijvige	schoolgidsen	gewijd	

aan	prachtige	pedagogische	vergezichten.	

In	de	praktijk	moeten	alle	toezeggingen	

worden	waargemaakt	door	deskundige	en	

bevlogen	leerkrachten.	De	schoolleider	is	in	

dienst	van	de	kinderen	en	is	eindverantwoor-

delijk	voor	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	

Als	die	kwaliteit	niet	voldoende	is,	dan	

initieert	de	schoolleider	gesprekken	met	

het	team,	die	onvermijdelijk	leiden	tot	een	

uw mening telt _ peiling

68%
deels eens

32%
eens

0%
oneens

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

Tiemen	Groen	is	ib’er	en	adjunct-directeur	aan	basisschool	De	Wester	
in	Leeuwarden.	Foto:	Selma	Blankestijn

18



thema _ de leerkr acht in positie

kwaliteitsimpuls.	Dat	dat	niet	altijd	meteen	

effect	heeft,	moge	duidelijk	zijn.	Maar	dat	de	

schoolleider	een	grote	invloed	heeft	op	de	

professionaliteit	van	het	team	staat	buiten	

kijf.”

J. Oude Kempers van de Antonius in Axel:

“Deels	eens.	Nascholing	is	voor	sommige	

mensen	lastig.	Ik	maak	het	mee	dat	de	col-

lega’s	die	bapo	genieten,	niet	op	hun	bapo-

dag	willen	terugkomen	voor	nascholing.	

Natuurlijk	is	professioneel	handelen	niet	het	

zelfde	als	handelen	nadat	je	nascholing	hebt	

gevolgd.	Toch	ligt	nascholing	en	professio-

neel	handelen	in	elkaars	verlengde.”

H. Verwijst:	“Deels	eens.	De	schoolleider	

is	de	grote	stimulator.	Ook	deze	persoon	

is	afhankelijk	van	de	leerbaarheid	van	zijn	

team.	De	cultuur	op	school	en	de	flexibiliteit	

zijn	belangrijke	pijlers.	Deze	zijn	niet	alleen	

van	de	schoolleider	afhankelijk.”

Géa vd Schoot:“Deels	eens.	Je	kunt	als	

directeur	wel	heel	veel	willen	bereiken,	maar	

alles	staat	en	valt	met	het	personeel	zelf,		

het	kostenplaatje	en	de	bereidheid	van	je	

bestuur	om	te	investeren	in/te	ondersteunen	

bij	'onwillige'	teamleden.”

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	kunt	

reageren	luidt:

Een ondernemende 
schoolleider moet voor 
binding in de buurt zorgen.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geeft	

uw	mening!

“Bovendien is het salaris nog steeds niet te vergelijken met 

wat ik met een master in een andere sector zou verdienen.” 

Rutte: “Op school besloten we dat we een taalspecialist 

wilden bij invoering van de functiemix. Ik heb hier toen 

op gesolliciteerd en ben aangenomen.” Meer salaris is fijn, 

maar vooral krijgt ze veel energie van haar nieuwe baan, 

vertelt ze. Groen blijft adjunct-directeur en wordt beloond 

op grond van die functie. “Deze opleiding heeft daar verder 

geen invloed op.”

Vervanging
Doen leerkrachten over het algemeen genoeg aan profes-

sionalisering? Oenema vindt dat het beter kan: “Een deel 

van de leerkrachten probeert alles bij te houden, maar 

anderen doen dit minder. En dat baart me wel eens zor-

gen met het oog op Passend onderwijs, handelingsgericht 

werken, dat soort zaken. Leerkrachten richten zich vaak 

volledig op hun klas, hun hart ligt bij het werken met 

kinderen. Vakliteratuur en nascholing schieten er soms 

bij in. Praktijkgerichte cursussen kunnen vaak wel reke-

nen op veel belangstelling. De rol van de leerkracht is 

veranderd. Vroeger was een leerkracht achter de deur 

van zijn lokaal een ‘koninkje’ van zijn eigen klas. Nu ben 

je een onderdeel van een team en zijn ouders partners 

geworden. Om daarmee om te gaan moet je je blijven 

ontwikkelen.” “Sommige leerkrachten hebben na de pabo 

of zelfs kweekschool niets meer bijgeleerd,” weet Groen. 

“Ons schoolbestuur stimuleert kortlopende cursussen. 

Dat is goed, daarmee vergroot je je kennis zonder grote 

tijdsinvestering.” Rutte: “Iedereen in ons team doet zijn 

best om zo goed mogelijk les te geven. De pabo alleen 

geeft niet genoeg bagage. Maar als je bijvoorbeeld kleine 

kinderen hebt, is nascholen wel zwaar. Iedereen wil dat 

leerkrachten gaan studeren, maar in de praktijk moeten 

ze dit vaak in hun eigen tijd doen. Ook met de Leraren-

beurs: dan is er wel geld beschikbaar, maar niemand om 

je te vervangen.”

Dromen
Een opleiding biedt vaak nieuwe perspectieven. “Mijn toe-

komstplannen? Ik zit nu net in deze functie en daar ben 

ik heel blij mee. Maar wie weet wil ik later verder groeien. 

Naar een meer overkoepelende functie bijvoorbeeld, 

of iets op directieniveau. Daarvoor zal ik dan wel weer 

moeten bijleren”, vertelt Esther Rutte. Tiemen Groen had 

liever de directieopleiding gedaan, als hij had mogen kie-

zen. “Een directiefunctie lijkt me nog steeds interessant. 

Maar gezien mijn leeftijd weet ik niet of die ambitie nog 

verwerkelijkt kan worden.” Martin Oenema kijkt uit over 

een bredere horizon. “Ik zal niet gelijk nog een opleiding 

gaan doen, maar wel conferenties en bijeenkomsten 

gebruiken om me verder te professionaliseren. Ik ben 

gaan dromen. Ik kan dit nu; waar ligt mijn horizon?” _

‘d a n k z i j  d e  m o d u l e s  o v e r 
h o o g b e g a a f d h e i d  e n  e f f e c 
t i e v e  l e e r l i n g b e s p r e k i n g e n 
k a n  i k  o p  s c h o o l  p r o c e s s e n 
i n  g a n g  z e t t e n  o m  o o k  m e t 
d e  s l i m m e r i k e n  d e s k u n d i g e r 
o m  t e  g a a n ’
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Dankzij	unit-onderwijs	kunnen	medewerkers	

van	SBO	De	Bolster	in	Wijchen	hun	talenten	

gerichter	inzetten.	Dat	vergroot	hun	profes-

siona	liteit	en	werkplezier.	Ook	leerlingen	

en	ouders	profiteren	daarvan.	

tekst eric went

Vier kleuters werken geconcentreerd achter hun compu-

ter aan eenvoudige taalopdrachten. Even verderop werkt 

een logopediste met een leerling aan de spraakontwikke-

ling en geeft een unitmedewerker een groepje kinderen 

leesonderwijs. Zij zitten voor een instructiebord en lezen 

om beurten woordjes hardop voor: ‘tak, kam, kom’. Aan 

een tafel, in dezelfde ruimte, wordt fanatiek geknutseld 

door vijftien kinderen, verdeeld over twee groepen. De 

een is aan het kleien, de ander maakt een vis van papier. 

Twee unitmedewerkers helpen daar waar nodig.

We zijn in unit 1 van SBO De Bolster in Wijchen. Hier krij-

gen jonge risicokinderen van 4 tot 8 jaar van ’s morgens 

vroeg tot ’s middags kwart voor drie onderwijs op maat 

aangeboden. Dat gebeurt in een ruimte die tweeënhalf 

keer zo groot is als een ‘normaal’ klaslokaal. Het school-

gebouw heeft nog vier andere units: voor kinderen die in 

het reguliere onderwijs in de groepen 3, 4 en 5 zouden 

zitten (unit 2), in de groepen 5 en 6 (unit 3), 6 en 7 (unit 4) 

en in groep 8 (unit 5).

Veiligheid en structuur
Sinds schooljaar 2006/2007 heeft De Bolster het klassikale 

onderwijs definitief de rug toegekeerd. Bernadette Tijsse 

Klasen, unitleider van de units 1 en 2, is van begin af aan 

bij deze conceptuele omslag betrokken geweest. “Aan-

leiding was dat ons pedagogisch klimaat ter discussie 

stond. We zaten in een verouderd schoolgebouw, waren 

in afwachting van een nieuw onderkomen en hadden net 

een ingewikkelde fusie achter de rug. Het schoolgebouw 

huisvestte een MLK-afdeling, een LOM-afdeling en daar 

kregen we ook nog onderwijs aan het jonge risicokind bij. 

Aanleiding genoeg om een denktank te vormen. Wat voor 

onderwijs willen wij geven, welk concept past daarbij en 

hoe moeten wij onze school fysiek indelen?”

thema _ de leerkr acht in positie

SBO De B olster zweert
bij uni t-onderwijs

Na bezoekjes aan vernieuwingsscholen en een inventa-

risatie onder leerkrachten, heeft De Bolster uiteindelijk 

gekozen voor unit-onderwijs, gebaseerd op de filosofie van 

Teamonderwijs Op Maat (TOM). De Bolster verhuisde naar 

een leegstaand schoolgebouw in de wijk Homberg en het 

onderkomen werd aan de eisen van het nieuwe onderwijs-

concept aangepast.

Kern van dit concept is dat meerdere leerkrachten en 

onderwijskundige begeleiders samen verantwoordelijk 

zijn voor een groep kinderen. Al het onderwijs dat zij 

nodig hebben vindt plaats in een afgebakende eenheid: de 

unit. Heeft een leerling een afspraak met de logopediste, 

In	unit	1	krijgen	jonge	risicokinderen	van	’s	morgens	vroeg	tot	’s	middags	kwart					voor	drie	onderwijs	op	maat	aangeboden.	Dat	gebeurt	in	een	ruimte	die	tweeënhalf	keer	zo	groot	is	als	een	‘normaal’	klaslokaal.	Foto's:	William	Moore

‘ w e  w o r d e n  e r  l e u k e r e  l e e r k r a c h t e n  v a n ’
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In stelling brengen
Niet alleen kinderen komen goed tot hun recht in het 

unit-onderwijs. Ook voor leerkrachten, ofwel unit-me-

dewerkers, biedt dit concept voordelen, vinden ze op De 

Bolster. Tijsse Klasen: “In het unit-onderwijs sta je er als 

leerkracht niet alleen voor. En hoef je dus niet altijd alles 

100 procent te doen. Ik kan bijvoorbeeld aardig voorle-

zen, maar ik heb een collega die dat veel beter doet, met 

veel passie en bevlogenheid. Laat haar dat dan alsjeblieft 

doen.”

Dat geldt overigens net zo goed voor het contact met de 

ouders. In het reguliere klassikale onderwijs moet een >

SBO De B olster zweert
bij uni t-onderwijs

In	unit	1	krijgen	jonge	risicokinderen	van	’s	morgens	vroeg	tot	’s	middags	kwart					voor	drie	onderwijs	op	maat	aangeboden.	Dat	gebeurt	in	een	ruimte	die	tweeënhalf	keer	zo	groot	is	als	een	‘normaal’	klaslokaal.	Foto's:	William	Moore

dan komt deze waar mogelijk naar de leerling toe. “Dat 

betekent geen geloop meer door de gangen. Alle kinderen 

blijven de hele dag bij elkaar. Dat geeft rust, veiligheid en 

structuur. Precies wat deze kinderen hard nodig hebben”, 

aldus Tijsse Klasen.

‘ w e  k u n n e n  s a m e n  m e e r 
v e r s c h i l l e n d e  n i v e a u s  a a n  d a n 
w a n n e e r  w e  a l l e b e i  vo o r  e e n  e i g e n 
g r o e p  z o u d e n  s ta a n ’
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leerkracht met alle ouders dealen, ook als er geen klik is of als 

het contact moeizaam verloopt. “Maar unit-onderwijs stelt 

ons in staat om gericht te bepalen wie wij in stelling bren-

gen”, stelt Tijsse Klasen. “Soms kan een collega het ijs breken 

door wel de juiste toon te vinden.”

Ander voordeel is dat in het contact met de kinderen de ver-

schillende competenties van de unit-medewerkers strategisch 

kunnen worden ingezet. Tijsse Klasen: “Zo wil ik nog wel eens 

ongeduldig worden als een kind iets niet snapt. Dan roep 

ik de hulp in van mijn collega die daar minder moeite mee 

heeft. Andersom vindt een collega het lastig als kinderen in 

hun boosheid schieten. Dan spring ik in, want daar ben ik 

goed in. Zo helpen we elkaar. En we geven elkaar de kans om 

meer vanuit onze eigen kwaliteiten te werken. Daar worden 

we leukere leerkrachten van.”

Omdat elke unit meerdere medewerkers heeft, is er bovendien 

meer ruimte voor onderwijs op maat. Tijsse Klasen: “Zo is het 

eenvoudig om een kind apart te nemen. Dan neemt de ander 

de groep even over. Voor kleine instructiegroepjes geldt het-

zelfde. We kunnen samen meer verschillende niveaus aan dan 

wanneer we allebei voor een eigen groep zouden staan.”

Hoe dat in de praktijk werkt, is te zien in unit 5. De kinde-

ren komen net terug van de gymles en nemen hun zitplaat-

sen in om wat te gaan lezen. De een pakt een Donald Duck, 

de ander een boek. Maar een jongen is duidelijk van slag. 

De boosheid is van zijn gezicht af te lezen. Unit-medewer-

ker Roel Tychon neemt de jongen onmiddellijk mee naar 

een soort opslagruimte bij de unit, en weet hem in no time 

weer tot rust te brengen. De rest van de groep merkt daar 

helemaal niets van. De rust in de unit wordt niet verstoord.

Spanningsveld
Voordelen te over dus. Maar er zitten ook nadelen aan dit 

concept, stelt Titia Blankstein, directeur van De Bolster. 

“Dit systeem tast de autonomie van de leerkracht aan. Je 

kunt niet meer in je eentje bepalen wat er gebeurt in jouw 

klaslokaal. Dat moet in overleg. En soms is dat best lastig. 

Stel bijvoorbeeld dat jij een kerstsfeertje wilt opbouwen in 

jouw unit en jouw collega doorkruist dat. Of iemand loopt 

de kantjes ervan af. Daar moet je het met elkaar over heb-

ben. Anders ontstaan er irritaties en je kunt die ander nu 

eenmaal niet ontlopen.”

Niet voor niets vraagt zij sollicitanten om eerst een dagje 

mee te draaien in het unit-systeem. Blankstein: “Je moet 

het namelijk voelen.” Eén keer is het voorgekomen dat een 

kandidaat er daarna vanaf zag. ‘Ik wil een eigen klas’, was 

haar argumentatie. Blankstein: “In zo’n geval ga ik iemand 

Titia	Blankstein,	directeur	van	De	Bolster,	vraagt	sollicitanten	altijd	eerst	een	dagje	mee	te	draaien	in	het	unit-systeem:	“Je	moet	het	
namelijk	voelen.”

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

Onder	welke	omstandigheden	kan	een	

leerkracht	optimaal	uit	de	voeten?	Oftewel:	

wanneer	geeft	hij	of	zij	het	beste	onderwijs?

Minder	leerlingen	in	de	klas	is	niet	per	se	de	

oplossing.	Er	is	weliswaar	meer	aandacht	per	

leerling,	maar	vooral	zwakkere	leerlingen	in	

lagere	groepen	hebben	hier	baat	bij.	Gemid-

deld	genomen	gaat	de	hele	klas	er	niet	beter	

van	presteren	(bron:	www.pedagogiek.net).	

Bovendien	staan	landen	als	Hongkong	en	

Korea,	met	vaak	hele	grote	klassen,	stee-

vast	hoog	op	alle	Pisa-rankings.

Meer	handen	in	de	klas	is	ook	al	niet	zalig-

makend.	Het	gevaar	bestaat	dat	de	vakkun-

dige	leerkracht	manager	wordt	van	zijn	of	

haar	‘legertje’	assistenten,	ondersteuners,	

helpende	ouders	en	instructeurs,	in	plaats	

van	dat	deze	extra	handen	hem	of	haar	

ondersteunen	(bron:	Het	Onderwijsblad,	

AOb,	nr.	14,	2009).

Is	opbrengstgericht	werken	dan	de	oplos-

sing?	Daarvoor	zijn	leerkrachten	in	hoge	

mate	afhankelijk	van	de	schoolleider,	want	

zaken	als	kwaliteitszorg	aansturen	en	

bewaken	overstijgt	de	verantwoordelijkheid	

van	de	individuele	leerkracht	(bron:	Inspec-

tie	van	het	Onderwijs).

In	Enschede	werkt	de	‘datamuur’	wat	dat	

betreft	verhelderend.	Op	deze	muur	ziet	

iedere	leerkracht	in	één	oogopslag	welke	

leerlingen	welke	instructie	nodig	hebben.	

Ook	geven	de	meetgegevens	inzicht	in	de	

kwaliteit	en	de	effectiviteit	van	de	instruc-

tie.	Maar	vervolgens	is	er	ook	nog	een	hele	

reeks	aan	didactische	en	organisatorische	

maatregelen	(klassenmanagement)	nodig	

om	de	gestelde	doelen	te	bereiken.	Ofwel:	

de	organisatie	moet	er	op	zijn	ingericht	

(bron:	www.schoolaanzet.nl).

Komt	het	verlossende	antwoord	dan	van	

McKinsey?	In	een	onderzoek	naar	de	beste	

onderwijssystemen	ter	wereld	(bron:	How 

the world’s best-performing school sys-

tems come out on top,	sept.	2007) benoemt	

McKinsey	drie	constanten	die	tot	goede	

leerprestaties	leiden:	selecteer	de	allerbes-

te	studenten	voor	het	lerarenberoep,	leidt	

hen	zeer	goed	op	en	stel	aan	alle	leerlingen	

hoge	eisen.

De	moraal	van	dit	verhaal:	een	voortref-

felijke	leerkracht	geeft	nog	altijd	het	beste	

onderwijs.	Immers:	een	leerkracht	die	

maar	wat	‘aanrommelt’	zal	nooit	wonde-

ren	verrichten,	hoe	ideaal	de	omstandig-

heden	ook	zijn.	(bron:	drs	J.W.	Swaen	in	

www.blikopdewereld.nl).

Bernadette	Tijsse	Klasen	is	unit-leider	van	units	1	en	2.	“In	het	unit-onderwijs	
sta	je	er	niet	alleen	voor.”

in pauzes of na schooltijd informele onderonsjes te hebben 

met leerkrachten. Bijvoorbeeld over iets wat mij was opge-

vallen. Nu heb ik meer met medewerkers samen te maken.” 

Daar staat tegenover dat zij zich minder in het dagelijkse 

reilen en zeilen hoeft te mengen. “Medewerkers sturen 

elkaar al.”

Ook Tijsse Klasen sluit haar ogen niet voor de nadelen. 

“Zo vinden nieuwelingen het best eng dat collega’s meekij-

ken in de klas. Maar dat gaat gelukkig snel over. Wat blijft 

is dat unit-medewerkers sneller privézaken met elkaar 

delen dan in een klassikale organisatie. Dat kan ook te veel 

worden. Dat is een bekend spanningsveld.”

Een ander nadeel is dat unit-onderwijs veel overleg vraagt. 

Zo houden medewerkers elke werkdag van 8.15 tot 8.30 uur 

een voorbespreking. Waar gaan we op letten? En aan het 

einde van de dag is er een nabespreking. Wat kan er mor-

gen beter? Directeur Blankstein erkent dat dit soms als een 

knelpunt wordt ervaren. “Maar als we een nabespreking 

overslaan trekken de grootste mopperaars als eerste aan de 

bel.”

Meer autonomie
Zowel voor Blankstein als Tijsse Klasen slaat de balans al 

met al ruimschoots door in het voordeel van het nieuwe 

onderwijsconcept. Hoewel er nog veel te verbeteren valt. 

Blankstein: “We kunnen bijvoorbeeld nog veel gerichter 

profiteren van elkaars kwaliteiten. Daar zou ik nog een slag 

in willen maken.” Tijsse Klasen wil ‘meer autonomie voor 

de kinderen’. “Hoe kunnen we hun onderwijsbehoeften 

nog meer personaliseren? De basis hebben we daarvoor 

gelegd, maar we zijn er nog niet.” _

niet overhalen. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van 

de kinderen en alle medewerkers.”

Zelf heeft Blankstein ook een ‘omslag’ moeten maken. 

“In het reguliere onderwijs was ik bijvoorbeeld gewend om 
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h e t  t e a m  in  p o si t ie

Een	team	met	een	verkeerde	focus,	teveel	

‘zwakke	schakels’,	of	een	conservatieve	houding,	

kan	in	de	problemen	komen.	Soms	gebeurt	

dat	heel	duidelijk,	doordat	de	inspectie	de	

school	het	predicaat	‘zwak’	of	‘zeer	zwak’	geeft.	

Hoe	reageren	team	en	directie	daarop?	En	wat	

kunnen	andere	scholen	daarvan	leren?	Twee	

schoolleiders	over	de	vraag	hoe	je	niet	alleen	

‘de	leerkracht’,	maar	een	heel	team	weer	op	het	

goede	spoor	zet.	 tekst bert nijveld

“Het kwam heel hard aan, het team had dit niet verwacht.” 

Etty Hettinga is directeur van de Koningin Beatrixschool in 

Enschede die vorig jaar als ‘zwak’ werd beoordeeld. Zij her-

innert zich het ongeloof. “‘Hoe is het mogelijk, dit kan niet 

waar zijn. Hebben ze het wel goed gezien?! Hoe haal je het in 

je hoofd om in de korte tijd dat je als inspecteur in de school 

bent ons dat stempel op te drukken!’ Alle emoties die bij zo’n 

bericht horen hebben hier gespeeld.”

‘We hebben gefocust
op relatie en te weinig
op prestatie’

Eenzelfde reactie is te beluisteren bij Eef Sprenger, direc-

teur van enkele scholen binnen stichting Radius in Fries-

land. De Fûgelflecht in Franeker, waaraan hij destijds nog 

geen leiding gaf, kreeg het predicaat ‘zeer zwak’. “Het 

bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel”, zegt 

hij. “Men had niet in de gaten dat de resultaten zo slecht 

waren als bleek. Het wrange gevoel dat dit opriep werd 

vooral gevoed door het feit dat de visitatiecommissie van 

de Daltonvereniging enige maanden daarvoor nog lovend 

was. Het Dalton-certificaat werd met vlag en wimpel 

overhandigd!”

Beide reacties laten zien wat er met een schoolteam 

gebeurt na een negatief inspectierapport. Maar hoe zit 

dat bij bestuur en directie? Een directeur moet zoiets toch 

zien aankomen? Eef Sprenger: “Achteraf hebben we het 

ook wel aan zien komen. In het directeurenoverleg komt 

de kwaliteitsontwikkeling van de scholen wel aan de orde. 

Maar wat je ziet is dat scholen binnen het bestuur toch 

nog teveel als eenpitters opereren. De alarmbellen moeten 

veel eerder gaan rinkelen en je moet elkaar erop wijzen dat 

zaken niet goed gaan.”

‘ h e t  b e s e f  v a n  s a m e n  e e n  k l u s 
t e  m o e t e n  k l a r e n ,  w a a r i n 
i e d e r e e n  z i j n  d e e l  u i t vo e r t , 
w a s  b i n n e n  o n s  t e a m  t e  w e i n i g 
a a n w e z i g ’
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‘We hebben gefocust
op relatie en te weinig
op prestatie’

Etty Hettinga: “Ik wist natuurlijk wel dat er verbeterpunten 

waren en had ook al het een en ander in gang gezet, maar 

in die mate heb ik het niet aan zien komen. Ik heb niet 

voorzien dat we onmiddellijk het stempel ‘zwak’ zouden 

krijgen.”

Opbrengstgericht Uit onderzoek van onder andere 

de PO-Raad blijkt dat teams van zwakke scholen vaak 

worden gekenmerkt door een weinig opbrengstgerichte 

cultuur. Hettinga: “Ik denk dat de nadruk lange tijd heeft 

gelegen op dat we het toch vooral goed moeten hebben 

met elkaar. Het pedagogisch klimaat is heel erg belangrijk 

om tot leren te komen. De slag naar het meer opbrengstge-

richte hebben wij te laat gemaakt. Ons team is al wat ouder 

en is gewend op een bepaalde manier te werken. De school >

staat in een achterstandswijk, 

kinderen komen met een bepaal-

de bagage binnen. Veiligheid 

en een prettig klimaat zijn zo 

belangrijk dat de opbrengsten er 

een beetje bij in geschoten zijn. 

We hebben gefocust op de rela-

tie en te weinig op de prestatie. 

Inmiddels weten we dat als je 

goed presteert en je competent 

voelt, dat je gedrag daar ook van 

verbetert.”

Ook Sprenger trof een cultuur 

aan waar teamleden het elkaar 

niet te moeilijk wilden maken, 

binnen een ouder leerkrachten-

korps waar verfrissende ideeën 

moeilijk binnenkomen. “Ieder-

een deed heel hard zijn best, 

elkaar corrigeren was er echter 

niet bij. Na de zomervakantie bij-

voorbeeld kwamen kinderen bij 

de nieuwe leerkracht in de groep 

en hadden dan bepaalde leerstof 

nog niet afgerond. In plaats van 

elkaar daar op aan te spreken 

ging men verder waar de kin-

deren gebleven waren. Op die 

manier verleg je het probleem 

telkens naar de volgende groep. Het besef van samen een 

klus te moeten klaren, waarin iedereen zijn deel uitvoert, 

was te weinig aanwezig.”

Op de rails De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe 

een ‘zwak’ presterend team weer op de rails gezet kan 

worden. Binnen het Friese Radius bestuur werd, naast het 

aanbieden van scholing aan het team, besloten tot een 

directeurswisseling; ook werden teamleden overgeplaatst 

naar een andere school.

“De communicatie tussen directeur en team was niet opti-

maal”, analyseert Sprenger. “Verder heb ik na gesprekken 

binnen het team moeten concluderen dat niet iedereen op 

dat moment de kwaliteiten in huis had om de benodigde 

inhaalslag te kunnen maken.”

‘ i e d e r e e n  d e e d 
h e e l  h a r d  z i j n 
b e s t ,  e l k a a r 
c o r r i g e r e n  w a s 
e r  e c h t e r  n i e t 
b i j ’

25k ader prim air ok tober  2010



ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

26



Een belangrijke stap daarna was te komen tot herkenning 

en erkenning. “Vanuit de toetsresultaten laat je zien dat 

de leerresultaten onder de maat zijn. Een achterstand die 

we gewoon niet willen. Dus moet het hele team hard wer-

ken om dat te herstellen. Individuele leerkrachten moeten 

‘eigenaar’ worden van het probleem: hoe ga jij aan de slag 

om het te verhelpen? ‘Jij bent de professional, jij weet de 

leerlijn van jouw groep’, daar heb ik behoorlijk op geha-

merd. Tegelijkertijd heb ik taken die niet primair bij een 

leerkracht liggen bij ze weggenomen. De hoofdtaak is lesge-

ven, neventaken zijn voor andere functionarissen.”

Herkenning, erkenning, scholing, eigenaarschap, professi-

oneel handelen: al deze begrippen spelen ook op de Konin-

gin Beatrixschool. Volgens Hettinga was het belangrijk niet 

meteen aan allerlei touwtjes te gaan trekken. “De valkuil 

is dat je teveel kijkt naar zaken die niet goed gaan, terwijl 

er wel degelijk heel veel fantastische dingen gebeuren. Wij 

zijn een goede school, alleen blijven sommige opbrengsten 

achter bij de norm. Door meteen van alles te willen veran-

deren, jaag je jezelf en je team alleen maar verder het bos 

in. Ik heb daarom de PO-Raad gevraagd om een analyse te 

maken.” Dit leidde tot een meer directe focus op opbreng-

sten en daarmee tot een professionelere cultuur. Het team 

zet meer dan voorheen doelgerichte stappen om hiaten 

bij kinderen weg te nemen. Dit is een bewuste gekozen 

strategie, die duidelijke vruchten afwerpt. “Leerkrachten 

kijken veel meer naar wat gedaan moet worden: wat wordt 

getoetst, wat moeten mijn kinderen kennen en kunnen aan 

het eind van dit schooljaar? Er is een veel gerichtere blik 

op de leerstof en op de doelen die gehaald moeten worden. 

Ook het overleg met de intern begeleider en met de col-

lega’s is intensiever. ‘Hoe ging het bij jou en hoe kan ik dit 

het best aanpakken?’ Na een toetsronde liggen alle data op 

tafel in de teamvergadering en wordt daarover gesproken. 

Een slag waar we nu mee bezig zijn is hoe we elkaar nog 

beter kunnen aanspreken op onze professionele houding. 

Hoe kunnen we als maatjes van elkaar leren en hoe geef je 

elkaar feedback.”

Tot slot is goed om te melden alle inspanningen zich op 

beide scholen uitbetalen. Dit wordt zichtbaar in behaalde 

toetsresultaten. De Koningin Beatrixschool denkt op korte 

termijn van het predicaat ‘zwak’ af te zijn. Voor de Fûgel-

flecht is dit al een feit. Sprenger: “De melding ‘zwakke 

school’ kwam in januari 2009. Afgelopen april meldde de 

inspectie dat ze ons van de lijst zouden halen. Dan heb je 

met elkaar een moment van kippenvel.” _

e e n  h e c h t  t e a m  p r o b e e r t  m e e r  n i e u w e  d i n g e n  u i t

Recent	onderzoek	van	de	Nederlandse	

organisatie	voor	Wetenschappelijk	

Onderzoek	(NWO,	door	Nienke	Molenaar,	

juni	2010)	laat	zien	dat	binnen	scholen	

met	hechte	lerarenteams	meer	onderling	

vertrouwen	bestaat	en	meer	gezamenlijke	

besluitvorming	plaatsvindt.

Wanneer	leerkrachten	een	hecht	sociaal	

netwerk	vormen	en	zo	steeds	informatie,	

kennis	en	expertise	uitwisselen,	kunnen	

zowel	leerkrachten	als	leerlingen	hier	

profijt	van	hebben.	Moolenaar	ontdekte	

bijvoorbeeld	dat	leerkrachten	die	sterke	

onderlinge	relaties	hebben,	meer	bereid	

zijn	om	nieuwe	dingen	te	proberen	om	het	

onderwijs	te	verbeteren.	Ook	nemen	deze	

leerkrachten	vaker	samen	beslissingen	

over	de	invulling	en	uitvoering	van	het	

onderwijs.	Bovendien	ontstaat	er	een	

‘collectief	zelfvertrouwen’	dat	goed	is	voor	

het	onderwijs	aan	de	leerlingen.

Zowel	schoolleiders	Etty	Hettinga	als	

Eef	Sprenger	geven	aan	(hoofdartikel)	

dat	het	op	hun	scholen	niet	ontbrak	aan	

teamgeest	en	betrokkenheid.	Gerichte	

acties	op	dit	vlak,	anders	dan	de	team-

uitjes	en	bijeenkomsten	die	sowieso	al	

plaatsvonden,	waren	dan	ook	niet	nodig.

Kijk	voor	meer	informatie	over	

dit	onderzoek	op	www.nwo.nl	

(onderzoeksnieuws).

thema _ de leerkr acht in positie

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

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdagingen	aan.	

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

Zo	kan	het	ook!:	Op	basisschool	De	Schalm	in	Tegelen	gaan	eerstejaars	pabo-

studenten	van	de	IDEE-academie	(Inclusief	Denken	voor	Excellente	Educatie	

Noord-Limburg)	meteen	de	praktijk	in.	Deze	aanpak	heeft	ook	een	positieve	

invloed	op	de	eigen	schoolcultuur.	 tekst jacq zinken

Bij	een	viertal	stichtingen	voor	primair	

onderwijs	in	Noord-Limburg	leidde	onvrede	

over	de	kwaliteit	van	nieuwe	leerkrachten	

tot	het	ontstaan	van	een	ander	soort	oplei-

ding:	de	IDEE-academie	‘Labyrint’.	Directeur	

Jos	Brands	van	basisschool	De	Schalm:	“Je	

moet	kinderen	in	onze	visie	meer	uitdagen,	

meer	vragen	stellen	en	meer	bronnen	

kunnen	aanreiken	waarmee	zij	verder	kun-

nen.	In	de	praktijk	zag	je	dat	de	vroegere	

pabo-opleiding	vooral	bezig	was	met	kennis	

overdragen.	En	studenten	die	werken	vanuit	

opdrachten,	brengen	die	houding	ook	over	

op	kinderen.”

Dat	moest	dus	anders.	Bij	het	(her)ont-

werp	van	de	pabo-opleiding	van	Fontys	

Venlo	is	het	veld	vanaf	het	begin	nadruk-

kelijk	betrokken.	Er	werd	een	kerngroep	

geformeerd	waarin	naast	docenten	van	

de	pabo	ook	scholen	vertegenwoordigd	

zijn	met	onderwijsgevenden	en	enkele	

leidinggevenden.

Brands	vertelt	dat	

op	zijn	school	nu	zes	

studenten	van	de	

IDEE-academie	actief	

zijn.	Ze	zijn	niet,	zoals	

vroeger,	gebonden	

aan	één	groep,	maar	

aan	de	hele	school.	

Een	eerstejaars	kan	

dan	bijvoorbeeld	

gaan	kijken	in	een	

groep	waar	een	

derdejaars	mee	bezig	

is.	Ook	zitten	alle	stu-

denten	één	middag	bij	elkaar	in	de	‘leertuin’	

om	ervaringen	uit	te	wisselen.

De	essentie	van	de	nieuwe	aanpak	is	de	

omkering	van	theorie	en	praktijk.	Brands:	

“De	student	wordt	eerder	voor	de	klas	gezet	

dan	voorheen	en	moet	meteen	in	de	actie	

gaan,	relatie	leggen	met	kinderen:	hen	over	

de	bol	aaien,	geïnteresseerd	zijn	in	wat	ze	

zeggen,	wat	ze	doen.	En	vervolgens	bepaalt	

datgene	wat	de	eerstejaars	laat	zien	zijn	

ontwikkeling.”	Het	zijn	juist	nieuwe	rand-

aspecten	als	integratie	die	de	studenten	in	

de	praktijk	moeten	leren.

Projectleider	van	de	IDEE-academie	Henny	

van	der	Stel	benadrukt	dat	dit	leren	in	de	

praktijk	niet	te	vergelijken	is	met	‘Opleiden	

in	school’.	“Dat	was	iets	waarvoor	scholen	

en	pabo’s	elkaar	opzochten,	vooral	omdat	

er	geld	voor	beschikbaar	was.	Maar	de	pabo	

bleef	dominant.”

De	tijdsinvestering	door	de	school	levert	

geen	probleem	op.	Volgens	schoolleider	

Brands	is	dat	hoe	dan	ook	minder	dan	

voorheen.	“Toen	moest	iedere	mentor	alle	

lesjes	van	studenten	nabespreken;	nu	niet	

meer.	De	contactmomenten	zitten	nu	veel	

meer	in	de	support	die	de	studenten	krijgen	

van	de	zittende	leerkrachten.”

Overigens	leidt	De	Schalm	niet	alleen	op	

voor	de	eigen	school.	“Onze	maatschap-

pelijke	verantwoordelijkheid	ligt	erin	dat	we	

opleiden	voor	goede	leerkrachten	in	de	hele	

regio.”	De	pabo	in	Venlo	heeft	uiteraard	zijn	

opleidingsdidactiek	aangepast	aan	deze	

veranderingen.	En	met	succes.	Henny	van	

der	Stel:	“Vroeger	was	er	een	uitvalsper-

centage	van	tegen	de	50	procent.	Nu	is	het	

ongeveer	35	procent;	dat	was	ook	een	van	

de	streefdoelen.” Door	de	praktijkgerichte	

aanpak	komen	studenten	ook	in	aanraking	

met	andere	onderwijsfuncties	(ondersteu-

ner,	assistent)	en	is	veel	sneller	duidelijk	of	

de	student	een	juiste	keuze	heeft	gemaakt.	

Een	student	kan	tussentijds	kiezen	voor	een	

andere	functie	in	het	onderwijs.

Brands	beoordeelt	de	opbrengst	voor	zijn	

school	eveneens	zeer	positief.	“Ook	de	zit-

tende	leerkrachten	worden	aangesproken	

op	waar	ze	goed	in	zijn	en	hoe	ze	van	bete-

kenis	kunnen	zijn.	Seniors	hebben	intensief	

contact	met	jonge	studenten.	Hierdoor	

ontstaat	een	leuke	wisselwerking.	Bij	deze	

manier	van	werken	hoort	echt	de	slogan:	

‘Onderwijs,	iedere	dag	anders’.”	_

Meer	informatie:	www.fontys.nl/pabo/

limburg/idee.academie.labyrint

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

actief opleiden brengt 
nieuw elan in school

Senior-leerkrachten	hebben	intensief	contact	
met	jonge	studenten	van	de	IDEE-academie.
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eindver ant woordelijk management

Hoewel de samenleving – en 
dus ook het onderwijs – steeds 
meer multicultureel wordt, zijn 
schoolbesturen vaak nog eenzijdig 
samengesteld. Uit onderzoek van het 
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 
(SBO, 2007) bleek dat slechts 2,5 
procent van de schoolbesturen in 
het primair en voortgezet onderwijs 
een bestuurslid met een biculturele 
achtergrond had. Daarom werd 
in 2008 de Taskforce Diversiteit 
Schoolbesturen ingesteld. Wat heeft 
deze taskforce inmiddels bereikt?

tekst carine hulscherslot

Het	percentage	van	2,5	procent	stak	en	

steekt	nogal	af	ten	opzichte	van	culturele	

diversiteit	onder	de	leerlingen	en	ouders.	

Bovendien	is	dit	percentage	aan	school-

besturen	voornamelijk	in	het	westen	van	

het	land	te	vinden.	Daarbij	is	het	openbaar	

onderwijs	koploper	was,	met	9	procent	

biculturele	bestuursleden.

Taskforce
In	de	op	initiatief	van	het	ministerie	van	

OCW	opgerichte	Taskforce	Diversiteit	

Schoolbesturen,	onder	voorzitterschap	van	

voormalig	staatssecretaris	van	Onderwijs	

Bruno	Bruins,	hadden	deskundigen	vanuit	

schoolbesturen	en	besturenorganisaties	

zitting.

OCW	wilde	daarmee	bereiken	dat	schoolbe-

sturen	zich	bewust	worden	van	de	rijkdom	

en	de	kansen	van	diversiteit	in	het	bestuur.	

Onder	het	motto	‘Een	goed	bestuur	is	een	

divers	bestuur’	ging	de	Taskforce	aan	de	

slag	met	de	volgende	taken:

•	 	Actief	zoeken	naar	vacatures.

•	 	Werven	van	bestuurders	met	een	bicultu-

rele	achtergrond.	Dit	rekende	de	taskforce	

tot	zijn	kerntaak.	Er	was	een	heldere	en	

transparante	procedure	voor	werving	en	

selectie,	op	grond	waarvan	kandidaten	

informatie	hadden	over	de	verwachtingen	

die	aan	hen	werden	gesteld.

•	 	Ondersteuning	van	schoolbesturen	bij	het	

vinden	van	deskundige	bestuurders.	Door	

middel	van	een	netwerk	van	bestuurders	

met	een	biculturele	achtergrond	werd	in	

overleg	met	het	schoolbestuur	gezocht	

naar	een	geschikte	kandidaat,	passend	

binnen	het	profiel.	Dit	gebeurde	via	een	

vooraf	overeengekomen	matchingstraject.

•	 	Trajecten	voor	een	succesvolle	plaatsing.	

Onderdelen	van	dit,	samen	met	het	

schoolbestuur	af	te	spreken	traject,	waren	

coaching,	scholing,	mentorschap,	en	

dergelijke.	Ook	inhoudelijke	sessies	over	

de	implementatie	van	diversiteitsbeleid	of	

andere	actuele	kwesties	hoorden	hierbij.

•	 	Agenderen.	Het	stimuleren	van	schoolbe-

sturen	en	Raden	van	Toezicht	om	open	te	

werven	en	in	het	wervingsbeleid	aandacht	

te	besteden	aan	diversiteit.	Zo	zette	de	

taskforce	in	op	verankering	van	diversiteit	

in	codes	voor	goed	onderwijsbestuur1.

Terugblik
Inmiddels	zijn	de	werkzaamheden	van	

de	taskforce	formeel	afgerond	en	is	het	

tijd	om	terug	te	kijken.	Om	te	zorgen	voor	

bewustwording	zijn	er	in	de	afgelopen	

periode	contacten	geweest	met	individuele	

schoolbesturen,	vertegenwoordigers	van	

gemeenten	en	koepelorganisaties.	Ook	zijn	

er	workshops,	regionale	bijeenkomsten	

en	rondetafelgesprekken	geweest.	Daarbij	

maakten	de	leden	van	de	taskforce	ook	

gebruik	van	contacten	met	schoolbesturen	

en	schoolleiders	uit	hun	eigen	netwerk.

Het	zoeken	naar	vacatures	gebeurde	via	

kranten,	websites	en	het	netwerk	van	de	

leden	van	de	taskforce.	Het	bleek	lastig	te	

zijn	om	vacatures	op	het	spoor	te	komen	

waarin	de	werving	al	niet	een	vergevorderd	

stadium	was.	Het	uitoefenen	van	invloed	

daarop	was	daarom	maar	in	beperkte	mate	

mogelijk.	Wel	succesvol	was	het	op	verzoek	

van	een	schoolbestuur	opstellen	van	een	

profiel	en	het	voordragen	van	geschikte	

kandidaten.	Inmiddels	zijn	rond	de	tien	

kandidaten	geplaatst.

Gebleken	is	dat	diversiteit	niet	echt	top-

prioriteit	is	voor	een	schoolbestuur.	Eerder	

gaat	een	bestuur	op	zoek	naar	iemand	met	

deskundigheid	op	bijvoorbeeld	financieel	of	

juridisch	terrein,	al	dan	niet	in	combinatie	

met	de	wens	een	vrouw	in	het	bestuur	te	

benoemen.

Het werk gaat door
De	opdracht	van	de	taskforce	is	formeel	

afgerond,	maar	dat	betekent	niet	dat	de	

leden	het	bijltje	erbij	neergooien.	Gebleken	

is	dat	de	taskforce	er	in	ieder	geval	in	is	

geslaagd	te	zorgen	voorbewustwording	rond	

het	thema	diversiteit.	De	opgedane	ervaring	

wordt	verder	ingezet,	vooral	op	het	gebied	

van	het	matchen	van	biculturele	kandidaten	

en	vacatures	bij	schoolbesturen.	Naar	

verwachting	vindt	diversiteit	de	komende	

periode	vooral	ingang	bij	schoolbesturen	

in	en	rond	de	grote	steden,	waarbij	het	zal	

gaan	om	vrouwen,	jongere	kandidaten	en	

mensen	met	een	biculturele	achtergrond.	

De	vorming	van	steeds	meer	Colleges	van	

Bestuur	en	Raden	van	Toezicht	biedt	daarbij	

nieuwe	kansen	en	mogelijkheden	voor	nu	

en	in	de	toekomst.

Meer	informatie:	www.diversiteitin	

schoolbesturen.nl	of	het	ondersteunend	

bureau	(tel.	070-3765770)

Carine	Hulscher-Slot	

(c.hulscher@avs.nl)	is	werkzaam	

bij	de	AVS	als	senior	adviseur	op	

het	gebied	van	arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling,	medezeggenschap,	orga-

nisatieontwikkeling,	fusiebegeleiding,	de	

verhouding	bestuur-management	en	Policy	

Governance®.	Ook	houdt	zij	zich	bezig	met	

politieke	beleidsbeïnvloeding.

1	 In	de	Code	Goed	Bestuur	in	het	primair	

onderwijs	(PO-Raad,	maart	2010)	komt	dit	

onderwerp	niet	aan	de	orde.

diversiteit geen topprioriteit 
voor schoolbesturen
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specia al (ba sis)onderwijs

Zo’n drie jaar geleden startte 
basisschool Cunera in Castricum 
met het project ‘Optimaal speciaal’. 
Toen voor de vierde keer aan een 
leerling een rugzak werd toegekend 
voor Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS), ging de directie op zoek naar 
alternatieven om de ondersteuning 
van deze leerlingen te optimaliseren. 
De school ging in gesprek met het 
REC om de ondersteuningsvorm goed 
tegen het licht te houden. 

tekst heike sieber

“We	merkten	bij	de	vierde	leerling	met	

ASS	dat	de	(goede)	adviezen	van	de	ambu-

lante	begeleiding	ons	over	het	algemeen	al	

bekend	waren	en	voor	de	school	en	de	leer-

krachten	geen	meerwaarde	hadden”,	vertelt	

Peter	Laan,	directeur	van	de	Cuneraschool.	

“We	hebben	in	een	verkennend	gesprek	met	

REC	4.5	duidelijk	gemaakt	dat	er	andere	

ondersteuning	gewenst	was”,	aldus	Laan.	

Pilot
De	school	en	het	REC	zochten	gezamenlijk	

naar	optimale	begeleidingsvormen.	Laan:	

“We	toonden	hierbij	aan	dat	we	schoolbreed	

kennis	hebben	opgebouwd	over	het	omgaan	

met	kinderen	met	ASS.”	Hoe	de	optimale	

ondersteuning	vorm	moest	krijgen,	werd	

in	een	onderzoekend	gesprek	in	beeld	

gebracht.	Het	REC	was	de	initiatiefnemer	

en	vanuit	de	school	waren	de	directie,	ib’er	

en	de	leerkrachten	die	met	deze	kinderen	

werken	aanwezig.	In	deze	fase	zijn	school	

en	REC	een	pilot	gestart.	“Deze	keuze	

is	absoluut	geen	diskwalificatie	van	de	

ambulante	begeleiding”,	stelt	Laan.	“We	

willen	alleen	een	optimaal	onderwijsklimaat	

creëren,	waarin	het	kind	de	kans	krijgt	om	

zich	maximaal	te	ontwikkelen.”

Angstreductie
De	Cuneraschool	ging	aan	de	slag	met	

als	speerpunt	angstreductie.	Onderdeel	

daarvan	is	het	werken	aan	zelfstandigheid,	

van	persoonsafhankelijk	naar	structuuraf-

hankelijk.	Het	structureren	wordt	bewerk-

stelligd	door	duidelijke	regels	en	afspraken	

(veiligheid),	een	vaste	opbergplaats	voor	

materialen,	de	plaats	in	de	klas	en	het	

aanpassen	van	leerstof.	Een	andere	factor	is	

voorspelbaarheid	(bordindeling	met	picto’s,	

time-timer,	‘hoe	ga	ik	aan	het	werk’-boekje	

en	het	kind	voorbereiden	op	veranderingen).	

Tot	slot	is	er	aandacht	voor	het	stimuleren	

van	relaties	en	sociale	contacten.	Dit	

gebeurt	door	middel	van	spel	(emotiespel),	

stoeien	(rots	en	water)	en	het	koppelen	aan	

een	maatje.

Begeleiding en bekostiging
Er	werd	een	onderwijsassistent	aangesteld	

voor	de	rugzakbegeleiding.	Laan:	“Via	een	

stevige	selectie	en	het	zoeken	naar	iemand	

die	affiniteit	heeft	met	kinderen	met	ASS	is	

het	uiteindelijk	gelukt	deze	functie	in	te	vul-

len.	De	onderwijsassistent	is,	samen	met	de	

‘rugzakleerkracht’,	continu	in	overleg	met	

de	leerkrachten	en	ib’er.	Zij	worden	in	het	

team	erkend	als	professionals.”	De	onder-

wijsassistent	biedt	hulp	binnen	en	buiten	

de	klas	(persoonlijke	instructie,	herhaling	

van	leerstof,	sova-training,	stoeien,	rots	en	

water-training),	is	gekoppeld	aan	vaste	leer-

lingen,	bewaakt	processen	binnen	de	klas,	

maakt	(in	overleg)	afstemmingsplannen	en	

stelt	eventueel	doelen	bij,	en	verzorgt	de	

verslaglegging.

De	onderwijsassistent	wordt	bekostigd	via	

het	lumpsumbudget.	“Op	dit	moment	is	het	

(nog)	niet	rendabel,	maar	naar	de	kinderen	

toe	heeft	deze	begeleidingsvorm	een	meer-

waarde”,	aldus	Laan.	De	school	ontvangt	

enerzijds	de	reguliere	rugzakgelden	van	

het	ministerie.	Dit	geldt	ook	voor	het	REC,	

maar	in	deze	situatie	wordt	75	procent	van	

de	REC-gelden	(die	normaal	worden	ingezet	

voor	ambulante	begeleiding)	doorgesluisd	

naar	de	school.	Van	de	resterende	25	pro-

cent	wordt	coaching	ingericht	door	het	REC	

(ambulant	begeleider).	De	school	zorgt	voor	

alle	verslaglegging.	Veel	taken	die	voorheen	

bij	het	REC	lagen	doet	de	school	nu	zelf.	

Twee	keer	per	jaar	vindt	een	uitgebreide	

evaluatie	plaats	met	de	directies	van	REC	

en	school	waarin	ook	de	oudercontacten	

naar	voren	komen.	Laan:	“In	deze	evaluaties	

wordt	de	school	flink	de	vinger	aan	de	pols	

gehouden.	Het	is	een	vorm	van	verantwoor-

ding	afleggen.”	

Het	REC	blijft	eindverantwoordelijk	voor	die	

75	procent.	“Alle	processen	moeten	gewaar-

borgd		worden	door	het	REC”,	vertelt	Laan.	

“Zij	zijn	onze	critical friends	en	er	is	een	

prima	verhouding.	Zonder	die	coaching	kun	

je	niets,	daar	ligt	absoluut	de	meerwaarde	

van	het	REC.”

De	ouders	hebben	schriftelijk	ingestemd	

met	de	werkwijze	en	zijn	zeer	enthousiast	

over	deze	vorm	van	begeleiding.	Ook	de	

inspectie	was	aangenaam	verrast		over	

de	aanpak,	wat	uitmondde	in	een	positief	

inspectierapport.

Knelpunt	op	dit	moment	is	dat	er	sinds	

augustus	2010	een	korting	van	14	procent	

op	de	LGF-gelden	van	kracht	is	voor	ambu-

lante	begeleiding.	Dit	heeft	een	negatief	

financieel	effect	op	de	school.	Het	team	is	

er	echter	van	doordrongen	dat	zij	als	school	

beter	bijdragen	aan	de	ontwikkeling	van	

deze	kinderen.	De	maatregelen	die	voor	

de	ASS-leerlingen	zijn	ingevoerd	hebben	

daarnaast	een	positief	effect	op	alle	andere	

leerlingen,	onder	andere	door	de	manier	van	

werken	in	de	groepen.	Laan:	“Het	werken	

met	autistische	kinderen	vergt	tijd,	inzet	en	

begrip.	Maar	de	energie	die	je	erin	steekt	is	

het	dubbel	en	dwars	waard.”	_

Heike	Sieber	(h.sieber@avs.nl)	

is	adviseur	bij	de	AVS	op	het	

gebied	van	onderwijs	en	

leerlingenzorg,	en	ontwikkelaar	

van	de	praktijksimulatie	Kind	op	de	Gang!®.

optimaal speciaal
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achtergrond

vo o r  g o ed e  l eer pr e s tat i  e s  i s  een  goede  s c h o o l  n o d i g . 

vo o r  l er en  s a m en l e  v en  een  gemengde  s c h o o l

Nederland	steekt	al	jaren	veel	energie	in	

het	‘mengen’	van	scholen.	Zwarte	scholen	

associëren	we	met	segregatie	en	gecumuleerde	

achterstand.	Initiatieven	om	scholen	te	

mengen	worden	breed	uitgemeten	in	de	pers.	

De	conclusie	van	onderwijssocioloog	Jaap	

Dronkers,	dat	een	klas	van	leerlingen	met	veel	

verschillende	achtergronden	het	niveau	van	alle	

leerlingen	omlaag	trekt,	druist	in	tegen	de	breed	

gekoesterde	overtuiging	dat	desegregatie	goed	

is.	Hoe	kijken	andere	deskundigen	hier	tegen	

aan?	En:	hoe	nu	verder?	 tekst marijke nijboer

of niet mengen?

In 2001 bezocht ik de ouders van het Rotterdamse peuter-

tje Pépé in het Nieuwe Westen, een gemengde tot zwarte 

wijk. Haar ouders wilden liever niet elke dag naar een witte 

school aan de andere kant van de stad fietsen. Het leek 

hen ook goed als hun dochter in de eigen wijk zou kunnen 

spelen met klasgenootjes. Ze ronselden een paar gelijkge-

stemde ouders en gingen praten met de volledig zwarte 

Vierambachtschool om de hoek. Het eerste ouderinitiatief 

was geboren. De Vierambachtschool is inmiddels een 

gemengde school. Ook buiten Rotterdam is dit succesvolle 

voorbeeld vaak aangehaald. Maar in het licht van de bevin-

dingen van Jaap Dronkers rijst ineens de vraag of de ouders 

hun kinderen hier een dienst mee hebben bewezen.

Ophef
Dronkers’ onderzoek (zie kader) zorgde voor ophef in met 

name de grote steden, waar niet alleen ouderinitiatieven, 

maar ook dubbele wachtlijsten of een centraal aanmeld-

punt (Nijmegen) scholen helpen om te mengen. Er kwam 

ook kritiek. Dronkers maakte gebruik van het Program for 

International Student Assessment (PISA), een test die elke drie 

jaar wordt afgenomen bij 15-jarige leerlingen in een groot 

aantal OECD-lidstaten. Dat is een rijke, maar volledig bui-

tenlandse bron van data. ‘‘Nederland wijkt niet zo af van 

de andere landen,’’ vindt Dronkers. Maar Geert Driessen, 

senior onderzoeker bij Its in Nijmegen, vindt de klakkeloze 

projectie op Nederland wél bezwaarlijk. Hij wijst er ook op 

dat de gebruikte gegevens over het voortgezet onderwijs 

gaan, en dat je deze niet zomaar kunt vertalen naar het 

primair onderwijs. Driessen vindt bovendien dat Dronkers 

leerlingen ten onrechte aanmerkt als een homogene groep. 

Daarnaast zijn de effecten die Dronkers meet ook niet 

groot, zegt hij. Omdat andere studies naar het effect van 

milieu en etniciteit op leerprestaties heel wisselende uit-

komsten hebben, vindt Driessen dat de onderwijssocioloog 

‘veel te ver’ gaat met zijn conclusies.

Foto:	Will	Geurds

Mengen
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of niet mengen?

sociaal-economische achtergrond. ‘‘Belangrijker is wat mij 

betreft dat kansarme leerlingen, ongeacht hun etnische of 

religieuze achtergrond, het significant beter doen op een 

school met 60 tot 70 procent aan kansrijke leerlingen.’’

Driessen, wetenschappelijk medewerker Lex Herweijer 

van het Sociaal Cultureel Planbureau en onderzoeker Paul 

Jungbluth van de Universiteit van Maastricht hebben zelfs 

geen verband kunnen vinden tussen etniciteit en school-

prestaties. Volgens Driessen blijkt uit vele internationale 

studies én onderzoek van hemzelf dat vooral het individu-

ele niveau van een leerling de prestaties bepaalt. Driessen 

denkt dat er mogelijk simpelweg geen verband ís tussen 

etniciteit en leerprestaties. Herweijer: ‘‘Het zwarte school-

effect is bescheiden. Bij taal zijn de prestaties maar voor 

10 procent toe te schrijven aan etnische compositie; bij 

rekenen 4 procent. Juist zwarte scholen hebben een goede 

bijdrage geleverd aan het inhalen van de onderwijsachter-

stand van allochtone leerlingen.’’

Zwakke scholen
Veel deskundigen vinden dan ook dat er, als het om school-

prestaties gaat, beter kan worden ingezet op de kwaliteit 

van de school en de leerkrachten, dan op mengen. Kete Ker-

vezee, voorzitter van de PO-Raad, die zich in opdracht van 

het ministerie bezighoudt met het opkrikken van het taal- 

en rekenniveau in het basisonderwijs: ‘‘We moeten veel 

meer focussen op effectiviteit. De taal- en rekentrajecten 

hebben heel snel effect.’’ Jungbluth zegt dat de verschillen 

in schooleffectiviteit veel wezenlijker zijn dan segregatie-

verschillen. Cijfers van de Inspectie voor het Onderwijs 

laten zien dat de prestaties van leerlingen op zwarte 

scholen vaak worden beïnvloed door de kwaliteit van hun 

school. Scholen met meer dan 50 procent allochtone leer-

lingen zijn veel vaker zwak of zeer zwak. Een deel van de 

onderwijstijd gaat naar het omgaan met de problemen die 

leerlingen meebrengen. Leerkrachten stellen hun verwach-

tingen van leerlingen soms naar beneden bij, wat kinderen 

kan afremmen. Ook de schoolorganisatie kan grote invloed 

hebben op leerprestaties. Jungbluth: ‘‘Scholen met meer 

hoogopgeleide ouders kopen meer expertise in. De meest 

kritische ouders gaan naar dezelfde school en besturen 

sturen daar hun beste directeuren naar toe.’’ Hij komt tot 

ongeveer dezelfde slotsom als Paulle: ‘‘Leerlingen met een 

lage score op intelligentietests, ook degenen met laag opge-

leide ouders, scoren veel beter op goede scholen. Daarom 

moet de overheid segregatie bestrijden.’’

Burgerschap
Een belangrijke andere drijfveer achter het mengen is het 

ideaal dat kinderen moeten leren om samen te leven. Het 

ministerie van OCW vindt dat basisscholen een zo goed 

mogelijke afspiegeling van de eigen wijk moeten zijn 

en subsidieert het Kenniscentrum Gemengde Scholen. 

Coördinator Guido Walraven: ‘‘Ook burgerschap en leren 

samenwerken maken deel uit van goed onderwijs. Dat 

genuanceerde verhaal dreigt onder te sneeuwen.’’ 

‘Individu veel bepalender’
Volgens Dronkers verbeteren onderwijsprestaties wanneer 

veel leerlingen op een school dezelfde herkomstregio heb-

ben. Onderwijssocioloog Bowen Paulle van de Universiteit 

van Amsterdam: ‘‘Dat zou kunnen bij een groep zeer kans-

arme leerlingen met laagopgeleide ouders die gestresst zijn 

over het betalen van de huur en dergelijke.’’ De meest bepa-

lende factor is volgens Paulle echter niet etniciteit, maar de 

Mengen

>
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Hij vindt dat er hoognodig meer onderzoek moet komen 

naar het effect van gemengde scholen op burgerschap. 

Paulle: ‘‘In de Verenigde Staten is er meer wetenschappelijk 

bewijs voor positieve, dan negatieve effecten van raciale 

desegregatie. Al zijn de effecten lastig te bewijzen, er is 

hoogstwaarschijnlijk een verband tussen desegregatie en 

zaken als het stijgende opleidingsniveau van African Ameri-

cans, het toenemend aantal interraciale huwelijken en de 

brede steun die presidentskandidaat Obama kreeg, ook van 

blanken.’’ Er zijn er veel indicaties, zegt Paulle, dat sociaal-

economische desegregatie, al dan niet gekoppeld aan 

raciale of etnische desegregatie, gunstig is voor kansarme 

kinderen en zeker niet per definitie slecht voor kansrijken.

Manja Smits, Tweede Kamerlid voor de SP: ‘‘Het is niet 

wenselijk om kinderen uit een sociaal-economisch slechte 

situatie bij elkaar te houden.’’ Dat is uit het hart gegrepen 

van Gérard Zeegers, directeur van De Bonckert in Boxmeer. 

Zijn basisschool (177 leerlingen) voor Ervaringsgericht 

Onderwijs vormt met 14 procent allochtone leerlingen 

een afspiegeling van de Boxmeerse bevolking. Deze groep 

bestaat vooral uit derde generatie Marokkanen, en Somali-

sche, Koerdische en Afghaanse vluchtelingen. Zeegers: ‘‘De 

Marokkaanse kinderen hebben een Nederlands paspoort en 

zijn net als veel van hun ouders hier geboren. Deze gezin-

nen zien er vaak erg Nederlands uit, met twee kinderen en 

goed opgeleide ouders. Er stromen steeds meer kinderen 

door naar havo en vwo.’’ Dat de leerprestaties zouden lij-

den onder het mengen, herkent de directeur absoluut niet. 

‘‘Wij sluiten het onderwijs goed bij de kinderen aan en 

meten de resultaten: we zijn een succesvolle school. Ik ben 

een sterk voorstander van samen werken en samen leven. 

Een andere keuze verhoudt zich ook niet met de uitgangs-

punten van het openbaar onderwijs. Het mengen, op etnici-

teit maar ook op geslacht, achtergrond en soorten talenten, 

beschouwen wij als een meerwaarde. Het grijpt mij naar 

de keel als ik zie hoe kinderen in steeds specifiekere cate-

gorieën worden ingedeeld. Daar gaan zij zich uiteindelijk 

naar gedragen.’’

Tweedeling
Dus toch maar doorgaan met mengen? Onderzoeker Dries-

sen: ‘‘Je moet niet mengen om de onderwijsprestaties te 

verbeteren; daarvoor moet je de kwaliteit van het onder-

wijs aanpakken. Maar kinderen moeten met elkaar leren 

omgaan. Vanuit het oogpunt van burgerschapskunde is 

mengen heel belangrijk. Het is alleen vaak onhaalbaar, 

omdat de steden zelf daarvoor te zwart zijn.‘‘

Wim Blok, voorzitter van het Rotterdamse schoolbestuur 

BOOR, vindt dat we juist daarom moeten blijven investeren 

in mengen. ‘‘Het zou nogal wat zijn als je via het onderwijs 

een tweedeling in de maatschappij zou creëren. Maar ik 

ben niet voor een geforceerd traject waarbij ouders worden 

gedwongen naar een bepaalde school te gaan. De school 

moet zo aantrekkelijk zijn dat de hoogopgeleide ouders 

vanzelf komen. In Rotterdam lukt ons dat bijvoorbeeld met 

een kunstzinnige basisschool in een gemengde wijk.’’

Wil je dus als school de leerprestaties van leerlingen stimu-

leren, zet dan in op schoolkwaliteit. Sta je in een gemengde 

wijk en wil je leerlingen leren samenleven, zorg dan dat 

je mengt. Pépé, die inmiddels is doorgestroomd naar het 

vwo, zat op een basisschool met beide kenmerken. ‘‘Ze 

heeft het altijd erg naar haar zin gehad,’’ zegt haar vader, 

Paul Boots. ‘‘Wij wilden dat ze de werkelijkheid zou ken-

nen in deze gemengde stad. Ze is met veel verschillende 

soorten mensen in aanraking gekomen.’’ Hij heeft niet het 

idee dat haar leerresultaten daar onder leden. ‘‘Er werden 

door sommige kinderen wel een paar klassieke taalfouten 

gemaakt die Nederlandse kinderen soms overnamen. Maar 

wij zagen dat eerder als een taalevolutie dan als een ver-

slechtering.’’ _

Dit artikel is deels gebaseerd op een expertmeeting die Forum, 

instituut voor multiculturele vraagstukken, op 9 september 2010 

over dit onderwerp hield.

achtergrond

o n d e r z o e k  d r o n k e r s

Onderwijssocioloog	Jaap	Dronkers	onderzocht	het	effect	

van	de	etnische	en	sociaal-culturele	samenstelling	en	

diversiteit	van	schoolpopulaties	op	de	taalvaardigheid.	Zijn	

voor	naamste	bevinding:	een	grotere	etnische	diversiteit	op	

vo-scholen	belemmert	de	onderwijsprestaties	van	alloch-

tone	én	autochtone	leerlingen.	Dronkers	vindt	daarom	dat	

Nederland	zou	moeten	stoppen	met	het	afdwingen	van	

gemengde	(vo-)scholen.	Etnisch	homogene	scholen,	zoals	

islamitische	of	hindoe	scholen,	zouden	juist	meer	bereiken	

met	migrantenkinderen	dan	gemengde	scholen.	Kijk	voor	het	

onderzoeksverslag	op	www.eui.eu/Personal/Dronkers/Dutch/

oratie.pdf.

Onderwijssocioloog	Jaap	Dronkers	zet	zijn	vraagtekens	bij	het	
afdwingen	van	gemengde	scholen.	Foto:	Mladen	Pikulić
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‘Scholen kunnen
door eigen initiatief 
hun kansen pakken’

s a m en w er k en  m e t  d e  b u u r t

achtergrond

Scholen	en	buurten	kunnen	bij	een	goede	samenwerking	allebei	baat	hebben.	

En	daar	hoef	je	volgens	onderzoekers	Ingrid	de	Moel	en	Jochum	Deuten	niet	per	se	veel	tijd	of	energie	

in	te	steken.	“Het	is	vooral	een	kwestie	van	net	even	anders.”	 tekst noortje van dorp
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‘Scholen kunnen
door eigen initiatief 
hun kansen pakken’

gezinnen, met als gevolg een (mogelijke) stijging van de 

woningwaarde (zie ook kader Proper-Stok). Ander onder-

zoek bevestigt daarnaast een kleine, maar wel significante 

correlatie tussen de buurt waarin een kind opgroeit en de 

leerprestaties op de middelbare school. De Moel: “Waar-

schijnlijk is die relatie er ook bij basisschoolleerlingen, 

en misschien nog wel sterker, omdat zij meer op de buurt 

zijn aangewezen.”

Kritisch kijken
Het probleem is zeker niet dat scholen en buurten te 

weinig ondernemen. Er zijn wijkwebsites met een kin-

derredactie, voorleesexpressen, cursussen voor ouders 

op school, et cetera. “Scholen zijn vooral gericht op het 

dóen”, aldus Deuten. “Dat is goed, maar probeer tegelij-

kertijd ook door te denken over het effect dat een project 

heeft. Er zijn de afgelopen jaren genoeg buurtbarbecues 

geweest, maar wat hebben die nu opgeleverd?”

Om helder te krijgen wat de acties en vooral de effecten 

zijn, maakten De Moel en Deuten gebruik van de Effecten-

Arena. “Een gespreksvoeringsmethode in vier stappen”, 

verduidelijkt Deuten. “Wat doe ik, welke partijen zijn er 

nodig, wat is het effect voor de wijk én het individu en 

welke partijen hebben voordeel bij de effecten?” Zo ont-

stond bijvoorbeeld in Vlaardingen tijdens een workshop 

het idee van een buitenmeester: een soort conciërge voor 

de buitenomgeving die laat zien wat er te doen is en 

hoe je met elkaar omgaat. Schoolleider Henk Lardée van 

de Leidse basisschool De Viersprong kreeg het idee om 

de positieve ervaringen met buitenschoolsport door te 

‘e e n  g o e d e  s c h o o l  i s  e e n 
b e l a n g r i j k e  v e s t i g i n g s r e d e n 
vo o r  g e z i n n e n ,  m e t  a l s  g e vo lg 
e e n  ( m o g e l i j k e )  s t i j g i n g  v a n  d e 
w o n i n g w a a r d e ’

Buurtinitiatieven,	zoals	een	voorleesexpress	(winnaar	Nationale	
	Alfabetiseringsprijs	2010),	zijn	er	genoeg.	Maar	hebben	ze	ook	effect?	
Foto:	Jos	Lammers	/	Eindhoven

De Moel en Deuten deden van juni 2009 tot maart 2010, 

samen met enkele basisscholen, gemeenten, corporaties 

en welzijnsorganisaties, onderzoek naar ervaringen met 

samenwerking tussen school en buurt en hoe deze te 

optimaliseren. Het onderzoek was mede geïnitieerd door 

de SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting), de 

Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed en de Wijkplaats: drie 

partijen die zich landelijk bezighouden met vernieuwing 

in wonen, vastgoed en voorzieningen.

Dat scholen en de wijk waarin ze staan een groot belang 

hebben bij elkaar, komt sterk naar voren in het onderzoeks-

rapport. De buurt is de visvijver voor de school. ’s Ochtends 

komt deze buurt met de leerlingen de school binnen. Buurt-

gebonden problemen zoals overlast, gebrek aan speelruim-

te, weinig cohesie en slechte huisvesting hebben invloed 

op de ontwikkeling van een kind. Aan de andere kant is 

een goede school een belangrijke vestigingsreden voor 

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

Gebiedsontwikkelaar	Proper-Stok	investeer-

de	eerst	in	een	brede	school	alvorens	in	de	

Rotterdamse	achterstandswijk	Katendrecht	

een	serie	eengezinswoningen	te	ontwik-

kelen.	Een	maatschappelijke	betrokken-

heid	die	ze	al	enkele	jaren	in	verschillende	

projecten	toepassen.	“Katendrecht	had	een	

slechte	naam	en	een	negatief	imago”,	aldus	

Petra	Rutten,	manager	gebiedsontwikkeling	

bij	Proper-Stok.	“Om	perspectief	te	bieden	

voor	een	wijk	als	Katendrecht,	moet	je	het	

vertrouwen	herstellen	bij	de	huidige,	maar	

ook	de	toekomstige	bewoners.	En	je	moet	

aan	de	slag	met	het	imago	van	de	wijk.	Vaak	

wordt	er	geredeneerd	dat	door	de	komst	van	

kapitaalkrachtige	gezinnen	de	voorzieningen	

ook	verbeteren.	Wij	werken	andersom.”	In	

Katendrecht	heeft	Proper-Stok	geïnvesteerd	

in	een	brede	school,	een	zorgcentrum	en	

een	kerk	voor	de	Chinese	gemeenschap.	“De	

katholieke	basisschool	mocht	in	Katendrecht	

nieuwbouw	plegen	en	had	een	budget-

aanvraag	die	al	bijna	afliep”,	aldus	Rutten.	

“Door	die	enorme	druk	op	de	ketel,	hebben	

wij	het	voor	elkaar	te	krijgen	om	redelijk	snel	

een	brede	school	te	ontwikke-

len	én	te	bouwen.”	Proper-Stok	

kon	geen	invloed	uitoefenen	op	

het	profiel	van	de	school,	maar	

heeft	wel	partners	in	de	vorm	

van	een	kinderopvang-onderne-

mer	gevonden.	Voor	de	invulling	

van	de	brede	school	heeft	de	

gebiedsontwikkelaar	vooral	

gekeken	naar	de	behoefte	van	en	de	binding	

met	de	wijk.	De	woningen	in	de	tweede	

en	derde	fase	waren	allemaal	al	verkocht	

nog	voordat	de	brochures	waren	gemaakt.	

De	vrij	op	naam	prijs	van	de	woningen	heeft	

een	waardestijging	van	20	procent	door-

lopen,	waardoor	waardecreatie	tot	stand	is	

gebracht.

Gebiedsontwikkelaar	Proper-Stok	investeerde	eerst	in	een	school	in	de	
Rotterdamse	achterstandswijk	Katendrecht,	waarna	een	serie	eengezinswoningen	

snel	werd	verkocht	en	ontwikkeld.

>
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l e r e n  v a n  e l k a a r  —  d e  g e z e l l e h o e k

“Op	onze	school	zitten	vrij	veel	buiten-

landse	kinderen	en	in	de	wijk	wonen	veel	

buitenlandse	gezinnen”,	vertelt	school-

leider	Martin	van	Bemmelen	van	openbare	

basisschool	De	Gezellehoek	in	Roosendaal.	

“Ik	vind	het	erg	belangrijk	dat	deze	kinde-

ren	en	hun	ouders	actief	deelnemen	aan	

de	maatschappij.”	De	Gezellehoek	heeft	al	

verschillende	projecten	(mede)	op	initiatief	

van	de	woning	corporatie	en	in	samenwer-

king	met	een	andere	school	opgepakt.	Zo	

gingen	leer	lingen	als	‘de	Buurtkids’	met	het	

schoon	houden	van	de	buurt	aan	de	slag	en	

konden	ze	tijdens	‘De	Uitdaging’	dromen	

verwezenlijken,	waaronder	het	verzorgen	

van	een	gezellige	buurtmiddag.	In	juli	van	

dit	jaar	brachten	leerlingen	van	groep	7	en	8	

met	ouderen	uit	de	wijk	een	bezoek	aan	het	

Anne	Frankhuis.	En	tijdens	het	Suikerfeest	

kwamen	veel	ouderen	uit	de	buurt	langs	

op	school	om	de	ouders	van	de	kinderen	

waarmee	ze	op	stap	waren	geweest	te	

ontmoeten.

Activiteiten	die	ondernomen	moeten	wor-

den,	ondanks	een	drukke	agenda	volgens	

Van	Bemmelen.	“Wij	vinden	het	belangrijk	

dat	kinderen	leren,	zowel	

op	het	gebied	van	onder-

wijs	als	sociale	vaardighe-

den.	Dan	moeten	wij	hen	

daar	ook	bij	helpen.”	Van	

Bemmelen	ziet	voor	hem-

zelf	daar	een	leidende	rol	in	

weggelegd.	“Afgezien	dat	

ik	praktisch	meer	tijd	heb	

omdat	ik	niet	voor	de	klas	

sta,	moet	ik	ook	de	visie	van	de	school	uit-

dragen.”	Veel	verandering	heeft	Van	Bem-

melen	nog	niet	gezien	in	de	wijk.	“Ik	denk	

dat	we	een	open minded	groep	hebben	

bereikt	en	dat	er	structurele	contacten	zijn	

tussen	de	ouderen	en	de	leerlingen.	Maar	

het	is	de	taak	van	de	school	om	hier	mee	

door	te	gaan.”

Leerlingen	van	basisschool	De	Gezellehoek	werken	mee	aan	diverse	projecten	
met	buurtbewoners,	zoals	een	zwerfvuilactie,	voetbalmiddag,	meehelpen	bij	de	

voedselbank	en	samen	met	de	ouderen	uit	de	wijk	naar	het	Anne	Frankhuis.

vertalen in een concept voor de nieuwbouw van de school 

(zie kader De Viersprong), waaraan zowel school als buurt 

kunnen deelnemen. Allemaal voorbeelden die volgens de 

onderzoekers ‘net even anders’ zijn en niet veel meer tijd 

en energie kosten. “Goed, de investering moet er zijn”, 

aldus De Moel. “Maar door zo’n sportproject door te ver-

talen in je beleidsvisie heb je wel iets dat langdurig kan 

worden voortgezet.”

Effect
De onderzoekers waarschuwen voor het zomaar toepas-

sen van succesprojecten in de wijk. “Een buitenmeester 

kan op acht scholen een groot succes zijn, maar op school 

negen mislukken. Maatwerk is enorm belangrijk.” Suc-

ces kunnen de onderzoekers niet garanderen, maar wel 

beredeneren. Deuten: “Door grondiger na te denken over 

activiteiten en mogelijke partners, is de kans groter dat 

het een langer leven gaat leiden.”

Volgens De Moel en Deuten ligt de bal vooral ook bij scho-

len. “Woningbouwcorporaties willen vaak wel samenwer-

ken en ook gemeenten zijn, als er geen politieke belangen 

spelen, meestal welwillend”, aldus De Moel. “Het zou 

mooi zijn als scholen hierin zelf het initiatief nemen. Ze 

moeten niks, maar er liggen zoveel kansen. Je kunt een 

school zien als een onderwijsinstelling, maar ook als een 

gebouw waar mensen elkaar ontmoeten of als organisa-

tie met een meerwaarde voor de buurt. Er zijn partijen 

die hierin willen investeren.” Volgens de onderzoekers 

moeten scholen vooral niet proberen om alles zelf op te 

lossen en te organiseren. De Moel: “Waarom zou je niet 

de samenleving inschakelen en samen tot een oplossing 

komen?” 

Daarbij hebben ze nog een waarschuwing: “Zorg ervoor 

dat je aanbod niet ten koste gaat van zaken die al goed 

vertegenwoordigd zijn op wijkniveau. Waarom zou je 

muziekles op school aanbieden als de leerlingen ook naar 

een muziekschool in de buurt kunnen? Het breed aan-

bieden van activiteiten op school kan ten koste gaan van 

specifieke talentontwikkeling.” _

m e e r  w e t e n ?
De	AVS	biedt	scholen	ondersteuning	bij	bijvoorbeeld	het	

maken	van	een	wijk-	en	buurtprofiel,	waardoor	de	school	

een	vanzelfsprekende	positie	in	de	omgeving	krijgt	en	het	

onderwijskundig	beleid	aansluit	bij	de	wensen	van	ouders.	

Ook	ondersteunt	de	AVS	bij	het	maken	van	een	analyse	van	de	

betrokken	partijen	op	hun	verbindende	ambities,	wederzijdse	

belangen	en	de	kwalitatieve	aspecten	van	de	school.	Zo	ont-

staat	draagvlak	en	vaart	in	het	voorgenomen	lokale	beleid.

Meer	informatie:	www.avs.nl/professionalisering/advies	

(Aanbod	2010/2011	>	Goed	van	start	en	duidelijk	onderweg)	

of	pagina	15	van	de	AVS	Professionaliseringsgids	(Advies	&	

Coaching).
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achtergrond

s a m e n  s p o r t e n  d r a a g t  b i j  a a n  v e i l i g e  b u u r t  —  d e  v i e r s p r o n g

Sport	staat	al	jaren	op	de	agenda	van	de	

Leidse	basisschool	De	Viersprong,	nadat	

bleek	dat	de	kinderen	uit	de	wijk	met	

overgewicht	kampen.	Het	succesvolle	

Buurt	Onderwijs	Sport	(BOS),	waarin	

de	GGD	een	voortrekkersrol	had,	werd	

echter	gefinancierd	vanuit	een	subsidie.	

“Het	nadeel	van	subsidies	zijn	dat	deze	

ook	weer	stoppen”,	aldus	schoolleider	

Henk	Lardée.	In	de	workshop	van	De	

Moel	en	Deuten	(zie	hoofdartikel)	kwam	

Lardée	op	het	idee	om	het	sporten	door	

te	vertalen	in	een	schoolvisie	en	het	zo	

langer	te	kunnen	continueren.	“We	gaan	

straks	naar	een	brede	school	met	vier	

scholen,	negen	instellingen	en	tientallen	

woningen.”	Lardée	wil	onder	andere	het	

schoolplein,	wat	ook	een	buurtplein	is,	met	

sport-	en	speltoestellen	in	te	richten.	“In	de	

workshop	bedachten	we	een	interactieve	

voetbalmuur,	die	wellicht	gesponsord	

kon	worden	door	een	zorgverzekeraar,	

omdat	je	met	de	gezondheid	in	de	wijk	

bezig	bent.	Sporten	heeft	te	maken	met	

samenwerken	en	dat	komt	

de	veiligheid	in	de	wijk	

weer	ten	goede.”	Lardée	

zet	ook	een	kanttekening	

bij	dit	soort	ideeën.	

“De	beheersbaarheid	

is	een	valkuil.	Het	moet	

toegankelijk	zijn	voor	

iedereen,	maar	zo’n	

voetbalmuur	is	ook	

vandalismegevoelig.	En	het	kost	25.000	

euro,	zie	daar	maar	eens	een	sponsor	voor	

te	vinden.	Al	met	al	gaat	het	altijd	om	geld.	

Maar	er	liggen	veel	kansen.	We	zijn	niet	

klaar	met	alleen	een	mooi	gebouw.	En	als	

we	ons	niet	laten	horen,	gebeurt	er	ook	

niks.”

Schoolleider	Henk	Lardée	van	de	Leidse	basisschool	De	Viersprong	wil	in	de	nog	te	
realiseren	brede	school	het	school-	annex	buurtplein	onder	andere	inrichten	met	

een	interactieve	voetbalmuur.
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“Ik	ben	er	principieel	voorstander	van	dat	het	systeem	verbe-

tert.	Peuterspeelzalen,	kinderdagverblijven	en	basisscholen	

worden	op	drie	verschillende	manieren	bekostigd.	Dat	kan	zo	

blijven,	maar	de	uitvoeringsregie	moet	in	één	hand	komen	en	

wat	mij	betreft	is	dat	het	schoolbestuur.	Die	is	dan	ook	voor	de	

inspectie	verantwoordelijk	voor	het	hele	voor-	en	vroegschool-

se	gebied.	De	scheiding	die	we	nu	kennen	is	contraproductief.	

Het	liefst	zie	ik	de	ontwikkeling	van	kindcentra,	waar	het	

kind	vanaf	tweeëneenhalf	jaar	naartoe	kan	en	waar	zowel	

onderwijs	als	opvang	en	buitenschoolse	activiteiten	worden	

georganiseerd.	Medewerkers	aan	dit	kindcentrum	zijn	op	

verschillende	niveaus	opgeleid,	van	mbo	3	tot	academisch	

geschoold,	en	vormen	samen	één	team	met	één	pedagogisch-

didactische	visie,	werkend	aan	dezelfde	doelstellingen.”

‘beleg uitvoeringsregie bij één partij’
René Peeters was tot voor kort algemeen directeur bij een organisatie voor openbaar primair onderwijs in 
Amsterdam en voorzitter van de gezamenlijke Amsterdamse schoolbesturen voor basisonderwijs. Nu is hij 
onderwijswethouder in Almere. De huidige, gedeelde verantwoordelijkheid voor de voor- en vroegschoolse educatie 
en het daarbij horende overlegcircuit is hem al lange tijd een doorn in het oog.

voors en tegens voorstel nieuwe kleuterperiode onderwijsra ad

In	het	advies	’Naar	een	nieuwe	kleuterperiode	in	de	basisschool’	stelde	de	Onderwijsraad	

vlak	voor	de	zomer	voor	om	het	basisonderwijs	uit	te	breiden	met	een	pedagogisch	aanbod	

voor	alle	driejarigen,	gekoppeld	aan	een	herziening	van	de	kleuterperiode.	In	landen	als	

Frankrijk	en	België	is	de	–	niet	verplichte	–	voorschool	vanaf	2,5	jaar,	als	onderdeel	van	

de	basisschool,	al	jaren	bekend.	Kader	Primair	peilde	de	meningen	in	het	onderwijsveld,	

vooruitlopend	op	het	oordeel	van	het	nieuwe	kabinet.	

tekst susan de boer

interviews

op school
horen wel / niet
Driejarigen
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voors en tegens voorstel nieuwe kleuterperiode onderwijsra ad Het belangrijkste argument dat de Onderwijsraad aanvoert 

voor zijn advies is inhoudelijk. Jonge kinderen ontwikkelen 

zich snel tussen het tweede en zesde levensjaar. Professio-

nele opvoeders kunnen daar een belangrijke rol bij spelen, 

maar de kinderopvang – waar veel driejarige kinderen 

nu gebruik van maken – is wisselend van kwaliteit. Een 

school zou ontwikkelingsdoelen moeten opstellen en goed 

opgeleide leerkrachten inzetten. Voor de uitvoering van 

het plan doet de Raad aanbevelingen over de bekostiging, 

huisvesting en de opleiding van het zittende en nieuw 

personeel.

Het advies maakte veel reacties los. Zo reageerden de 

branche organisaties van de kinderopvang als door een 

wesp gestoken. Voorzitter Ina Brouwer van MOgroep 

Kinderopvang vindt het een gemiste kans dat de Onder-

wijsraad zich afzet tegen de kinderopvang. De bran-

chevereniging maakt zich bovendien zorgen om teveel 

gesleep met jonge kinderen, want na schooltijd moeten 

de driejarigen opgevangen worden op de kinderopvang. 

Demissionair minister Rouvoet is ook niet enthousiast 

en heeft onder meer zijn bedenkingen, omdat het advies 

haaks staat op het huidige beleid dat er juist op is gericht 

om de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen te 

versterken en verbeteren (wet OKE: Ontwikkelingskansen 

door Kwaliteit en Educatie). Hij laat een eventuele invoe-

ring van een – vrijblijvend – ‘leerrecht’ voor driejarigen 

echter over aan het volgende kabinet. De Rotterdamse 

onderwijswethouder 

Hugo de Jonge van het 

CDA wil daarentegen 

pilots uitvoeren, waarin 

de huidige voorschool 

voor peuters van twee 

tot vier jaar wordt toe-

gevoegd aan de basis-

school. _

m e e r  w e t e n ?
Het	advies	van	de	

Onderwijsraad	

is	te	vinden	op	

www.onderwijsraad.nl/

publicaties/2010/

naar-een-nieuwe-

kleuterperiode-in-de-

basisschool.

‘gouden momenten verzilveren’
Joke Theunissen is ruim veertig jaar kleuterleerkracht en werkt op basisschool De Biezenkamp in Beek-Ubbergen. 
Zij heeft de aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen zien verwateren na het ontstaan van de basisschool, 
25 jaar geleden. Daarom zou volgens haar in geval van dit nieuwe plan van de Onderwijsraad in het bovenschools 
management plaats moeten komen voor peuter- en kleuterdeskundigen.

“In	het	advies	van	de	Raad	staat	dat	de	kleuter	moet	worden	

voorbereid	op	groep	3.	Maar	het	leven	begint	niet	in	groep	

3;	je	activiteiten	in	groep	1	en	2	zijn	erop	gericht	het	kind	op	

dat	moment	te	ontwikkelen.	Dat	geldt	ook	voor	een	peuter.	

In	de	groepen	3-8	werken	leerkrachten	aan	de	hand	van	een	

methode,	in	kleutergroepen	moet	je	de	‘gouden	momenten	

verzilveren’.	Een	kleuter	leert	met	hoofd,	hart	en	handen.	Ik	zie	

dat	pas	afgestudeerden	daarin	goed	begeleid	moeten	worden.	

Als	driejarigen	betrokken	worden	bij	het	basisonderwijs,	

is	het	een	belangrijke	voorwaarde	dat	begeleiders	goed	

opgeleid*	zijn	voor	deze	specifieke	ontwikkelingsfase,	dat	

de	functionerende	peuterleiders	benoemd	worden	aan	de	

basisschool,	dat	er	kennis	van	de	ontwikkeling	van	peuters	

en	kleuters	aanwezig	is	in	het	(bovenschools)	management	

en	dat	het	aantal	peuters	niet	drukt	op	de	totale	formatie.	

Peutergroepen	zijn	immers	veel	kleiner	dan	de	gemiddelde	

basisschoolgroep.”

Foto:	Studio	rUZ
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‘kansen voor pabo’
Ria van Zeeland is docent Pedagogiek en Onderwijskunde op de pabo in Nijmegen en lid van het 
Docentennetwerk specialisten jonge kind. Een specialisatie ‘Jonge kind’ biedt in haar ogen kansen voor de 
pabo*. Belangrijk daarbij: voldoende tijd om te ontwikkelen.

“Het	advies	van	de	Onderwijsraad	creëert	een	kans.	We	kun-

nen	opnieuw	kijken	naar	een	goed	pedagogisch	en	didactisch	

aanbod	voor	de	allerjongste	kinderen	van	de	basisschool.	Het	

is	een	uitdaging	om	–	samen	met	pedagogisch	medewerkers	

uit	de	voorschoolse	periode	–	te	werken	aan	een	educatieve	

omgeving	voor	drie-	en	vierjarigen	binnen	de	basisschool.	

Dan	moet	wel	eerst	goed	worden	onderzocht	of	aan	de	

randvoorwaarden	is	voldaan,	zoals	een	goede	buitenruimte	

en	een	goede	samenwerking	tussen	leerkrachten	en	pedago-

gisch	medewerkers.	Het	moet	geen	maatregel	zijn	die	eigenlijk	

bedoeld	is	om	‘s	lands	problemen	op	te	lossen.	Het	gaat	om	de	

kinderen.	Als	we	de	tijd	krijgen	om	een	en	ander	goed	te	over-

denken	en	met	de	deskundigen	in	het	veld	te	bespreken,	liggen	

er	beslist	mogelijkheden!”

‘geen drang om 
te presteren, 
wel uitdagen en 
stimuleren’
Patricia Poncin is directeur -eigenaar van kinder-
dagverblijf SKB Krokofant in Bavel. Hier is een 
programma ingevoerd waarmee kinderen gevolgd en 
gestimuleerd worden. “Jammer dat de Onderwijsraad 
niet op de hoogte is van de ontwikkelingen op de 
kinderdagverblijven.”

“Een	kinderdagverblijf	of	een	peuter	speel	zaal	is	goed	voor	

kinderen.	Ze	spelen,	bewegen,	leren	luisteren,	opruimen	

en	delen	met	andere	kinderen	in	een	vertrouwde	en	veilige	

omgeving	waar	ze	de	zorg	ontvangen	die	kleintjes	nog	zo	

nodig	hebben.	Je	moet	voor	kinderen	van	drie	jaar	ook	deze	

zorg	behouden.	Dat	is	de	specialiteit	van	de	pedagogisch	

medewerkers	van	kinderdagverblijven,	al	ligt	de	nadruk	soms	

teveel	op	het	zorg	aanbieden.	Maar	zolang	basisscholen	

het	verzorgende	element	niet	kunnen	bieden,	is	het	starten	

met	3-jarigen	daar	een	enorme	achteruitgang	in	plaats	van	

vooruitgang.

Ieder	kinderdagverblijf	is	bovendien	verplicht	om	een	peda-

gogisch	beleidsprogramma	te	hebben	en	daar	vanuit	te	wer-

ken.	Met	een	subsidie	van	OCW	hebben	wij	een	programma	

ontwikkeld,	waarmee	we	kinderen	vanaf	drie	jaar	volgen.	

Zo	hebben	we	precies	in	beeld	hoever	een	driejarige	staat	

in	zijn	of	haar	ontwikkeling.	Stapsgewijs	leren	de	kinderen	

spelend	verder.	De	leiders	hebben	in	een	training	geleerd	te	

observeren,	te	signaleren	en	de	juiste	tools aan	te	bieden.	

Het	kind	ervaart	geen	drang	om	te	presteren,	maar	wordt	wel	

uitgedaagd	en	gestimuleerd.”

‘instroom driejarigen 
gaat geruisloos’
De Delftse Montessorischool laat sinds twee jaar 
driejarigen toe. Dat past in het concept van het 
Montessori-onderwijs, waarbij clusters worden gemaakt 
van 3-6-jarigen, 6-9-jarigen en 9-12-jarigen. Extra 
maatregelen zijn niet nodig, aldus directeur Tamme 
Wiegersma.

“Wij	sluiten	zoveel	mogelijk	aan	bij	het	oorspronkelijke	concept	

van	Maria	Montessori,	en	willen	daarom	graag	de	driejarigen	

erbij	in	onze	onderbouwgroep.	De	dynamiek	in	zo’n	groep	
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‘nieuwe omgeving 
scherpt ontwikkeling’
België kent een leerplicht vanaf zes jaar, maar kinderen 
kunnen daar al enige tijd instappen op de leeftijd 
van tweeëneenhalf. De meeste kinderen doen dat 
ook. Nederlandse ouders in de grensstreek brengen 
mede daarom hun jonge kinderen vaak naar Belgische 
scholen. Pierre Claes is schoolleider van de Belgische 
basisschool Boseind in Neerpelt.

“De	reden	die	de	meeste	ouders	geven	als	ze	hun	kind	komen	

aanmelden	is	dat	er	op	de	kinderopvang	niet	genoeg	uitdaging	

meer	is.	En	inderdaad	zien	we	dat	de	nieuwe	omgeving	die	wij	

ze	bieden	het	ontwikkelingsgedrag	scherpt.	Spelenderwijs	

leren	ze	technieken,	kleuren,	knippen,	plakken,	die	ze	dan	

onder	de	knie	hebben	als	ze	vier	zijn.	De	instapklas	begint	in	

september	met	een	klein	aantal,	dit	jaar	dertien.	Daarna	kun-

nen	peuters	van	tweeëneenhalf	jaar	op	nog	vijf	andere	momen-

ten	tijdens	het	schooljaar	instappen.	Vorig	jaar	eindigden	we	

met	55,	dan	ga	je	natuurlijk	splitsen.	Het	vergt	wel	enige	crea-

tiviteit	in	de	schoolorganisatie.	In	het	begin	van	het	schooljaar	

wordt	de	grootte	van	de	groepen	zo	aangepast	dat	er	nog	wat	

ruimte	overblijft	voor	de	instapklas.

De	kleuterleider	krijgt	twee	uur	per	dag	ondersteuning	van	een	

kinderverzorger,	die	helpt	bij	activiteiten	en	klusjes	als	appels	

schillen,	opruimen	en	verschonen,	maar	dat	is	eigenlijk	te	

weinig.”

verandert	er	sterk	door,	in	positieve	zin.	Omgeving	en	materialen	

hoeven	niet	aangepast	te	worden,	want	dat	is	van	het	begin	af	

aan	geschikt,	ook	voor	driejarigen.	De	instroom	van	driejarigen	

gaat	dan	ook	geruisloos.	En	zonder	gesleep,	want	de	naschoolse	

kinderopvang	is	inpandig.	We	merken	nauwelijks	verschil	tus-

sen	een	drie-	of	een	vierjarige	instromer.	Op	onze	school	is	meer	

en	geschikter	aanbod	dan	op	de	meeste	kinderdagverblijven,	

meer	structuur	ook	en	een	aanpak	op	niveau.	Noodzakelijk	is	

natuurlijk	een	goed	lokaal	met	een	juist	voorbereide	omgeving.	

Ons	personeel	is	Montessoriaans	geschoold,	dus	ook	voor	

driejarigen.	Maar	op	een	reguliere	basisschool	zal	waarschijn-

lijk	extra	scholing	nodig	zijn.	We	krijgen	(nog)	geen	subsidie	

voor	onze	driejarigen,	ze	staan	formeel	nog	ingeschreven	bij	de	

kinderopvangorganisatie.”

interviews

‘kijk goed naar randvoorwaarden’
De AVS ziet vooral voordelen in het advies van de Onderwijsraad. Voorzitter Ton Duif: “Collega’s in België 
willen niet anders meer. Je kunt veel eerder aan de slag als een kind achterblijft in ontwikkeling, er zijn eerder 
professionals bij betrokken die kunnen observeren en hulp bieden.”

De	wereld	van	peuterspeelzalen	en	kinderdagverblijven	is	

sterk	versnipperd.	We	moeten	af	van	die	losse	voorzieningen,	

van	verschillende	regelgeving	en	verschillende	inspecties	voor	

het	onderwijs	en	de	voorschoolse	sector.	Er	moet	wel	goed	

gekeken	worden	naar	de	voorwaarden;	voor	dit	soort	groepen	

heb	je	extra	personeel	nodig.	De	Onderwijsraad	moet	zich	niet	

verkijken	op	de	bekostiging	voor	kleine	en	aparte	(groeiende)	

groepen	erbij.	Wat	ik	mis	in	het	advies	van	de	Onderwijsraad	

is	een	onderzoek	naar	het	draagvlak	onder	ouders.	We	moe-

ten	niet	iets	gaan	optuigen	waar	ouders	straks	helemaal	niet	

voor	gaan	kiezen.	Ik	pleit	voor	een	samenhangend	jeugdbe-

leid	en	brede	dagarrangementen	waarin	meerdere	keuzes	

mogelijk	zijn.	Daarbij	moet	het	belang	van	het	kind	altijd	

voorop	staan.”

* Begin 2010 heeft de Tweede Kamer gesproken over onderwijs 

aan kleuters en een mogelijke splitsing in het pabo-onderwijs voor 

bovenbouw en onderbouw (specifieke richting in plaats van brede 

inzetbaarheid). Demissionair staatssecretaris Van Bijsterveldt laat 

een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid hiervan over 

aan het nieuwe kabinet.
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	

Boris van der Ham,	woordvoerder	Onderwijs	namens	D66	

in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

prinsjes-
dag

Even	geleden	was	het	weer	zover:	met	mijn	

beste	stropdas	aan	nam	ik	plaats	in	de	

Ridderzaal	voor	de	Troonrede.	Ik	hoorde	de	

majesteit	namens	het	demissionaire	kabinet	

beloven	dat	het	onderwijs	zou	worden	

‘ontzien’.	Een	magere	boodschap	voor	een	

kabinet	dat	ooit	zijn	mond	vol	had	van	de	

internationale	top	5	der	kenniseconomieën.	

De	gouden	koets	was	de	hoek	nog	niet	om	

of	rekenmeesters	uit	alle	hoeken	van	het	

onderwijsland	trokken	een	heel	andere	

conclusie:	het	kabinet	bezuinigt	wel	degelijk	

op	het	onderwijs!	

Door	beloofde	investeringen	in	de	nieuwe	

begroting	niet	na	te	komen	–	de	zogenaamde	

enveloppen	–	kunnen	allerlei	verbeteringen	

van	ons	onderwijs	plots	niet	doorgaan.	Dat	

is	tekenend	voor	de	ambities	van	dit	kabinet.	

Geen	extra	geld	om	het	lerarentekort	terug	

te	dringen.	Geen	geld	voor	meer	kopklassen	

of	zomerscholen.	Uit	de	onderhandelingen	

over	een	nieuwe	rechtse	coalitie*	komen	

ook	geen	positieve	geluiden:	bezuinigen,	

conserveren	maar	vooral	niet	investeren	in	

de	toekomst.	

De	vrouwelijke	ministers	van	het	kabinet	

droegen	geen	hoedjes	om	uiting	te	geven	

aan	hun	sobere	demissionaire	status.	

Volgens	mij	is	het	eerder	een	teken	van	

gebrek	aan	creatieve	oplossingen:	wat	

de	investeringen	in	het	onderwijs	betreft	

hadden	de	hoedjes	al	vier	jaar	in	de	kast	

kunnen	blijven.	

Ook	D66	wil	bezuinigen	om	toekomstige	

generaties	niet	met	onze	schulden	op	te	

zadelen.	Maar	dan	wel	op	een	slimme	

manier.	Door	niet	alleen	te	bezuinigen,	maar	

ook	te	hervormen	en	te	investeren.	Neem	

bijvoorbeeld	de	kinderopvang,	waarop	het	

kabinet	meer	dan	t	200	miljoen	bezuinigt.	

Wat	D66	betreft	moeten	we	die	juist	

hervormen.	Bijvoorbeeld	door	ieder	kind	

vanaf	2,5	jaar	een	leerrecht	te	geven.	

Dat	is	een	effectieve	maatregel	voor	zowel	

kwalitatieve	kinderopvang	als	het	vroeg	

signaleren	en	herstellen	van	achterstanden.	

Ook	investeringen	in	brede	scholen	leveren	

op	die	manier	hun	rendement	op.	

Sinds	juni	van	dit	jaar	beheer	ik	namens	

D66	de	gehele	onderwijsportefeuille.	Dat	

betekent	dat	ik	te	maken	krijg	met	een	breed	

scala	aan	vraagstukken:	van	de	leerrechten	

voor	kleuters	tot	aan	onze	ideeën	om	

meer	promovendi	hun	onderzoek	te	laten	

doen.	Misschien	zou	het	onderwijs	ook	zo	

moeten	werken:	samen	op	zoek	naar	slimme	

oplossingen.	D66	heeft	al	aangekondigd	

2,5	miljard	in	het	onderwijs	te	willen	

investeren	als	het	hele	onderwijs	samen	kan	

besluiten	waaraan	zij	dat	geld	het	beste	kan	

besteden.	Vertrouwen	in	de	professional.	

Maar	niet	zonder	verantwoordelijkheid.	Ik	

verwacht	daar	resultaat	voor	terug:	minder	

schooluitval,	meer	aandacht	voor	excellentie	

en	aandacht	voor	het	vak	leerkracht.	Laten	

we	elkaar	niet	ontzien,	maar	juist	opzoeken.	

Do we have a deal?	_

* Deze column is geschreven voordat het 

nieuwe regeerakkoord bekend werd (zie 

pagina 1 en 2).

l e e r r e c h t  v a n a f  2 , 5  j a a r  i s  e e n  e f f e c t i e v e 
m a at r e g e l  vo o r  z o w e l  k w a l i tat i e v e 
k i n d e r o p v a n g  a l s  h e t  v r o e g  s i g n a l e r e n  e n 
h e r s t e l l e n  v a n  a c h t e r s ta n d e n

w at  d e  i n v e s t e r i n g e n  i n  h e t  o n d e r w i j s 
b e t r e f t  h a d d e n  d e  h o e d j e s  a l  v i e r  j a a r 
i n  d e  k a s t  k u n n e n  b l i j v e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Mogen	leerlingen	onder	schooltijd	naar	een	

fysiotherapeut,	logopedist,	orthopedagoog,	rt’er,	

haptonoom,	en	dergelijke	gaan?	En/of	mag	de	

therapeut	onder	schooltijd	binnen	de	school	zijn	

diensten	uitoefenen?	 tekst jos kooij

Artikel	41,	lid	2	van	de	Wet	op	het	Primair	Onderwijs	(WPO)	biedt	de	

mogelijkheid	tot	het	verlenen	van	vrijstelling	van	bepaalde	onder-

wijsactiviteiten.	De	vraag	is	echter	of	hieronder	de	activiteiten	van	

een	rt’er,	fysiotherapeut,	et	cetera	vallen.

Alleen	als	de	huisarts,	specialist	of	kinderpsychiater	nadrukkelijk	

een	verklaring	afgeeft	van	de	medische	of	psychiatrische	noodza-

kelijkheid	van	de	behandeling,	dan	kunnen	de	activiteiten	als	ver-

vangende	activiteiten	worden	beschouwd	en	mag	de	leerling	tijdens	

schooltijd	aan	de	vervangende	activiteiten	meedoen.

Leerlingen	hebben	recht	op	1.000	uur	onderwijs	(	of	varianten	

880	uur/940	uur)	en	de	inspectie	zal	altijd	vragen	naar	deze	onder-

wijstijd.	De	inhoud	van	dit	artikel	heeft	betrekking	op	vervanging	

van	de	ene	onderwijsactiviteit	door	een	andere	onderwijsactiviteit.	

Het	gaat	erom	dat	er	een	alternatief	wordt	geboden	als	aan	een	

bepaalde	les	niet	wordt	deelgenomen.	Logopedie	tijdens	de	taalles-

sen	zou	bijvoorbeeld	mogelijk	als	vervanging	kunnen	gelden,	maar	

daarbij	rijst	de	vraag	of	de	logopedist	in	dienst	is	van	het	bestuur	of	

ingehuurd	is.	En	of	het	bestuur	beleid	hierop	gemaakt	heeft.	In	die	

gevallen	is	het	antwoord	‘ja’.

Het	antwoord	is	‘nee’	als	de	logopedist	een	zelfstandige	is	(niet	

aansprakelijk	te	stellen	want	hij	of	zij	heeft	geen	bestuursaanstel-

ling	)	,	dan	zullen	de	activiteiten	na	schooltijd	moeten	plaatsvinden	

in	de	eigen	praktijk	van	de	therapeut.

Het	is	niet	aan	de	ouders	om	te	bepalen	of	hun	zoon	of	dochter	aan	

vervangende	activiteiten	voor	de	schoolactiviteiten	mag	deelnemen.	

Dit	moet	plaatsvinden	in	overleg	met	de	directie	van	de	school	en	is	

gebonden	aan	wet-	en	regelgeving.

Tot	slot	zijn	er	nog	enkele	bijkomende	aandachtspunten:

•	 	Heeft	de	school,	of	het	bestuur,	uitspraken	gedaan	over	

commercieel	gebruik	van	het	gebouw,	over	de	inbreng	van	de	

commercie	in	het	schoolactiviteitenplan?

•	 	Is	de	gemeente	op	de	hoogte	in	verband	met	onderhuur?

•	 	Heeft	de	(G)MR	met	een	en	ander	ingestemd?

•	 	Als	een	leerling	vrij	wil	hebben	voor	een	middag	of	een	dagdeel	

om	onderzoek	te	doen,	dan	geldt	genoemd	wetsartikel	niet.

Artikel	41	van	de	WPO	geeft	de	directeur	de	bevoegdheid	het	verlof	

te	verlenen.	Omvat	het	meer	dan	tien	dagen,	dan	is	de	leerplicht-

ambtenaar	degene	die	hierover	moet	beslissen.	De	directeur	is	niet	

vrij	om	een	eigen	invulling	te	geven	aan	‘gewichtige	omstandig-

heid’.	Hij	of	zij	moet	uitgaan	van	dat	wat	de	wetgever	hierover	heeft	

bepaald.	Het	enige	dat	de	school	zou	kunnen	doen,	is	in	de	school-

gids	publiceren	wat	de	beleidsregels	omtrent	verlof	zijn.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	

De	AVS	Helpdesk	is	alle	werkdagen	bereikbaar	van	9.00	tot	17.00	

uur	via	tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	

lidmaatschapsnummer	wanneer	u	contact	opneemt	met	de	help-

desk.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	ook	op	

www.avs.nl/helpdesk.

Nieuwe medewerkers
Sinds	1	september	is	Gerard	van	Uunen	(g.vanuunen	

@avs.nl)	verbonden	aan	de	AVS.	Hij	houdt	zich	bezig	

met	Passend	onderwijs,	kwaliteitsbeleid	en	maakt	

deel	uit	van	het	AVS	Helpdeskteam.	Gerard	werkte	

hiervoor	bij	een	onderwijsbegeleidingsdienst	en	heeft	

diverse	functies	bekleed	in	het	primair	onderwijs.

Vanaf	1	september	werkt	Cinda	Kerstens	

(c.kerstens@avs.nl)	bij	de	AVS.	Haar	werk-

zaamheden	bestaan	uit	het	begeleiden	van	de	

AVS-simulatietool	Kind	op	de	Gang!R	op	diverse	

scholen	in	het	land.	Cinda	werkte	hiervoor	zo’n	tien	

jaar	lang	in	het	basisonderwijs	met	als	specialisa-

ties	remedial teaching,	interne	begeleiding,	pesten,	hoogbegaafd-

heid	en	coaching.

Tineke	Snel	(t.snel@avs.nl)	is	op	15	september	

in	dienst	getreden	als	hoofd	communicatie	bij	de	

AVS.	Zij	was	de	afgelopen	jaren	hoofdredacteur	

van	het	onderwijsvakblad	Profiel	(mbo)	en	orga-

niseerde	congressen	en	workshopbijeenkomsten.	

Daarvoor	was	ze	(eind)redacteur	van	het	blad	Over	

Onderwijs	van	VOS/ABB	en	Het	Onderwijsblad	van	de	AOb.

Mijn AVS
AVS-leden	kunnen	sinds	kort	hun	persoonlijke	gegevens	

inzien	en	ook	wijzigen	via	Mijn	AVS.	Bijvoorbeeld	een	nieuw	

adres	na	verhuizing,	een	nieuw	telefoonnummer	of	gewijzigd	

e-mailadres.	Ga	voor	Mijn	AVS	naar	www.avs.nl/mijnavs.	De	

volgende	gegevens	zijn	nodig	om	te	kunnen	inloggen:	achter-

naam,	geboortedatum	en	lidmaatschapsnummer.
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c o n f e r e n t i e  v o o r  v r o u w e l i j k e 
s c h o o l l e i d e r s

‘Weet wat je in huis hebt’
De jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor vrouwelijke 
schoolleiders vindt plaats op donderdag 4 november 
aanstaande in Apeldoorn. De titel van de conferentie is 
‘Weet wat je in huis hebt’: over het in beeld brengen en 
krijgen van onderwijstalenten en (hun) competenties.

Hoe	krijg	je	goed	zicht	op	de	waardevolle	mogelijkheden	die	je	

als	schoolleider	in	huis	hebt	en	hoe	zet	je	onderwijspersoneel	

doelgericht	in?	Hoe	breng	je	als	schoolleider	eigenlijk	je	eigen	

competenties	op	een	effectieve	manier	onder	de	aandacht?	Suzanne	

von	der	Dunk	(Randstad)	en	Meis	Thewissen	(Van	Ede	&	Partners)	

verzorgen	respectievelijk	de	inleidende	lezing	en	een	workshop.	

Ook	Laura	Jonker,	promovenda	Bewegingswetenschappen,	laat	zien	

hoe	kennis	uit	de	sport	kan	helpen	om	die	vraag	te	beantwoorden.	

AVS-adviseurs	plaatsen	het	belang	van	het	sturen	op	talent	in	het	

bredere	perspectief	van	schoolontwikkeling	en	actuele	maatschap-

pelijke	vraagstukken,	zoals	Passend	onderwijs	en	de	functiemix.	

Traditiegetrouw	wordt	gezorgd	voor	een	spetterende	afsluiting.

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.avs.nl/

conferentievrouwelijkeschoolleiders

s t u d i e r e i s  e n  c o n g r e s

Cyprus & ESHA 2010
Van 31 oktober tot en met 7 november 2010 organiseert de 
AVS een groepsstudiereis naar Cyprus. Op het programma 
staan schoolbezoeken, excursies en deelname aan het 
ESHA congres 2010.

De	groep	zal	verblijven	in	een	hotel	

in	Limasol,	waar	ook	het	congres,	

met	als	thema	‘The succesful school, 

a human aproach of leadership’,	

plaatsvindt.	De	reis	biedt	zowel	een	

unieke	kans	om	kennis	te	nemen	

van	de	recente	ontwikkelingen	van	

het	onderwijs	op	Cyprus,	als	collega-schoolleiders	uit	27	Europese	

landen	te	ontmoeten.	Daarnaast	krijgt	u	in	ontspannen	excursies	een	

goed	beeld	van	het	landschap	en	de	cultuur	op	Cyprus.

Prijs:	leden	t	1.450	/	niet-leden	t	1.590

Inbegrepen:	vliegreis,	transfers,	hotelovernachtingen	op	basis	van	

2pk	met	ontbijt,	toegang	tot	en	deelname	aan	het	congres,	inclusief	

excursie	en	schoolbezoeken

Meer informatie en inschrijven studiereis:	www.avs.nl/

professionalisering/internationaal/educatievereizen

Meer informatie congres:	www.esha2010.com

a l u m n i d a g  2 0 10

Creatief omgaan met dilemma’s
Op vrijdag 26 november 2010 organiseert de AVS in 
Scheveningen van 10.00 tot 15.00 uur haar jaarlijkse 
alumnidag voor oud-cursisten rond het ‘thema Creatief 
omgaan met dilemma’s’. 

Zoals	elke	instelling	waar	mensenwerk	de	kern	vormt,	is	het	

onderwijs	rijk	aan	dilemma´s.	Bijvoorbeeld	de	verschillende	

belangen	in	een	brede	school,	bezuinigen	of	innoveren	en	

andere	situaties	met	schijnbaar	tegengestelde	belangen.	

Tijdens	de	alumnidag	gaan	deelnemers	aan	de	slag	met	een	

beproefde	methodiek	van	THTconsulting,	waarbij	ze	met	dilemma 

reconcilliation	leren	ogenschijnlijke	dilemma’s	om	te	zetten	in	

verenigende	kansen.	

Kosten:	leden	alumnivereniging	t	57,50	/	

niet-leden	alumnivereniging	t	225	

Meer informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/	

alumnivereniging	of	via	Sylvia	Visser,	s.visser@avs.nl	(vóór	

31	oktober	2010)

l i d m a at s c h a p

Maak een collega AVS-lid en 
verdien uw contributie terug!

Kent u collega-schoolleiders in het 
(speciaal) basis-, voortgezet- en 
speciaal onderwijs die nog geen 
AVS-lid zijn? Laat deze (adjunct-)
directeuren, locatieleiders, 

middenmanagers of bovenschools managers/bestuurder 
dan ook kennismaken met de voordelen van de AVS!

Als	u	als	AVS-lid	nieuwe	leden	aanbrengt,	ontvangt	u	een	oplopende	

korting	op	het	persoonlijk	deel	van	uw	eerstvolgende	contributie.	

Bij	één	nieuw	lid	ontvangt	u	10	procent	korting,	bij	twee	leden	25	

procent,	bij	drie	leden	45	procent,	bij	vier	leden	70	procent	en	bij	vijf	

nieuwe	leden	zelfs	90	procent!

De	AVS	is	de	enige	belangenvereniging	voor	schoolleiders	in	het	

(speciaal)	basis-,	voortgezet-	en	speciaal	onderwijs.	Door	maatwerk	

en	kennis	van	het	veld	kan	de	AVS	de	(deel-)belangen	van	haar	leden	

behartigen.	Leden	kunnen	bij	de	AVS	hun	deskundigheid	ontwikke-

len,	een	training	of	opleiding	volgen,	de	helpdesk	bellen	met	speci-

fieke,	vakgerelateerde	vragen,	Kader	Primair	en	Kadernieuws	lezen,	

nieuwe	inspiratie	opdoen	en	collega’s	ontmoeten	via	een	educatieve	

reis,	netwerk,	ledenbijeenkomst	of	het	AVS-congres.	Bovendien	heb-

ben	AVS-leden	een	stem	in	de	Nederlandse	onderwijspolitiek.	Het	

vak	van	schoolleider	is	wezenlijk	anders	dan	dat	van	leerkracht	of	

onderwijsondersteuner.	Dat	weet	de	AVS	als	geen	ander.

Kijk	op	www.avs.nl/vereniging/lidworden.
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School	for
Leadership

Zes	eendaagsen

Minileergang Middenmanagement
Na	de	minileergang	zijn	middenmanagers	beter	toegerust	hun	taken	

uit	te	voeren	en	hebben	zicht	op	hun	leidinggevende	taak	in	de	

school.	De	directie	krijgt	er	een	leidinggevende	collega	bij,	dichtbij	

de	werkvloer,	die	de	managementtaal	verstaat	en	de	betrokkenheid	

verbreedt.	Eigen	casuïstiek	en	praktijkopdrachten	vormen	mede	de	

basis	van	iedere	bijeenkomst.

Doelgroep:	middenmanagers,	bouwcoördinatoren,	adjunct-

directeuren	en	anderen	die	leidinggeven	aan	collega’s.

Data:	17	november	en	15	december	2010,	19	januari,	9	februari,	

16	maart	en	13	april	2011

Uitvoering:	Bob	Ravelli	en	specialisten

Kosten:	leden	t	1.990	/	niet-leden	t	2.090

Studiebelasting:	150	uur	(incl.	cursusdagen)

Trainingen & opleidingen
November	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Beleidsrijke	leerling-prognoses	 2	november	 Lex	Albers

•	 Invoeren	van	de	functiemix.	Hoe	nu	verder?		 3	november	 Tom	Roetert	en	Jannita	Witten	

•	 Medezeggenschap	voor	schoolleiders	(Utrecht)	

	 Nog	maar	enkele	plaatsen	beschikbaar!	 3	november	 Carine	Hulscher-Slot

•	 Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	(Sturen	op	geld)	 4	en	5	november	 Thelma	Sweijen

•	 Loopbaanbezinning,	een	gevoelige	cursus		 10	en	11	november	 Tom	Roetert

•	 Authentiek	leiderschap		 10	en	11	november	 Ruud	de	Sain	en	Magda	Snijders	

•	 Toekomstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school	 11	november	 Bob	Ravelli

•	 Neurolinguïstisch	programmeren		 11	en	12	november	 Maartje	Alma	

•	 Scenarioplanning	als	methode	 11	en	12	november		 Thelma	Sweijen

•	 Meesterlijk	coachen	2010-2011	(1e	tweedaagse)	Deelname	nog	mogelijk!	 11	en	12	november	 Tom	Roetert

•	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	 12	november	 Tom	Roetert	en	Hans	van	den	Berg

•	 Human	Dynamics	teachertraining		 15	en	16	november	 Elaine	Toes	

•	 Personeelsbeleid	in	de	brede	school	 16	november	 Elaine	Toes	en	Jannita	Witten

•	 Aanbesteden	 16	november	 Jan	Schraven

•	 Policy	Governance	in	de	praktijk		 17	november	 Carine	Hulscher-Slot

•	 Succesvol	onderhandelen		 17	en	18	november	 Tom	Roetert	en	Bob	Ravelli

•	 Minileergang	Middenmanagement	(start	opleiding)	 17	november	 Bob	Ravelli

•	 Inzetten	van	didactische	excellentie	 18	november	 Elaine	Toes	

•	 Human	Dynamics	deel	2	 25	en	26	november	 Elaine	Toes

December	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	

	 (Sturen	op	kwaliteit/visitatie)	 2	en	3	december	 Thelma	Sweijen	

•	 Toekomstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school	 9	december	 Bob	Ravelli

•	 Authentiek	leiderschap,	serie	1	 14	december	 Ruud	de	Sain

•	 Interim	management,	iets	voor	u?	(start	opleiding;	intakes)	 14,	15	of	16	december	 Tom	Roetert	en	Hans	van	den	Berg

•	 Minileergang	Middenmanagement	 15	december	 Bob	Ravelli

(onder	voorbehoud)

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2010/2011	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
openaanbod.	Inschrijven	via schoolforleadership@avs.nl	
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Zes	ééndaagsen

Toekomstgericht leiderschap in een Lerende School

Drie	tweedaagsen

Meesterlijk coachen

Drie	eendaagsen	en	twee	tweedaagsen	(en	intervisiebijeenkomsten)

Interim-management, iets voor u?

Als	nooit	te	voren	wordt	in	deze	tijd	zichtbaar	dat	er	grote	behoefte	

is	aan	een	nieuwe	vorm	van	leiderschap.	In	alle	sectoren	en	met	

name	in	het	onderwijslopen	systemen	vast.	In	deze	cursus	presen-

teren	we	een	bijna	organische	aanpak	waarin	uw	ontwikkelbehoefte	

als	leidinggevende	in	kwestie	centraal	staat.	Adaptief	wordt	

gekeken	op	welke	manier	uw	leiderschapspotentieel	tot	ontwikke-

ling	kan	worden	gebracht.	Aan	de	hand	van	uw	eigen	persoonlijk	

meesterschapplan	zal	het	individuele	programma	samengesteld	

worden	dat	zal	moeten	leiden	tot	uw	toekomstgericht	leiderschap,	

leiderschap	voor	de	komende	decennia,	leiderschap	voor	een	

	onbestemde	toekomst.

Doelgroep:	(bovenschoolse)	directies,	middenkader	en	mensen

die	ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap

Data:	14	oktober,	11	november,	9	december	2010,	13	januari,

10	februari,	10	maart	2011

Uitvoering:	Bob	Ravelli	en	Wiel	Botterweck

Kosten:	leden	t	2.090	/	niet	leden	t	2.590

Wilt	u	uw	kennis	en	vaardigheden	in	coaching	uitbreiden	en	opfris-

sen?	Wilt	u	met	mede-cursisten	de	diepte	in?	Dan	is	deze	leergang	

geschikt.	Het	doel	is	verdieping	van	uw	coachingsrepertoire,	met	

aandacht	voor	specifieke	lastigheden	waar	u	in	uw	werk	tegenaan	

loopt.	De	drie	tweedaagsen	hebben	als	onderwerpen:	het	coachen	

van	moeilijke	mensen,	teamcoaching	en	het	oppoetsen	van	roestig	

gereedschap	voor	de	nieuwe	coachingskist	(met	nieuwe	technieken	

als	provocatief	coachen,	conflictcoachen	en	coachen	op	enneagram-

men).	De	tweedaagsen	kunt	u	zowel	afzonderlijk	als	in	combinatie	

volgen.

Doelgroep:	iedereen	die	coacht	en	al	geschoold	en	vaardig	hierin	

is.	U	beschikt	over	de	basale	gespreks-	en	coachingsvaardigheden.	

Goed	vervolg	en	verdieping	voor	deelnemers	van	de	training	

competentiegericht	coachen.

Uitvoering:	Tom	Roetert	en	Ruud	de	Sain

Data:	11	en	12	november	2010,	20	en	21	januari,	24	en	25	maart	2011

Kosten:	leden	t	1.040	/	niet-leden	t	1.240	(losse	tweedaagse)	of	

leden	t	3.190	/	niet-leden	t	3.490	(alle	tweedaagsen).	Schrijft	u	zich	

in	voor	alle	tweedaagsen,	dan	krijgt	u	t	100	korting.

Studiebelasting:	30	uur	per	tweedaagse,	90	uur	voor	de	drie	

tweedaagsen

Interim-manager	zijn	vraagt	van	een	zelfstandige	professional	

specifieke	kwaliteiten	op	het	gebied	van	inhoud,	ervaring	en	menta-

liteit.	Daarnaast	zijn	eigenschappen	als	integriteit,	zorgvuldigheid,	

transparantie	en	professionaliteit	van	hoog	belang.	Alleen	een	

goede	directeur	geweest	zijn,	blijkt	in	de	praktijk	daarvoor	niet	vol-

doende	te	zijn.	Juist	het	met	distantie	kunnen	werken,	maar	met	wel	

voldoende	nabijheid	om	mensen	te	kunnen	bewegen,	is	een	belang-

rijke	voorwaarde	om	succesvol	te	zijn.	Interim-management	ontwik-

kelt	zich	ook	steeds	meer	in	de	richting	van	verandermanagement.	

Interim-managers	moeten	daarom	zeker	ook	beschikken	over	veran-

derkundige	competenties.	Daarom	komt	in	de	opleiding	onder	meer	

aan	de	orde	hoe	interim-management	en	organisatieverandering	

samenhangen	en	welke	competenties	interim-managers	nodig	

	hebben	om	organisatieveranderingen	te	kunnen	aansturen.

Doelgroep:	directeuren,	schoolleiders,	middenkader	en	adjunct-

directeuren.	Toelichting:	Interim-managers	en	ervaren	directeuren	

die	een	volgende	stap	in	hun	loopbaan	overwegen	en	hun	expertise	

willen	inzetten	voor	interim-management.

Data:	14,	15	en	16	december	2010	(intakes),	20	en	21	januari,	

10	maart,	10	juni,	15	en	16	september,	11	november	2011

Uitvoering:	Tom	Roetert	en	Hans	van	de	Berg	i.s.m.	Bureau	

Corgwell/de	Roo

Kosten:	leden	/	niet-leden	t	4.750

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

professionalisering/schoolforleadership/openaanbod	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.
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voor:ib’ers, ab’ers, schooldirecteuren, coördinatoren 

samenwerkingsverbanden

van: seminarium voor orthopedagogiek en de landelijke 

beroepsgroep voor intern begeleiders

wanneer: 12 november

waar: Reehorst, Ede

wat: conferentie

Zilveren ib’er, gouden toekomst
De	opleiding	tot	ib’er	bestaat	25	jaar.	Een	terugblik,	met	

coryfeeën	als	Jacques	Wallage	en	Luc	Greven,	en	workshops	en	

presentaties	die	recht	doen	aan	de	behoefte	van	ib’ers	om	zich	

verder	te	professionaliseren	in	hun	taak.	Ook	zal	Vera	Pauw,	

ex-bondscoach	van	het	Nederlands	vrouwenvoetbalelftal,	

duidelijk	maken	dat	coachen	een	vak	apart	is.	Meer	informatie:	

www.seminarium.nl	of www.lbib.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd
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i n f o r m at i e
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voor u geselec teerd

voor:alle geïnteresseerden in het tot stand brengen van 

innovatie in het onderwijs

van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) i.s.m. 

Stichting Nederland Kennisland

wat: gratis publicatie

Onderwijsinnovaties
‘Onderwijs	Pioniers	–	Van	klacht	naar	oplossing:	de	leerkracht	

als	vernieuwer’	bevat	de	opgedane	kennis	en	ervaringen	in	het	

programma	Onderwijs	Pioniers.	In	de	publicatie	worden	vijf	

principes	geïdentificeerd	die	onderwijsinnovatie	bevorderen.	

De	uitgave	toont	aan	dat	innovatie	van	onderop	mogelijk	

is	als	leerkrachten	ruimte,	tijd	en	ondersteuning	krijgen	

om	te	vernieuwen.	Aanvragen:	sbo@caop.nl.	Downloaden:	

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl	of	www.kennisland.nl

voor:basisscholen (groep 3 t/m 5)

van: Prinses Christina Concours

wat: muziekles

Bennie Briljant
Een	nieuwe	manier	van	muziekles	geven	in	de	klas.	In	een	serie	

filmpjes	via	het	digibord	of	de	DVD	leren	kinderen	individueel	

en	samen	muziek	maken	op	houten	slagwerkinstrumenten,	

gemaakt	van	duurzaam	materiaal.	Leerkrachten	hebben	voor	

dit	project	geen	muzikale	kennis	nodig.	Het	lesprogramma	

is	uitgebreid	getest	op	basisscholen.	Meer	informatie:	

www.benniebriljant.nl,	www.christinaconcours.nl.	Zie	ook	

www.kiesjeinstrument.nl

voor: schoolleiders, schoolbestuurders en bovenschools 

managers

van: de dragende organisaties van het traject ‘Focus op 

Vroegschoolse educatie’ (o.a. AVS)

wanneer: november 2010, februari en maart 2011

wat: drie gratis regioconferenties 

Verder met Vroegschoolse 
educatie

Informatie	over	de	nieuwste	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	

Vroegschoolse	educatie.	Hierbij	gaat	het	onder	andere	om	de	

wet	Ontwikkelingskansen	door	Kwaliteit	en	Educatie	(OKE),	

de	relatie	van	Voor-	en	Vroegschoolse	Educatie	(VVE)	met	

opbrengstgericht	werken,	het	maken	van	resultaatafspraken	

tussen	gemeenten	en	schoolbesturen	en	het	nieuwe	toezicht-

kader	VVE	van	de	inspectie.	Meer	informatie	en	aanmelden:	

www.focusvroegschool.nl

voor:leidinggevenden po en hun samenwerkende partners 

uit kinderopvang en gemeenten

van: Netwerkbureau Kinderopvang

wanneer: 8, 15, 18 en 25 november

wat: excursie

Gluren bij de buren
Met	praktijkvoorbeelden	van	de	samenwerking	tussen	

onderwijs	en	kinderopvang.	Deelnemers	bezoeken	scholen	

en	kinderopvangcentra	waar	slimme	en/of	praktische	oplos-

singen	zijn	gevonden	op	het	gebied	van	samenwerking	tussen	

basisonderwijs	en	buitenschoolse	opvang,	dagarrangementen,	

huisvesting,	personeel	en	beheer.	Tijdens	de	bezoeken	is	er	

veel	ruimte	voor	het	stellen	van	vragen	en	uitwisselen	van	

ervaringen.	Meer	informatie	en	aanmelden	(tot	22	oktober):	

www.netwerkbureaukinderopvang.nl
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voor: bestuursleden, onderwijsdirecties, schoolleiders, 

financieel managers, facilitair managers, inkoopmanagers 

en inkoopcoördinatoren

van: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

wat: gratis workshops

	

Slim inkopen
Voor	scholen	die	de	eigen	inkoop	van	producten	en	diensten	

als	lesmateriaal,	energie	en	schooladministratie	(verder)	willen	

professionaliseren.	Scholen	bepalen	vooraf	zelf	het	onderwerp,	

bijvoorbeeld	een	concreet	inkoop-/aanbestedingsvraagstuk.	

In	deze	workshops	‘Scholen	Leren	van	Scholen’	brengt	DUO	

scholen	bij	elkaar	die	kennis	en	ervaring	willen	delen.	Meer	

informatie:	DUO,	Sander	Beek,	projectleider,	tel.	06-55380246	

of	sander.beek@duo.nl

voor:groep 7 en 8

van: Taskforce Arbeidsmarkt Zeevarenden

wanneer: schooljaar 2010/2011

wat: gastlessen

Zeevaarders voor de klas
Zeevarenden,	kapiteins	en	stuurlieden	en	werktuigkundigen	

komen	vertellen	over	hun	baan	op	zee.	Doel	is	de	jeugd	weer	

te	interesseren	voor	de	zeescheepvaart.	Er	is	een	groot	tekort	

aan	maritiem	personeel;	zowel	op	de	vloot	als	aan	de	wal.	De	

International Maritime Organization	heeft	het	jaar	2010	uitge-

roepen	tot	Year of the Seafarer.

Meer	informatie:	www.zeebenengezocht.nl

voor:po en vo

van: Hogescholen Fontys en Windesheim

wanneer: 12 november

waar: Regardz, Arnhem

wat: conferentie

Passend omgaan met gedrag, 
SWPBS in Nederland

SchoolWide Positive Behavior Support	(SWPBS)	is	een	benade-

ring	om	gedragsproblemen	te	verminderen,	leerprocessen	en	

–prestaties	te	optimaliseren	en	te	werken	aan	een	positieve	en	

gezonde	(sociale)	leeromgeving.	Met	internationale	sprekers	over	

de	ontwikkelingen	van	SWPBS	in	de	VS	en	PALS	(de	Noorse	versie	

van	SWPBS),	interactieve	workshops	en	Nederlandse	good practi-

ces.	Meer	informatie	en	aanmelden:	www.fontysoso.nl/bag.	

Zie	ook	Kader	Primair	8,	april	2010,	pag.	31.

boekbespreking

pr a k t i j ko nd er zo ek
o p  s c h o o l
We besteden dit decennium veel aandacht aan reflectie 
op opbrengsten. Grote projecten als opbrengstgericht 
werken zoomen in op vaardigheden om op de werkvloer 
succesrijke condities te analyseren en deze gericht in 
te zetten. Een onderzoekende houding is dus in 
toenemende mate van belang. 'Praktijkonderzoek in de 
school' slaat een brug tussen onderwijsonderzoek en 
verbeteringen in de praktijk. tekst elaine toes, avs

Het	boek	bevat	zowel	oefeningen	als	theoretische	handreikingen	

om	(meer)	onderzoekend	te	opereren.	Door	de	verbinding	aan	

onderzoekstheorie	is	het	vooral	geschikt	voor	onderwijsprofes-

sionals	die	analytisch	naar	hun	werk	willen	kijken.	Met	een	rijkdom	

aan	werkwijzen	om	in	de	eigen	onderwijspraktijk	te	onderzoeken	

wat	werkt.	

Terwijl	de	meeste	pilots	voor	opbrengstgericht	werken	(via	

leerlingresultaten)	een	focus	kennen	in	de	output,	biedt	de	

publicatie	mogelijkheden	om	het	onderwijsproces	te	versterken.	

Voorbeelden	geven	leerkrachten	en	schoolleiders	handreikingen	

om	de	mate	waarin	onderwijskundige	interventies	werken	te	onder-

zoeken	op	hun	effectiviteit.	Het	boek	kan	bij	deskundig	gebruik	

zeker	bijdragen	aan	opbrengstgericht	werken.	Het	kan	ook	interes-

sant	zijn	de	beschreven	onderzoeksvaardigheden	te	benutten	in	

bijvoorbeeld	functioneringsgesprekken	met	LB-	of	LC-leerkrachten.	

‘Praktijkonderzoek	in	de	school’	biedt	tal	van	praktische	interven-

ties	en	is	een	handboek	voor	beginnende	onderwijsonderzoekers.	

Zowel	technische	als	ethische	aspecten	komen	hierbij	aan	bod.	

Weinig	schoolleiders	zullen	zich	de	luxe	kunnen	permitteren	zelf	

aan	de	slag	te	gaan	met	de	minutieuze	aanwijzingen	in	de	publica-

tie.	Toch	zijn	de	geschetste	kernactiviteiten	voor	praktijkonderzoek	

zinvol	als	naslagwerk	voor	leerkrachten	en	projectleiders	die	zich	

bezig	houden	met	onderwijsverbetertrajecten	onder	leiding	van	de	

schoolleider.	Ook	biedt	het	boek	een	rijk	scala	aan	aanknopings-

punten	voor	het	bevorderen	van	(gedeeld)	onderwijskundig	leider-

schap.	En	dat	is	waar	schoolleiders	vaak	behoefte	aan	hebben.	

De	uitdaging	is	natuurlijk	zoveel	mogelijk	onderwijsprofessionals,	

liefst	gezamenlijk,	aan	het	reflecteren	en	verbeteren	te	krijgen.	

Dan	gaan	de	resultaten	van	de	leerlingen	immers	ook	vooruit.

Praktijkonderzoek	in	de	school	(2009)

Cyrilla	van	der	Donk	en	Bas	van	Lanen

Bussum,	Coutinho

ISBN	978	90	469	0162	5

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te	vinden	op	

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

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

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

ACTIE!

Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs die nog geen AVS-lid 
zijn? Laat deze (adjunct-)directeuren, locatieleiders, middenmanagers of bovenschools managers/
bestuurder dan kennismaken met de AVS!

Als u als AVS-lid nieuwe leden aanbrengt, ontvangt u een oplopende korting 
op het persoonlijk deel van uw eerstvolgende contributie. Bij één nieuw lid 
ontvangt u 10 procent korting, bij twee leden 25 procent, bij drie leden 
45 procent, bij vier leden 70 procent en bij vijf nieuwe leden zelfs 90 procent!

Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/lidworden

goed onderwijs door goed management

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

Maak een collega AVS-lid 
en verdien uw contributie terug!




