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 Donkere wolken

De laatste maanden worden de media beheerst door de discussies over 

de eurocrisis. Er zijn enorme schulden opgebouwd. En dat heeft grote 

gevolgen. De pensioenen staan onder druk, de banken dreigen opnieuw 

in de problemen te komen, het voortbestaan van de euro, ja zelfs van 

de gehele Europese Gemeenschap staat op het spel. Dat de problemen 

zich vooral in Europa lijken te manifesteren, terwijl de staatsschuld van 

Amerika nog veel hoger is dan die van Griekenland, komt omdat Europa 

traditioneel zo verdeeld is dat alleen daardoor al de fi nanciële wereld het 

vertrouwen verliest.

Zelf ben ik van mening dat geen enkele makkelijke oplossing ons uit de 

problemen kan helpen, doodgewoon omdat we ons een onaanvaardbaar 

hoog (fi nancieel) welvaartsniveau hebben toegeëigend. Deze welvaart was 

traditioneel alleen weggelegd voor het relatief kleine westerse deel van 

deze wereld. Maar met de opkomst van China, India, Brazilië en andere 

landen is dit snel veranderd. Dit heeft geleid tot onaanvaardbaar gedrag 

van banken; de welvaartsvermeerdering is gefi nancierd door het aangaan 

van onaanvaardbaar hoge schulden. Dit ging een tijdje goed, totdat de 

zeepbel barstte, eerst door de creditcrisis en nu door de schuldencrisis. De 

hechte verstrengeling van de wereldeconomie doet de rest.

Volgens mij kunnen we er alleen uitkomen door met ons allen te realiseren 

dat we een stapje terug moeten doen. Politici durven deze onprettige 

boodschap nog niet uit te spreken, maar zij zullen er voor moeten zorgen 

dat de pijn eerlijk wordt verdeeld tussen de publieke en private sectoren 

en tussen de landen onderling. Voorlopig zullen de donkere wolken wel 

blijven hangen, waarbij niemand weet wanneer de bui echt losbarst. 

Kaderspel  door ton duif
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mist trekt langzaam op

Leerkrachten te weinig betrokken
bij Passend onderwijs
“Iedereen heeft heel goed meegedacht over Passend onderwijs”, zegt onderzoeksjournalist Jelle van der 

Meer, “besturen, raden en schoolleiders. Maar wel volledig over de hoofden van de leerkracht heen.” Van 

der Meer zocht in opdracht van de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs (ECPO) uit hoe Passend onderwijs 

leeft op de werkvloer. “Het is mistig en er zijn grenzen bereikt. Ook voor scholen die al veel aan Passend 

onderwijs doen.”

Het gebrek aan draagvlak 

onder de leerkrachten die 

Passend onderwijs moeten 

uitvoeren, gecombineerd met 

de bezuinigingen die opgelegd 

worden, vormen een risico 

voor de kwaliteit van het 

onderwijs. Dat is de conclusie 

uit het boekje ‘Over de gren-

zen van de leerkracht’, dat 

op 28 september in de Balie 

in Amsterdam werd gepre-

senteerd door de ECPO. Uit 

de rapportage blijkt dat leer-

krachten zich totaal niet sterk 

voelen. Ze missen vaardighe-

den, tijd en ondersteuning om 

alle leerlingen de aandacht 

te geven die ze nodig heb-

ben, laat staan als ze straks 

nog meer zorgleerlingen in 

de klas krijgen. Bovendien 

werken de bezuinigingen 

behoorlijk demotiverend. 

Onderzoeksjournalist Van der 

Meer signaleert dat het ook 

aan het beleid ligt dat zaken 

niet goed lopen. “Voordat 

Passend onderwijs wordt inge-

voerd, moet er ook aandacht 

zijn voor excellentie. Het één 

verdringt het ander.” “Aan 

de belangrijkste voorwaarde, 

nascholing, is niet voldaan”, 

zegt een van de aanwezigen 

tijdens het aansluitende debat 

over Passend onderwijs in de 

Balie. Een schooleider: “Je 

bent er niet met alleen maar 

het volgen van een masterop-

leiding. Het is allemaal erg 

warrig. Je ziet ontzettend veel 

mooie voorbeelden, maar 

allemaal hapsnap.” Een leer-

kracht geeft aan dat ze de 

master Educational needs heeft 

afgesloten, maar toch onze-

ker is. “Ik ervaar geen steun 

van team, schoolleiding en 

bestuur.”

Gedragsproblemen
Uit een tweede publicatie van 

de ECPO – ‘Passend onderwijs 

aan leerlingen met gedrags-

problemen’ – blijkt dat leer-

krachten (in het voortgezet 

onderwijs) die er goed in 

slagen om te differentiëren 

gemeenschappelijk hebben 

dat ze goede ondersteuning 

in de school hebben (bijvoor-

beeld een time-outklas), een 

adequate schoolleiding met 

visie en voldoende deskundig-

heidsbevordering. Leerlingen 

met gedragsproblemen hou-

den de gemoederen bezig. 

“Ik maak me zorgen om de 

veiligheid van de leerlingen”, 

zegt een afgevaardigde van 

het vmbo. “Er zijn steeds meer 

leerlingen die levensgevaarlijk 

zijn. Ik heb onlangs een 

handvaardigheidles moeten 

afblazen omdat het risico er 

te groot is dat een leerling een 

ander met een hamer op zijn 

kop slaat om uit te zoeken of 

dat zeer doet.” Een orthopeda-

goog merkt op dat je met leer-

lingen veel meer kunt berei-

ken als je met ouders praat. 

“Scholen en ouders kunnen 

elkaar niet vinden, ze spreken 

vaak elkaars taal niet.” Ook 

kwamen goede voorbeelden 

en suggesties ter verbetering 

aan de orde, zoals het leerling-

gewicht bepalen aan de hand 

van wat een kind ‘mankeert’.

Eerdere adviezen
Eerder (mei 2011) adviseerde 

de ECPO al de invoering van 

Passend onderwijs een jaar 

op te schorten en het wets-

voorstel de status te geven 

van interim-wet, met een wer-

kingsduur van vijf jaar. 

Begin september werd ook het 

advies over het conceptwets-

voorstel Passend onderwijs 

openbaar dat de Onderwijs-

raad in mei 2011 aan de minis-

ter overlegde (adviezen van de 

Onderwijsraad over beoogde 

wetswijzigingen worden pas 

openbaar op het moment dat 

de minister het wetsvoorstel 

naar de Tweede Kamer stuurt 

of na een periode van uiter-

lijk drie maanden). De raad 

benadrukt in het advies dat 

het succes van Passend onder-

wijs zit in de relatie tussen 

leerkracht, leerling en ouders. 

“Dit vergt professioneel onder-

wijspersoneel door opleiding 

en bij/nascholing van hoog 

niveau.” De raad plaatst net 

als de ECPO kanttekeningen 

bij het te korte tijdsbestek 

waarin veel zaken geregeld 

moeten worden door nieuw 

te vormen samenwerkings-

verbanden. “Bovendien loopt 

de samenwerking vooruit op 

wetgeving. Afspraken maken 

zonder wettelijk kader is 

moeilijk werkbaar. De wet zou 

daarom pas in werking moe-

ten treden ten minste twee 

volledige schooljaren nadat 

de Eerste Kamer de wet heeft 

aangenomen.” (augustus 2014, 

red.) Verder pleit de raad bij 

de invoering voor een lande-

lijke regievoering.

De ontwerpwet Passend onder-

wijs ligt voor advies bij de 

Raad van State. Deze maand 

verwacht de Tweede Kamer het 

wetsvoorstel. 

De publicaties van de ECPO 

en het advies van de Onder-

wijsraad zijn gratis te ver-

krijgen en te downloaden via 

www.ecpo.nl en www.avs.nl/

dossiers/onderwijsenleerling-

zorg/passendonderwijs. Zie 

ook www.kindopdegang.nl, 

www.leerlingbijdeles.nl en 

www.passendonderwijs.nl.
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nota werken in het onderwijs 2012

‘In primair onderwijs na 2017 kans
op serieus lerarentekort’

Met name de onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs moet op korte termijn 

eerst nog door een dal voordat het evenwicht in zicht komt, blijkt uit de nota Werken 

in het Onderwijs 2012. In het primair onderwijs worden op korte termijn geen serieuze 

knelpunten in de personeelsvoorziening verwacht. Na 2017 dreigen in de sector wel 

aanzienlijke lerarentekorten te ontstaan.

De nota laat in eerste 

instantie zien dat het aantal 

vacatures in het onderwijs 

nu minder hoog is dan 

enkele jaren geleden. Door 

de kabinetsmaatregelen en 

de economische recessie is 

de situatie verbeterd. Ook 

werken leerkrachten nu bijna 

twee jaar langer door. Maar 

deze verlichting is tijdelijk, 

aldus het ministerie van OCW. 

In het voortgezet onderwijs 

loopt het lerarentekort door 

de vergrijzing en een toe-

nemend leerlingaantal de 

komende jaren op tot zo’n 

4.000 in 2015. Na 2016 neemt 

het tekort weer af en na 2020 

ontstaat naar verwachting 

een evenwicht in vraag en 

aanbod. Door de verwachte 

terugloop van het aantal 

leerlingen (krimp) daalt het 

aantal voltijdbanen voor 

leerkrachten in het primair 

onderwijs tussen 2011 en 2015 

met 4 procent. In deze sector 

kunnen door de vergrijzing 

na 2017 weer serieuze tekor-

ten ontstaan.

Het kabinet zet in op maat-

regelen die zorgen voor vol-

doende en kwalitatief goede 

leerkrachten. Uit de nota 

blijkt dat de bereidheid van 

leerkrachten om zich te ont-

wikkelen groot is. Scholen bie-

den hen een aantrekkelijker 

carrièreperspectief dan enkele 

jaren geleden. Leerkrachten 

die zich extra inzetten of een 

extra opleiding volgen komen 

vaker in aanmerking voor 

een functie met een hogere 

schaal. Op dit moment heeft 

ongeveer een op de vijf leer-

krachten een masteropleiding 

gevolgd en hebben ruim 26 

duizend leerkrachten een 

Lerarenbeurs gekregen. Het 

aandeel vwo‘ers dat met de 

pabo start is gestegen. Naast 

experimenten met presta-

tiebeloning worden in 2011 

verdere afspraken gemaakt 

over peer review met de sector-

organisaties en de Onderwijs-

coöperatie. Peer review is een 

methodiek om de kwaliteit 

van leerkrachten te erkennen 

en te belonen of te verbete-

ren. ‘Peers’, oftewel collega-

leerkrachten of -schoolleiders, 

wisselen onderling feedback 

uit. Doel is van elkaar te leren 

en elkaar te verbeteren.

Functiemix en 
bekwaamheid
Andere noemenswaardighe-

den uit de Nota Werken in 

het onderwijs 2012 (en deels 

uit de monitor Convenant 

Leerkracht 2010 en de tussen-

meting Convenant Leerkracht 

2011) zijn:

• Het versterken van de func-

tiemix verloopt gestaag, maar 

alle sectoren moeten nog een 

fl inke slag maken om de tus-

sendoelen van 1 oktober 2011 

te halen. De verwachting is 

dat het aantal aanstellingen 

in een functie met een hogere 

schaal in het laatste halfjaar 

nog toeneemt, zeker in het po 

en vo, omdat benoemingen in 

deze sectoren over het alge-

meen in augustus (bij de start 

van een nieuw schooljaar) 

plaatsvinden.

• Het gebruik van bekwaam-

heidsdossiers is op de meeste 

scholen nog lang niet van-

zelfsprekend. In 2011 had 

in het po 42 procent van de 

leerkrachten een bekwaam-

heidsdossier. Leerkrachten 

zijn wel actief bezig met 

bekwaamheidsonderhoud, 

maar de inhoudelijke relatie 

met de bekwaamheidseisen is 

vaak impliciet of niet aanwe-

zig. Het lerarenregister – dat 

leerkrachten stimuleert om 

hun bekwaamheid op niveau 

te houden en te verbeteren – 

moet vanaf eind 2011 operati-

oneel worden.

• De gesprekkencyclus kan op 

veel scholen nog beter. Vaak 

ontbreekt een inhoudelijke 

relatie tussen het functione-

ringsgesprek, het persoonlijk 

ontwikkelingsplan en de 

verdere ontwikkeling van 

leerkrachten.

• Het gemiddelde aantal 

dagen bijscholing is het 

grootst in het po. In alle 

sectoren volgt directieperso-

neel het meeste bijscholing en 

ondersteunend personeel het 

minst.

• Tweederde van de school-

leiders heeft in het verleden 

een managementopleiding 

afgerond; 4 procent is daar nu 

mee bezig.

• Ongeveer een kwart van het 

directiepersoneel in het po is 

geregistreerd in het NSA-re-

gister. Vrouwelijke en jongere 

directeuren zijn minder vaak 

aangesloten bij de NSA.

• Was in 2006 een kwart van 

de schoolleiders in het po een 

vrouw, in 2010 is dat gestegen 

naar ruim een op de drie (37 

procent).

• 20 procent van de direc-

teuren in het po geeft nog 

structureel les, naast de 

managementtaken. Onder het 

onderwijsondersteunend per-

soneel (oop) is dit 24 procent.

• Gemiddeld staat zo’n 10 

procent van de oop’ers voor 

de klas zonder bevoegdheid.

• Bewegingsonderwijs op 

basisscholen wordt bijna 

geheel bevoegd gegeven.

De nota Werken in het 

Onderwijs 2012, de monitor 

Convenant Leerkracht 2010 

en de tussenmeting Conve-

nant Leerkracht 2011 zijn te 

lezen via www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/professiona-

lisering. 
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‘dingen loslaten op school, ik kan het niet mooier maken’

Van Bijsterveldt in gesprek
met schoolleiders
“We kunnen met drie arbeidsplaatsen minder toe als we niet meer met de gemeente hoeven te communiceren 

over huisvesting”, zegt Huub van Blijswijk van Stichting Lucas Onderwijs in Den Haag. Daar waren op 

19 september de minister van Onderwijs en twintig schoolleiders te gast. Op verzoek van minister Van Bijster-

veldt gingen zij met elkaar in gesprek over de problematiek die schoolleiders bezighoudt.   tekst tineke snel

“De leidinggevende is de sleu-

tel tot goed onderwijs”, trapt 

Van Bijsterveldt af. “Die kan 

de leerkracht in kracht zet-

ten.” Dat zijn de schoolleiders 

best met haar eens, maar ze 

worden vaak afgeleid van 

omlaag en de kwaliteit komt 

ernstig onder druk te staan.” 

Jan Pieter van Bruchem van 

De Piloot in Rotterdam con-

stateert dat de groepsgrootte 

in cluster 4 nu al omhoog 

is gegaan. Van Bijsterveldt: 

Arjan Wieringa van De Win-

gerd in Twello geeft aan 

dat de taakbelasting van de 

directeur groter is geworden. 

“Voorheen kon ik veertig uur 

wegzetten bij de onderwijs-

begeleidingsdienst, dat is nu 

hun core business door bureau-

cratie en bezuinigingen. Uiter-

aard staat Passend onderwijs 

op de agenda. “Ik maak me 

ernstig zorgen over de mensen 

die het moeten gaan uitvoe-

ren”, zegt Ton Meboer van 

basisschool De Kringloop in 

Arnhem. “De groepsgrootte 

gaat omhoog, het budget 

“Dat groepen gegroeid 

zijn verbaast ons ook wel. 

De bezuiniging op Passend 

onderwijs moet nog ingaan. 

De bezuiniging van 95 mil-

joen op Bestuur en Manage-

ment heeft impact gehad, die 

gevolgen zijn zichtbaar.”

nog maar 13 uur.” “Wij zien 

kostbare investeringen de 

deur uitvliegen”, verwoordt 

Paulien Hermsen van Effatha 

in Zoetermeer – dovenonder-

wijs – het verlies van zorgvul-

dig opgebouwde expertise. 

De minister legt uit dat het 

haar insteek was het regulier 

onderwijs een zwaardere rol 

te geven. “Maar daar heeft de 

Kamer niet voor gekozen. Het 

is scherper terechtgekomen 

bij het speciaal onderwijs. Je 

moet dingen loslaten op de 

school, ik kan het niet mooier 

maken.”

AVS-voorzitter Ton Duif, die 

het gesprek leidt: “De eisen 

worden omhoog geschroefd, 

er komt een verplichte eind-

toets, en dat met verminderde 

budgetten.” “De bedoeling is 

dat ik steeds meer onderwijs-

kundig leider ben”, vult Bart 

van de Griendt van de Gazelle 

in Arnhem aan, “Maar ik ben 

veel tijd kwijt aan conciërge-

taken.” Rick Matser van de 

Appelhof in Groningen: “Over 

het invullen van het budget 

ben je zelf baas. Je zet niet 

alles in voor de groep, hoe-

wel de buitenwacht dat wel 

verwacht.” Van Bijsterveldt 

geeft aan dat in het primair 

onderwijs 4 à 5 procent voor 

overhead is. “Dat betekent zeer 

scherpe keuzes maken, maar 

ik zie scholen die het goed 

doen.”

Inspectie
Duif geeft aan dat er bij de 

AVS veel klachten binnenko-

men over de inspectie. “Vroe-

ger kon je met de inspecteur 

sparren en had je construc-

tieve gesprekken”, merkt Lizzy 

Heistek van De Eendracht in 

Wormer op. “Tegenwoordig 

Minister van Bijsterveldt ging op 19 september het gesprek aan met zo’n twintig schoolleiders over 
hun problematiek. Foto’s: Jan de Groen
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afgestudeerden vinden iets minder snel baan

Daling in beroepsrendement afgestudeerde 
leerkrachten
Binnen zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is het percentage afgestudeerden dat direct na het 

afstuderen een baan binnen het onderwijs vindt, licht gedaald. Dit blijkt uit cijfers op stamos.nl.

Deze trend is ook te zien een half jaar 

en een jaar na het afstuderen. Binnen 

het basisonderwijs is vooral een fl inke 

procentuele daling te zien een jaar na het 

afstuderen. In zowel het po als vo is het 

percentage afgestudeerden dat in deeltijd 

werkt wederom gestegen. De grootste stij-

ging is te zien binnen het basisonderwijs, 

naar 56 procent.

De Nota Werken in het onderwijs 2012 

van het ministerie van OCW meldt ook 

dat het aantal openstaande vacatures in 

het onderwijs is op dit moment minder 

hoog is dan enkele jaren terug. Toch 

signaleert OCW dat pas afgestudeerde 

leerkrachten gemiddeld relatief snel 

een baan vinden in het onderwijs. Van 

de studenten die in 2010 afstudeerden 

aan de lerarenopleiding basisonderwijs 

heeft 80 procent binnen een halfjaar na 

afstuderen een baan. 

Meer informatie over de loopbaan van 

startende leerkrachten is te vinden op 

STAMOS (Statistieken ArbeidsMarkt 

OnderwijsSectoren): www.stamos.nl

ben ik met een boekhouder 

in gesprek.” Rob Narold van 

Het Tangram in Purmerend 

vindt het een misser dat er 

vanuit de inspectie standaard-

zinnen zijn geformuleerd 

voor het ouderrapport. “Daar 

heb je als school last van. Je 

moet energie steken in even-

wichtige communicatie naar 

de ouders, helemaal wan-

neer een school het niet zo 

goed blijkt te doen.” Heistek 

vindt de rol van de inspectie 

niet helder. “Met name bij 

opbrengstgericht werken en 

Passend onderwijs.” Huub van 

Blijswijk van Lucas Onder-

wijs vindt het onbegrijpelijk 

dat dezelfde gegevens zowel 

bij DUO als bij de inspectie 

moeten worden aangeleverd. 

“Schoolleiders worden zo 

gemaakt tot administrateurs.” 

Van Bijsterveldt concludeert 

dat het toezicht niet altijd 

goed bij de praktijk past, maar 

ook dat het toezichtkader 

moet kloppen met de wet.

Na afl oop vertrouwde de 

minister Ton Duif toe vaker 

met schoolleiders in gesprek 

te willen gaan over hun erva-

ringen. 

Foto boven:
Schoolleiders vinden dat ze vaak afgeleid 
worden van hun core business door 
bureaucratie en bezuinigingen.

Foto beneden:
Na afl oop vertrouwde de minister 
AVS-voorzitter Ton Duif toe vaker met 
schoolleiders in gesprek te willen gaan.
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minder tijd voor biologie in bovenbouw basisonderwijs

‘Leerlingen weten niet waarom herfstbladeren 
vallen en insecten bloemen bestuiven’
Leerlingen hebben op het einde van de basisschool te weinig kennis van biologie, voeding en gezondheid. 

Dit blijkt uit peilingsonderzoek van Cito, uitgevoerd in 2010. Leerkrachten besteden 15 minuten per week 

minder aan biologie in de bovenbouw dan in 2001.

De resultaten blijven achter 

bij wat experts een gewenst 

niveau vinden. Het onderzoek 

toont aan dat ongeveer een 

derde deel van de leerlingen 

voor biologie het gewenste 

niveau van ‘voldoende’ haalt. 

De kennis die leerlingen 

hebben is oppervlakkig. Zo 

weten ze wel dat loofbomen 

de bladeren in de herfst laten 

vallen, maar niet waarom dat 

voor de bomen belangrijk is. 

Ze weten wel dat bloemen 

door insecten bestoven wor-

den, maar niet welk proces 

daarmee in gang kan worden 

gezet. Leerlingen kennen het 

broeikaseffect, maar zien 

kernenergie als belangrijkste 

veroorzaker hiervan. Ze weten 

dat eiwit een belangrijke voe-

dingstof is, maar niet dat een 

puber meer eiwitten nodig 

heeft dan een volwassen 

persoon.

Voortplanting 
onderbelicht
Leerkrachten besteden gemid-

deld 45 minuten per week 

aan biologie in de bovenbouw 

van het basisonderwijs. Dat 

is ongeveer 15 minuten per 

week minder dan bij de vorige 

peiling in 2001. De gemid-

delde lestijd voor voeding 

en gezondheid is ongeveer 

7 tot 8 uur per jaar. Relatief 

gezien wordt veel aandacht 

geschonken aan de bouw van 

het menselijk lichaam, maar 

aspecten gerelateerd aan voor-

planting bij de mens blijven 

onderbelicht. Ook de systema-

tische indeling van planten en 

dieren krijgt weinig aandacht.

Vrijwel alle leerlingen hebben 

wel een juist zelfbeeld van 

hun gewicht en postuur, blijkt 

verder uit de peiling. Meisjes 

lijken een hoger kennisniveau 

van voeding en gezondheid te 

hebben dan jongens; zij zijn 

het vaker oneens met ‘onge-

zonde’ stellingen en vaker 

eens met ‘gezonde’ stellingen 

dan jongens. 

internationaliseringsmonitor 2010

Mobiliteit leerkrachten stijgt; leerlingen mobiliteit 
neemt af
De leerlingenmobiliteit in het kader van internationaliseringsprogramma’s, daalde in 2009/2010 met 

17 procent. De leerkrachtenmobiliteit daarentegen steeg met 22,5 procent. Het aantal basisscholen met 

vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) steeg opnieuw (63 procent). Dit staat in de Internationaliseringsmonitor 

van het onderwijs in Nederland (IMON) 2010, die in opdracht van het ministerie van OCW tot stand kwam.

De monitor gaat in op de uitgaande 

mobiliteit van leerlingen en leerkrach-

ten, in het kader van mobiliteitsprogram-

ma’s. 7,2 procent van de scholen in het 

primair onderwijs deed in het schooljaar 

2009/2010 mee aan een internationale 

activiteit, gesteund door het Europees 

Platform. Dit betekent een lichte daling 

vergeleken met het jaar ervoor. Dit 

wordt veroorzaakt door een daling van 

17 procent van de leerlingenmobiliteit. 

De leerkrachtenmobiliteit daarentegen 

steeg met 22,5 procent. Belangrijk is de 

constatering dat het aantal basisscholen 

met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) 

met 63 procent steeg. Deze stijging duurt 

al een aantal jaren.

Duitsland, Frankrijk en Italië zijn favo-

riete landen als het gaat om uitgaande 

mobiliteit. Sommige programma’s 

maken het mogelijk om ook landen bui-

ten Europa te bezoeken. Zowel leerlingen 

als leerkrachten maken hier gebruik van, 

maar wel op heel kleine schaal: 4 procent 

gaat naar landen buiten Europa.

In het po en vo vindt de mobiliteit van 

leerlingen en leerkrachten enerzijds 

plaats in de context van de nationale 

 programma’s die worden gesubsidieerd 

door het ministerie van OCW, anderzijds 

door het Leven Lang Leren Programma 

van de EU. Binnen dit budgettair iets 

grotere programma is een belangrijke rol 

weggelegd voor internationale school-

partnerschappen en voor ict. 

Internationaliseringsmonitor 2010 is 

terug te vinden op www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/mobiliteit.
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monitor kennisnet: computer in de klas heeft leerkracht en visie nodig

Ict in de klas leidt niet per defi nitie
tot kwaliteitsverbetering

Ict maakt het onderwijs effi ciënter, effectiever en aantrekkelijker, maar de aanschaf 

van computers of digiborden leidt niet zonder meer tot kwaliteitsverbetering. Het 

rendement van ict hangt nauw samen met de aanwezigheid van een leerkracht die 

samenhang weet aan te brengen tussen de leerinhoud, de ict-toepassing en de leerling. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet.

De monitor stelt dat de vier 

elementen visie, deskundig-

heid, digitaal leermateriaal 

en infrastructuur in balans 

moeten zijn, voordat er sprake 

kan zijn van kwaliteitsverbe-

tering van onderwijs door de 

inzet van ict. Kennisnet neemt 

voor een aantal van deze rand-

voorwaarden positieve ontwik-

kelingen waar. Ongeveer een 

kwart van het leermateriaal 

is inmiddels digitaal. Ook de 

kennis en vaardigheden van 

leerkrachten nemen toe en 

bijna iedere school beschikt 

inmiddels over één of meer 

digitale schoolborden. Het 

gebruik van ict in het primair, 

voortgezet-, en middelbaar 

beroepsonderwijs is de afge-

lopen jaren vanzelfsprekend 

geworden.

Maar ondanks dat het funda-

ment voor ict-gebruik in het 

onderwijs gelegd is, blijven de 

ontwikkelingen op sommige 

punten achter. Kennisnet-

directeur Toine Maes: “School-

leiders richten zich nu vooral 

op aanschaf van infrastruc-

turele voorzieningen en digi-

taal leermateriaal. Om een 

echte kwaliteitsverbetering 

te bewerkstelligen, moeten 

schoolleiders grotere priori-

teit geven aan visieontwikke-

ling en het verder stimuleren 

van professionalisering van 

– ook de minder vooruitstre-

vende – leerkrachten.”

Een heldere visie op ict in 

het onderwijs is noodzake-

lijk om tot betere resultaten 

te komen. Maes: “Wanneer 

instellingen willen investe-

ren in ict, is het van belang 

dat zij niet beginnen met 

de aanschaf van laptops. Ze 

moeten voor zichzelf bepalen 

welk type onderwijs zij willen 

geven en hoe ict kan bijdragen 

aan de kwaliteitsverbetering 

van dit onderwijs. Daarbij is 

de rol van de leerkracht cru-

ciaal; deze bepaalt voor een 

belangrijk deel het succes. 

Inzet van digitale toepassin-

gen vraagt om kennis en vaar-

digheden.” De Vier in Balans 

Monitor bevat dit jaar voor 

het eerst concrete aankno-

pingspunten om te komen tot 

kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs met ict. 

De Vier in Balans Monitor 

2011 is te downloaden via 

http://onderzoek.kennis

net.nl/vierinbalansmonitor.

Ict maakt het onderwijs effi ciënter, effectiever en aantrekkelijker, maar de aanschaf 

van computers of digiborden leidt niet zonder meer tot kwaliteitsverbetering. Het 

rendement van ict hangt nauw samen met de aanwezigheid van een leerkracht die 

samenhang weet aan te brengen tussen de leerinhoud, de ict-toepassing en de leerling. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet.

concentratie ligt bij 62- en 63-jarigen

BAPO-gebruik neem toe

Door de vergrijzing van het personeelsbestand, neemt 
het aantal personen dat recht heeft op BAPO toe. 
Het BAPO-gebruik – in fte – is in 2010 in het primair 
onderwijs met 9 procent gestegen ten opzichte van 
2009.

Binnen het voortgezet onderwijs is dezelfde trend te zien. 

De concentratie van het BAPO-gebruik komt steeds meer te 

liggen bij de 62– en 63 jarigen. Hier is afgelopen jaren de 

grootste procentuele stijging te zien en deze groep kent het 

hoogste percentage BAPO-gebruik. 

Meer informatie: www.stamos.nl

tot eind van het jaar

Groeibekostiging 2010/2011 
uitgesteld

De herberekening van de groeibekostiging 2010/2011 is 
uitgesteld tot het eind van het jaar. Bij een groot aantal 
scholen zijn mogelijk onvolkomenheden ontstaan bij de 
in BRON geregistreerde ‘nieuw ingeschreven leerlingen 
gedurende het schooljaar 2010/2011’.

Op dit moment onderzoekt DUO de oorzaak van de fout en hoe 

de groeibekostiging in overeenstemming met het feitelijk aantal 

leerlingen kan worden gebracht. Dit heeft uiteraard gevolgen 

voor de toekenning en de berekening van de groeibekostiging.

Het uitstel bewerkstelligt dat de (her)berekening van de groei 

in één keer goed gaat. Door deze herberekening gelijktijdig uit 

te voeren met de herrekening (in verband met de prijsbijstel-

lingen), blijven de administratieve lasten tot een minimum 

beperkt, meldt Cfi . 
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europese samenwerking tussen scholen met behulp van ict

Europees Platform reikt eTwinning-
 prijs 2011 uit
Het Europees Platform heeft op 5 oktober de jaarlijkse eTwinningprijs uitgereikt voor het beste 

eTwinningproject van 2011. eTwinning is de online community voor scholen die Europese samenwerking 

stimuleert met behulp van ict.

In de categorie 4 tot en met 

12 jaar is de prijs toegekend 

aan basisschool Kruisstraat 

in Rosmalen die het Teddy 

Bear Project uitvoerde met Bear Project uitvoerde met Bear Project

kleuters. Ondanks het reeds 

beproefde concept, was de 

uitvoering volgens de jury 

uitmuntend. Het CSG Willem 

van Oranje in Oud-Beijerland 

heeft de prijs in de categorie 

‘13 tot en met 20 jaar’ gekre-

gen voor het project Why you 

shouldn't start smoking. Een 

extra prijs werd toegekend 

aan de school die eTwinning 

gebruikte in een Comenius 

Schoolpartnerschap. Deze 

prijs is toegekend aan obs 

de Opslach in Franeker voor 

Intercultural Dialogue through 

Fairy Tales, Drama and Art. 

Een groot partnerschap door 

35 scholen uit 33 Europese 

landen die door een strakke 

planning originele resultaten 

Via www.etwinning.net vin-

den meer dan 130.000 leer-

krachten uit Europa elkaar en 

werken hun leerlingen samen 

met behulp van ict. De com-

munity is bedoeld voor ieder-

een die les geeft aan leerlin-

gen van 4 tot en met 20 jaar. 

Het doel van de projecten is 

het opdoen van internatio-

nale ervaring, het stimuleren 

van ict-vaardigheden en het 

uitvoeren van verplichte 

lesstof op een inspirerende 

manier. 

ac tueel 

boekten en intensief gebruik-

maakten van eTwinning bin-

nen het partnerschap.

Alle drie de projecten maak-

ten gebruik van verschillende 

ict-middelen. De jury heeft 

in het bijzonder gelet op de 

mate van betrokkenheid van 

de leerlingen bij het project. 

De winnaars kregen een geld-De winnaars kregen een geld-

bedrag voor ict-materialen.

betrouwbare leeropbrengsten vaststellen

Indicatoren voor ontwikkelings perspectief en 
uitstroomniveau cluster 4-onderwijs vastgesteld
Het Kohnstamm Instituut heeft verkennend onderzoek gedaan naar indicatoren voor het ontwikkelings-

perspectief en uitstroomniveau voor het speciaal onderwijs. Het gaat om objectieve gegevens over leerlingen 

op basis van standaardmaten en om intersubjectieve oordelen van teamleden.

Samen moeten de indicatoren 

meer betrouwbare uitspraken 

over de ontwikkeling van 

leerlingen mogelijk maken. 

De inspectie vindt namelijk 

dat informatie van scholen 

over de leeropbrengsten 

onvoldoende betrouwbaar 

is. En in het kader van de 

wet ‘Kwaliteitsverbetering 

van het (voortgezet) speciaal 

onderwijs’ wil de overheid dat 

scholen voor speciaal onder-

wijs hun onderwijsactivitei-

ten doelbewuster en planma-

tiger gaan inrichten.

Het onderzoek werd in het 

kader van het Kortlopend 

Onderwijsonderzoek uit-

gevoerd op de Antonius-

school in Castricum (cluster 

4-onderwijs). De directie 

wilde onderzocht hebben 

wat de belangrijkste voorspel-

lers zijn voor het vaststel-

len van de kwaliteit van de 

leeropbrengsten, om zo een 

betrouwbare set van indi-

catoren te selecteren. Dit 

leverde een set eenduidige en 

betrouwbare indicatoren op 

voor het vaststellen van het 

ontwikkelingsperspectief en 

het uitstroomniveau van de 

leerlingen. 

Het rapport ‘Vaststellen van de 

kwaliteit van leeropbrengsten 

op schoolniveau’ is te down-

loaden via www.kohnstamm

instituut.uva.nl/rapporten/

pdf/ki861.pdf.f.f
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spreidingsbeleid ede

‘Selecteren op 
etnische gronden is 
verboden’
Selecteren op etnische gronden is verboden, 

antwoordde minister Van Bijsterveldt op Kamer-

vragen van de SP naar aanleiding van de opheft 

over plannen van het bestuur van openbare basis-

school De Zuiderpoort in Ede om na 2013 maar 

mondjesmaat allochtone leerlingen toe te laten 

op de school.

bestuurders niet opnieuw in de fout

VVD wil extra 
voor waarden bij 
stichten nieuwe school

Onderwijswoordvoerder Ton Elias 

van de VVD wil voorkomen dat 

slechte bestuurders keer op keer 

nieuwe scholen kunnen stichten. 

In Kamervragen verzoekt hij de minister 

van Onderwijs een einde te maken aan 

het misbruik van de onderwijsvrijheid. 

De Zuiderpoort is nu een 

overwegend ‘zwarte’ school. 

Volgens het bestuur is dat 

geen goede afspiegeling van 

de wijk. Het wil na een ver-

bouwing in 2013 allochtone 

kinderen weren en de huidige 

allochtone leerlingen in een 

aparte locatie lesgeven. "Als de 

school haar plannen doorzet, 

grijpt de inspectie in", aldus 

de minister. Openbare scholen 

moeten in principe alle leer-

lingen accepteren. Bovendien 

geldt voor alle scholen dat ze 

geen leerlingen mogen weige-

ren op grond van etnische her-

komst. De inspectie van het 

Onderwijs gaat op 10 oktober 

op bezoek bij De Zuiderpoort 

in Ede en het overkoepelend 

scholenbestuur Proominent 

om samen te bekijken of sprei-

dingsbeleid noodzakelijk is 

en hoe dat eventueel wel kan. 

Bestuursvoorzitter Han Plas is 

vanwege de commotie inmid-

dels opgestapt. 

Minister Van Bijsterveldt 

begrijpt zijn zorg, maar kan 

slechts beloven een nieuw te 

stichten islamitische school 

in Amsterdam ‘scherp te gaan 

volgen’.

Eerder dit jaar moest het 

Islamitisch College Amster-

dam op last van de inspectie 

zijn deuren sluiten. Nu is er 

opnieuw een aanvraag voor 

huisvesting ingediend, maar 

in het bestuur van de nieuwe 

school zitten mensen die ook 

in het oude schoolbestuur 

zaten. Elias denkt dat het weer 

fout gaat. Maar aanscherping 

van wettelijke oprichtingsei-

sen voor scholen is volgens 

Van Bijsterveldt niet mogelijk. 

Wel beloofde zij de nieuwe 

school scherp te zullen volgen 

en gaat ze de mogelijkheid 

onderzoeken om extra voor-

waarden te stellen aan het 

stichten van een school. 

functioneringsniveaus groep 3, 4 en 5

Goedkeuring Cito-toetsen speciale leerlingen
De Commissie Testaangelegenheden (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft 

de Cito-toetsen voor speciale leerlingen goedgekeurd.

De Regionale Verwijzingscom-

missie Voortgezet Onderwijs 

(RVC-VO) heeft de toetsen 

opgenomen in de lijst van 

bruikbare toetsen voor indi-

catiestelling. Hierdoor zijn 

de toetsen bruikbaar bij het 

aantonen van leerachterstan-

den voor de indicatiestelling 

voor het voortgezet speciaal 

onderwijs (vso) en het Prak-

tijkonderwijs (PrO).

De toetsen Begrijpend lezen, 

Rekenen-Wiskunde en 

Spelling zijn bestemd voor 

leerlingen met de functio-

neringsniveaus van groep 3 

tot en met 5 op scholen voor 

speciaal onderwijs, speciaal 

basisonderwijs en speciale 

leerlingen in het reguliere 

basisonderwijs. De toetsen 

zijn sinds januari 2011 in 

zowel papieren als digitale 

vorm verkrijgbaar.

COTAN beoordeelt de kwa-

liteit van elke nieuwe toets. 

Na een positieve beoordeling 

geeft de RVC-VO vervolgens 

aan dat de toetsen bruikbaar 

zijn voor de indicatiestelling 

voor LeerwegOndersteunend 

Onderwijs (LWOO) en het Prak-

tijkonderwijs (PrO). De RVC-VO 

bepaalt uiteindelijk of een 

leerling tot het LWOO of PrO 

mag worden toegelaten. 
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dag van de schoolleider

Germ de Vries krijgt Schoolleider
van het Jaar-Pluim 2011

Voor de titel waren drie geno-

mineerden geselecteerd door 

een vakkundige jury. Uiteinde-

lijk is De Vries, lid van de AVS, 

gekozen als winnaar. Team en 

ouders omschrijven hem als: 

“Een motiverende, positieve, 

behulpzame en ondersteunen-

de schoolleider. Germ straalt 

uit dat hij plezier heeft in zijn 

werk. Germ ‘staat’ samen met 

ouders, team en leerlingen 

voor de school. Hij heeft oog 

voor de belangen van kinde-

ren, ouders en leerkrachten 

en zijn oplossend vermogen 

is zeer groot. Germ wordt 

ervaren als een integer en 

toegankelijk persoon, die goed 

zicht heeft op onderwijsleer-

processen. Hij brengt nieuwe 

ontwikkelingen in de school 

als hij daartoe kansen ziet lig-

gen en werkt actief samen met 

kennisinstituten om kennis de 

school in te halen.”

De AVS feliciteert Germ de 

Vries van harte met deze 

titel. De andere twee geno-

mineerden waren Reiny Kas 

van de openbare basisschool 

De Mienskip in Buitenpost en 

Otto Hiemstra van christelijke 

basisschool De Opdracht in 

Ureterp. 

Germ de Vries van de Burgerschool in Dokkum 

heeft op 28 september de zilveren Schoolleider 

van het Jaar-Pluim 2011 uitgereikt gekregen. 

Dit gebeurde tijdens de Dag van de Schoolleider, 

een initiatief van Onderwijsbureau Meppel.

Germ de Vries van de Burgerschool uit Dokkum ontvangt de Schoolleider 
van het Jaar-Pluim 2011.

in 2012 veel aandacht voor agressie en geweld

Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW
Het is de bedoeling dat de drie diensten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), te 

weten de Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

(SIOD), begin volgend jaar opgaan in de Inspectie SZW (in oprichting).

Dat meldden minister Kamp 

en staatssecretaris De Krom 

van SZW aan de Tweede 

Kamer. Bij deze mededeling 

was ook het Jaarplan 2012 

gevoegd. Hierin staat dat de 

inspectie volgend jaar veel 

aandacht gaat besteden aan 

agressie en geweld tegen 

werknemers met publieke 

functies. Uitgangspunt voor 

de controles is een nieuw 

stappenplan voor een goed 

beleid tegen agressie. Volgens 

SZW kunnen organisaties via 

internet (www.zelfinspectie.nl) 

zelf nagaan of hun aanpak 

hieraan voldoet en/of hoe 

ze die kunnen verbeteren. 

Ook de Arbocatalogus PO 

(www.arbocataloguspo.nl) 

besteedt aandacht aan dit 

onderwerp. Verder gaat de 

inspectie in 2012 werkgevers 

controleren met onder andere 

stagiairs in dienst. 
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mediaopvoeding heeft levenslang effect

Onderwijsprestaties van kinderen met ouders 
die veel tv kijken blijven achter
Kinderen aan wie wordt voorgelezen en die worden gestimuleerd tot lezen, doen het – ook op langere 

termijn – beter in het onderwijs. De onderwijsprestaties en het maximaal bereikbare onderwijsniveau 

van kinderen met ouders die veel tv kijken, zijn slechter dan die van vergelijkbare kinderen. Dat blijkt uit 

promotieonderzoek van sociologe Natascha Notten aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

voor het eerst in nederland toegepast

Met Amerikaanse onderwijsmethode problemen 
in Rotterdamse achterstandswijk aanpakken
De gemeente Rotterdam en het rijk gaan gezamenlijk proberen volgens een Amerikaanse aanpak de 

problemen in achterstandwijken in Rotterdam-Zuid op te lossen. Dit doen ze met een bijzondere onderwijs-

methode die voor het eerst in Nederland wordt toegepast. Het project is gebaseerd op de Harlem Children’s 

Zone, een succesvolle aanpak in New York.

Notten bekeek hoe de media-

opvoeding samenhangt met 

onderwijssucces: welk onder-

wijsniveau heeft een (inmid-

dels volwassen) kind bereikt 

en hoe presteert of presteerde 

het daar. “Uiteraard zijn er 

allerlei andere factoren die 

van belang zijn voor onder-

wijssucces, zoals de opleiding 

van de ouders, het beroep van 

de ouders, de gezinssituatie 

enzovoort. Maar als je daar-

voor corrigeert, blijkt media-

opvoeding ook een invloed-

rijke factor.

Kinderen van wie de ouders 

meer dan twee tot drie uur 

per dag tv keken, vooral naar 

amusementsprogramma’s, 

deden het op lange termijn 

minder goed in het onderwijs 

dan kinderen die met hen te 

vergelijken waren en waar 

thuis minder tv gekeken 

werd. En kinderen aan wie 

veel voorgelezen werd, deden 

het beter. Mediaopvoeding 

kan uiteindelijk het verschil 

uitmaken tussen of iemand 

kan starten op een hbo of op 

de universiteit.”

Overigens is tv-kijken niet 

altijd slecht voor kinderen: 

tv-programma's kunnen leer-

zaam zijn en de taalvaardig-

heid bevorderen. Maar dat 

doen ze niet allemaal en Not-

tens data wijzen uit: eén tv in 

een gezin doet het onderwijs-

succes toenemen, meerdere 

laten het afnemen. “Een tv op 

je kamer kan betekenen dat 

je minder leest en minder tijd 

besteedt aan je huiswerk.” 

De aanpak kenmerkt zich door 

gemotiveerde leerkrachten en 

een intensieve betrokkenheid 

van ouders. Opvallend bij deze 

aanpak is dat twee- en drieja-

rige kinderen (groep 0) al naar 

school gaan. Ook is er veel 

aandacht voor het voorkomen 

van schooluitval. 

Onderwijs minister Van 

Bijster veldt heeft 7 miljoen 

euro beschikbaar gesteld 

voor dit project. In de regio 

zijn bijvoorbeeld het taal- en 

rekenniveau onvoldoende. 

Ook is in Rotterdam de animo 

niet groot om in de vakantie 

bijlessen te geven.

Rotterdam is samen met het 

rijk actief bezig met het aan-

pakken van sociale en fysieke 

problemen in Rotterdam-

Zuid. De ideeën hiervoor zijn 

uitgewerkt in het ‘Nationaal 

programma kwaliteitssprong 

Zuid’. Dit programma bevat 

aanbevelingen van de commis-

sie Deetman/Mans. 

Ongezond lichaamsgewicht
Een ander punt dat Notten onder de loep nam, was de 

invloed van tv-opvoeding op de ontwikkeling van de Body 

Mass Index of BMI van kinderen. Kinderen die hun ouders’ 

voorbeeld volgen en veel tv kijken, hebben later in het 

leven gemiddeld een hoger BMI. Notten: “De kans op een 

ongezond lichaamsgewicht op langere termijn neemt toe 

voor kinderen die veel tv kijken.”
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Ook De Kastanjelaar in Milheeze 
heeft gebruik gemaakt van AVS 
Voordeel en gekozen voor 
Multifi lm zonwering. 

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

Multifi lm: én warmtewering én
lichtwering én kostenbesparing

Ingenieursburo De LeeuwIngenieursburo De Leeuw
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nieuwe vitaliteitsregeling vanaf 2013

Spaarloon stopt in 2012; levensloop 
wordt beperkt 
Voor 2012 heeft de regering diverse belastingmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen 

hebben gevolgen voor het spaarloon en de Levensloopregeling.

Het spaarverlof wordt per 

1 januari 2012 afgeschaft. Van-

af deze datum is het niet meer 

mogelijk om geld in te leg-

gen in de spaarloonregeling. 

Het reeds ingelegde bedrag 

blijft conform de bestaande 

regeling staan. Het gespaarde 

bedrag komt dus niet ver-

vroegd beschikbaar.

Ook de Levensloopregeling 

wordt gewijzigd. Als een 

medewerker op 31-12-2011 een 

tegoed van minimaal 3.000 

euro heeft, dan verandert er 

niets, omdat er dan sprake is 

van een overgangsregeling. De 

medewerker kan ook na 1-1-

2012 doorgaan met stortingen 

onder de huidige voorwaar-

den. Heeft een medewerker 

op 31-12-2011 een levensloop-

tegoed dat lager is dan 3.000 

euro, dan wordt de levens-

loopverzekering omgezet en 

opgeheven. De levensloopreke-

ning c.q. -verzekering kan wel 

blijven bestaan als het tegoed 

3.000 euro of meer is op 31-12-

2011. Daarvoor kan een extra 

storting worden gedaan. Zo 

kan een medewerker toch 

nog blijven sparen voor bij-

voorbeeld eerder stoppen met 

werken. De levensloopverlof-

korting vervalt vanaf 2012.

Medewerkers kunnen tot het 

einde van 2011 nog starten 

met de Levensloopregeling, 

maar dan zal er minimaal 

3.000 euro moeten worden 

ingelegd. Het aangaan van 

een levensloopverzekering is 

mogelijk tot 30-12-2011. Perso-

neelsleden die in 2011 deelne-

men aan de spaarloonregeling 

kunnen niet meer deelnemen 

aan de Levensloopregeling, 

omdat in één kalenderjaar 

niet aan beide regelingen tege-

lijk kan worden deelgenomen.

Vitaliteitsregeling
Het is de bedoeling dat de 

spaarloonregeling en de 

Levensloopregeling worden 

samengevoegd tot de Vitali-

teitsregeling. Deze nieuwe 

spaarregeling treedt echter 

pas op 1 januari 2013 in wer-

king. De nieuwe regeling moet 

nog nader uitgewerkt worden. 

Zoals het er nu naar uitziet 

kan er per jaar maximaal 

5.000 euro ingelegd worden. 

In totaal mag niet meer dan 

20.000 euro gespaard worden. 

Bij opname is het bedrag 

vrij besteedbaar. Vervolgens 

behoort opnieuw sparen tot 

de mogelijkheden. Dit sparen 

wordt fi scaal ondersteund en 

gaat niet via het salaris, maar 

via de belastingaangifte. Als 

een medewerker op 1 januari 

62 jaar is, dan kan maximaal 

10.000 euro per jaar worden 

opgenomen. Tot slot dient 

het gespaarde bedrag uiterlijk 

vóór de AOW-leeftijd opgeno-

men te worden. 

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?
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illustratie  jos collignon over... mediaopvoeding
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Over het thema 

De redactie van Kader Primair stelt zich in 

dit nummer voor een onmogelijke opdracht. 

Namelijk: achterhalen wat onderwijskwaliteit 

is. Dat toch wat vage begrip ‘kwaliteit’ – dat 

door politici, journalisten, maar ook door 

onderwijsmensen zelf te pas en te onpas wordt 

gebruikt – hebben we geprobeerd te ontleden 

en te specifi ceren. Allereerst door senior AVS-

adviseur en gastredacteur Jos Hagens aan het 

woord te laten. In een persoonlijk betoog gaat 

hij terug naar de oorsprong van onderwijs en 

pleit hij voor een doorbraak in het denken over 

onderwijskwaliteit. Vervolgens vertellen drie 

schoolleiders over waar kwaliteit volgens hen 

wel én niet in zit. Een interview met trainer en 

schrijver Truus Römgens geeft een idee van 

wat wetenschappelijk hersenonderzoek voor 

de kwaliteit van onderwijs kan betekenen. 

Tot slot leidde Jos Hagens een gesprek bij 

onderwijsstichting SPOM in Horssen waar 

vanuit allerlei lagen binnen de organisatie – 

van leerkracht tot bestuurder – over kwaliteit 

werd gedebatteerd.

thema  k waliteit van onderwijs

‘m a n y  o f  o u r  s c h o o l s  a r e  g o o d  s c h o o l s …  if  o n ly  t h i s  w er e  19 6 5 ’  –  l o u i s e  s t o l l ,  l o n d o n  c e n t r e  o f  l e a d e r s h i p  i n  l e a r n i n g

De jeugd de gewoonten en de kennis 

bijbrengen die men in het leven nodig heeft, 

is een van de oudste zorgen van de mensheid. 

Zo opent William Boyd in 1972 zijn boek 

The History of Western Education. Dat is 

de kern van de bijdrage die onderwijs aan 

de ontwikkeling van kinderen en jongeren 

moet leveren. Iedereen heeft persoonlijke 

opvattingen over wat je ‘in het leven’ 

nodig hebt. Helaas worden in de politiek 

de verschillen in opvattingen vaak eerder 

verscherpt dan dat men op zoek is naar 

gedeelde opvattingen die richting aan beleid 

kunnen geven, aldus senior AVS-adviseur Jos 

Hagens. Hij zoekt in dit betoog de kern van 

onderwijskwaliteit en doet een suggestie hoe 

die te bereiken. tekst jos hagens

Onderwijs als maatschappelijke functie is al oud. Als 

grondlegger kennen we de Griekse beeldhouwer Socrates 

die in het begin van de 4e eeuw als leerkracht ging optre-

den. Hij werkte vanuit de overtuiging dat juist handelen 

alleen mogelijk is als er juist denken aan ten grondslag 

ligt. En daarmee zag Socrates ook de onlosmakelijkheid 

van ‘gewoonten en kennis’ uit de openingszin van dit arti-

kel. Tegelijk zag Socrates het belang van onderwijs niet 

alleen in persoonlijke zin; onderwijs is ook van belang voor 

de maatschappij.

Kwaliteit van onderwijs 
voeren we w el de juiste discussie?
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‘m a n y  o f  o u r  s c h o o l s  a r e  g o o d  s c h o o l s …  if  o n ly  t h i s  w er e  19 6 5 ’  –  l o u i s e  s t o l l ,  l o n d o n  c e n t r e  o f  l e a d e r s h i p  i n  l e a r n i n g

Kwaliteit van onderwijs 
voeren we w el de juiste discussie?

Lang is onderwijs beperkt gebleven tot de elite. Al bij de 

Grieken was onderwijs alleen voor hen bestemd die zich 

niet met fysieke arbeid hoefden bezig te houden: ‘scholè’ 

betekent vrije tijd… De eerste onderwijsinstituten waren 

kloosterscholen en universiteiten. Een omslag komt in de 

tweede helft van de 18de eeuw met de Industriële Revolutie, 

als onderwijs de motor wordt om toekomstige arbeiders 

voldoende technisch voor te bereiden op hun arbeidsplek. 

Adam Smith (Schotse econoom, red.) vult dat voor het 

gewone volk aan met onderwijs als compensatie voor het 

geestdodende werk: de start van algemeen onderwijs. Maar 

deze taak voor scholing gold alleen op momenten dat er niet 

gewerkt hoefde te worden. Het is dus amper modern te noe-

men als we nu in de politiek zien dat onderwijs weer heel 

sterk in een economisch perspectief wordt geplaatst.

De zorg om de kwaliteit van onderwijs kunnen we toe-

schrijven aan de Zwitser Pestalozzi (1746-1827), die met 

zijn publicaties de grondslag legt voor didactiek en de 

onderwijzersopleiding. Uitgangspunt voor Pestalozzi, in 

aansluiting op de ideeën van Rousseau, is het individuele 

kind, waarbij opvoeding en onderwijs met kennis van het 

algemene verloop van ontwikkeling leiding geven aan het 

natuurlijke groeiproces. Ook hier is het doel van onder-

wijs weer de plaats in de maatschappij.

Concepten van kwaliteit
Discussies over de kwaliteit van onderwijs zijn er altijd 

geweest en zullen er altijd blijven. In veel gevallen blijken 

de standpunten uit te gaan van verschillende concepten 

van kwaliteit:

•  Technische kwaliteit. Wordt voldaan aan vastgestelde 

specifi caties (eisen)?

•  Functionele kwaliteit. Voldoet een dienst of product 

aan de verwachtingen van de afnemer?

•  Relationele kwaliteit. Is de overdracht van de dienst of 

het product van de leverancier naar de klant goed?

In veel discussies over kwaliteit van onderwijs maken 

we onvoldoende duidelijk over welke vorm van kwaliteit 

we het hebben. En als we dan binnen hetzelfde concept 

spreken, is het ook noodzakelijk om – de toch al moeilijk 

te formuleren – criteria expliciet te maken. Bedoelen we 

allemaal hetzelfde als we het over ‘opbrengsten’ of ‘basis-

vaardigheden’ of ‘burgerschap’ of ‘zorgplicht’ hebben? 

Het lijkt in veel discussies alsof we het over hetzelfde heb-

ben, maar we praten een straatlengte langs elkaar heen.

Worsteling
De basale worsteling over het doel van onderwijs zien we 

steeds weer terug: persoonlijke ontwikkeling versus maat-

schappelijk belang. Ook nu weer laait de discussie over 

de nadruk op het economisch nut van onderwijs op. De 

Amerikaanse fi losofe Martha Nussbaum kwam recent met 

‘Niet voor de winst’, een pleidooi van meer dan 200 pagi-

na’s tegen de ‘vereconomisering’ van het onderwijs. Zij 

stelt vooral burgerschap als belangrijkste doel: “… leden 

van een heterogene natie in een nog heterogenere 
Een van de uitgangspunten voor een nieuwe basisconcept voor onderwijs 
is dat leren zowel binnen als buiten de school plaatsvindt.
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Er is veel veranderd in het onderwijs, maar is het basis-

concept van onderwijs wel veranderd? Is er voor onze 

kinderen veel verschil in de beleving school – als we alle 

digiborden, computers, et cetera even wegdenken – met 

wat onze grootouders als kinderen beleefden? Om het met 

Maurice de Hond te zeggen: “Kinderen maken van alles 

mee en af en toe gaan ze naar school om te kijken hoe het 

vroeger was.” De school zoals we die als organisatievorm 

nu kennen lijkt nog in hoge mate op de schoolorganisatie 

zoals die ontstaan is in het industriële tijdperk. Levert een 

vergelijking tussen een school en een autofabriek niet te 

veel overeenkomsten en te weinig verschillen op?

Karikatuur
Het basisconcept van onderwijs staat bijna als een natuur-

gegeven vast: een volwassene een jaar lang met een groep 

kinderen in een lokaal. Natuurlijk is dit een karikatuur, 

maar raakt de kritiek tegen deze karikatuur ook de kern 

van het concept onderwijs? Laat ik een voorbeeld geven: 

juist in een tijd van veel parttimers doen scholen hun 

uiterste best om de kinderen in een klas niet meer dan 

twee (hooguit drie) leerkrachten te geven. Want het is niet 

goed als kinderen veel wisselingen meemaken. Ga eens na 

met hoeveel verschillende volwassenen kinderen te maken 

hebben als ze de schooldeur dicht getrokken hebben. Is 

het aantal leerkrachten, of is het feit dat we geen eendui-

dige aanpak hebben het probleem?

Misschien moeten we de discussie over de technische kwa-

liteit van het onderwijs maar even laten voor wat die is en 

beginnen met een herbezinning op de relationele kwali-

teit. In het industriële tijdperk (met de overmatige bena-

drukking van effi ciëntie en arbeidsdeling als principes) 

is de schoolorganisatie met zijn leerstofjaarklassen ont-

staan. Al vanaf 1920 wordt dit bekritiseerd als de grootste 

wereld...” Het onderwijs moet veel meer aandacht besteden 

aan kunst, literatuur, talen, muziek, fi losofi e, religie en 

cultuur. Dit zal veel onderwijsmensen uit het hart gegre-

pen zijn. Aan de andere kant kan geen weldenkend onder-

wijsmens ontkennen dat het toerusten van leerlingen met 

een voldoende vaardigheid in taal, lezen en rekenen (en 

informatie- en communicatievaardigheden zou ik willen 

toevoegen) noodzaak is.

Maar voor mijn gevoel zou een herbezinning op het con-

cept onderwijs de eerste stap moeten zijn. Als ik in een 

inleiding het hieronder weergegeven plaatje laat zien, 

wordt het ondanks de geringe technische kwaliteit onmid-

dellijk herkend als een klaslokaal. En dan te bedenken dat 

het hier om een archeologische opgraving gaat van duizen-

den jaren voor onze jaartelling…

Kwaliteit van onderwijs 
bestaat niet, kwaliteit van 
leiderschap wel

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, inge-

zonden via de website.

Gérard Zeegers van obs de Bonckert en obs 

het Ogelijn in Boxmeer: “Oneens. Kwaliteit 

kan gemeten worden, maar waardevolle 

metingen bestaan bij de gratie van afge-

stemde normeringen. En met inachtneming 

van enige subjectiviteit. Als we kwaliteit van 

onderwijs, leiderschap, of zelfs kwaliteit 

van leven willen meten, dan dienen we de 

juiste criteria te kiezen, een kijkwijzer samen 

te stellen. We moeten een breed scala aan 

observatoren en kwaliteitsmeters aanstel-

len, zodat de kwaliteit vanuit zo veel moge-

lijk verschillende invalshoeken kan worden 

beleefd en ‘gemeten’. Daar waar men meet, 

omdat men wil groeien, is het effect vele 

malen groter dan daar waar men meet om te 

controleren.”

Gijs van den Brink van Smaragd Educatie 

in Wezep: “Oneens. De kwaliteit van het 

onderwijs heeft een directe relatie met 

en is te beïnvloeden door de kwaliteit van 

de leerkrachten. En de kwaliteit van de 

leerkrachten heeft een directe relatie met en 

uw mening telt  peiling

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl 

kunnen reageren op de stelling:

28%
deels eens

48%
oneens

24%
eens

Klaslokaal uit de Sumerische beschaving van 3.000 jaar voor 
Christus in de Sumerische stad Mari. Dat is in het huidige Syrië 
(Tell Hariri) op de westelijke oever van de Eufraat.
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belemmering voor onderwijsvernieuwing. Maar het is nog 

steeds het basisconcept van de schoolorganisatie. En we 

blijven werken aan nieuw leren, nieuw onderwijs…

Een uitspraak die ooit in mijn verzameling terecht kwam 

en die me aan het denken heeft gezet: “Veel onderwijsver-

andering is gericht op het verplaatsen van de strandstoe-

len op het dek van de Titanic”. René ten Bos, fi losoof en 

organisatiedeskundige, benoemt in zijn boek Strategisch 

denken (1998) de verarmde, formele rationaliteit als oor-

zaak voor een onvermogen om te leren. Steeds weer, zegt 

hij, benaderen we nieuwe problemen vanuit het oude rati-

onele perspectief: de organisatie als machine. Hij houdt 

een pleidooi voor intuïtie als uitgangspunt voor strate-

gisch denken.

Nieuw basisconcept
Laat ik daarom mijn intuïtief denken over een nieuw basis-

concept voor onderwijs openbaar maken en ter discussie 

stellen:

•  De school is een deel van een maatschappelijke 

omgeving waar een groep kinderen en een groep 

daarvoor opgeleide volwassenen voor elkaars 

ontwikkeling verantwoordelijk zijn.

•  Leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats.

•  Het team is als geheel verantwoordelijk voor alle 

leerlingen.

•  Groeperingsvormen zijn fl exibel en afgeleid van het doel 

van een activiteit.

We delen de school op in twee subsystemen:

•  Een leeromgeving waar met evidence based didactische 

middelen élk kind wordt toegerust met basis- en 

metacognitieve vaardigheden: lezen, taal, rekenen, 

informatie– en communicatievaardigheden (ICV).

  Deze onderwijsinstelling maakt gebruik van de 

sterkste kwaliteiten van leerkrachten en zet die voor 

alle leerlingen in (vakleerkrachten). Er wordt gewerkt 

in groeperingsvormen die bewezen effectief zijn. De 

opbrengst van het onderwijs staat hier centraal.

•  Een ontwikkelomgeving waar kinderen en volwassen 

zich met elkaar zich ontwikkelen tot burgers voor de 

wereld van morgen.

  In dit tweede subsysteem staat de opbrengst minder 

centraal dan de toegevoegde waarde. Wellicht moeten 

we hier weer terug naar het Socratische denken over 

onderwijs en ontwikkeling.

Conclusie
De vraag ‘wat is de kwaliteit van onderwijs?’ laat zich niet 

eenduidig beantwoorden. Dat hoeft niet onoverkomelijk te 

zijn, als we maar in gesprek blijven erover. De nadruk van 

de overheid op opbrengsten in taal, lezen en rekenen zou 

ik daarbij willen zien als een noodzakelijke, maar onvol-

doende voorwaarde om een goede school te zijn. Zoals 

iedereen in de praktijk wel weet: de school is meer dan het 

leren van basisvaardigheden. De voorgestelde tweedeling 

zou daar recht aan kunnen doen. ‘De man met een nieuw 

idee is een gek, tot het werkt’, schijnt Mark Twain (Ameri-

kaans schrijver, red.) ooit gezegd te hebben. 

Jos Hagens is senior adviseur op het gebied van 

(speciale) leerlingenzorg en het beleidvoerend 

vermogen van schoolorganisaties. Het aan het eind 

van dit artikel beschreven basisconcept voor nieuw onderwijs 

betreft nog een ruwe eerste versie, waar de auteur graag 

over in gesprek gaat. Reageren? Stuur een e-mail naar 

j.hagens@avs.nl.

thema  k waliteit van onderwijs

is te beïnvloeden door de kwaliteit van de 

schoolleider.”

Carla Luycx van obs Atlantis in Amersfoort:

“Eens. Kwaliteit van onderwijs is kwaliteit 

van leiderschap. Zowel leiderschap van de 

leerkracht, als leiderschap van de leerling 

zelf, maar ook inspirerend leiderschap van 

de schoolleiding. Kortom: zonder effectief 

leiderschap is kwaliteit van onderwijs niet 

realiseerbaar.”

Jan van Etten van sbo De Wenteltrap in 

IJsselstein (Utrecht): “Oneens. Beide 

bestaan. De kwaliteit van het onderwijs 

komt tot stand door een gezamenlijke 

inspanning. Hoe meer een team erin slaagt 

– gezamenlijk – de goede doelen na te 

streven, des te groter is de kans dat de 

kwaliteit hoog is. De rol van leider is daarbij 

van groot belang. Als die erin slaagt een 

team te inspireren en te faciliteren, dan kan 

succes niet uitblijven. Leiders vormen een 

belangrijke factor, maar kunnen niets zonder 

medewerkers die samen met hem/haar 

gaan voor de gestelde doelen. Dat maakt 

het uiteindelijk ook zo uitdagend en leuk om 

samen de gewenste kwaliteit na te streven 

én bij succes dat samen te vieren!”

Maarten Bauer van De Rank in Deventer:

“Deels eens. Kwaliteit van onderwijs staat 

(of valt) met de persoon voor de klas. De 

schoolleiding moet de kaders en de koers 

aangeven, waarbinnen de leerkracht zijn 

doelen moet halen. Beide delen van de 

stelling zijn een kant van de medaille en 

horen dus bij elkaar.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Parttimers zijn funest voor 
het primair onderwijs

Ga naar www.avs.nl en geeft uw 

mening!
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‘Essentieel
thema  k waliteit van onderwijs

is het onderwijs-
personeel’
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Onderwijskwaliteit is een breed begrip. Dat blijkt ook uit de verschillende visies op kwaliteit Onderwijskwaliteit is een breed begrip. Dat blijkt ook uit de verschillende visies op kwaliteit 

van drie (oud-)schoolleiders van een school die werkt met natuurlijk leren, van drie (oud-)schoolleiders van een school die werkt met natuurlijk leren, een excellente 

kleurrijke school en een van de initiatiefnemers van de actie ‘Red het basisonderwijs’. kleurrijke school en een van de initiatiefnemers van de actie ‘Red het basisonderwijs’. 

Over één ding zijn ze het allemaal eens: het allerbelangrijkste voor de kwaliteit Over één ding zijn ze het allemaal eens: het allerbelangrijkste voor de kwaliteit van onderwijs 

is het personeel. tekst jaan van aken

Onderwijskwaliteit is een breed begrip. Dat blijkt ook uit de verschillende visies op kwaliteit 

van drie (oud-)schoolleiders van een school die werkt met natuurlijk leren, 

kleurrijke school en een van de initiatiefnemers van de actie ‘Red het basisonderwijs’. 

‘Essentieel

>

Annette van Valkengoed, 

schoolleider van Laterna Magica 

in Amsterdam

Natuurlijk leren is het onderwijsconcept waarmee Laterna 

Magica in Amsterdam werkt. “We gaan er vanuit dat kin-

deren in de toekomst beroepen uitoefenen die we nu nog 

niet kunnen bedenken”, vertelt schoolleider Annette van 

Valkengoed. “Daarom werken we met kinderen aan een 

brede ontwikkeling, waarbij al hun talenten aangesproken 

worden.” Naast taal, rekenen en spellen gaat het onder 

meer om leren leren, creatief denken, de regie over het 

eigen leerproces nemen 

en leren onderzoeken. 

“Wat kinderen leren, moet 

wendbare kennis zijn die 

ze in de snel veranderende 

wereld om hen heen kun-

nen inzetten. Daar zie je de 

kwaliteit van het onderwijs 

in terug.”

In de basis is haar visie 

op kwaliteit altijd het-

zelfde geweest, wel is hij 

aangescherpt. “Ik weet nu 

beter wat ertoe doet. Hoe je leren organiseert en inspireert 

bijvoorbeeld.” Als schoolleider is ze daar voortdurend 

mee bezig. “Ik probeer een cultuur te creëren waar fouten 

gemaakt mogen worden, in mogelijkheden gedacht wordt 

en waar een onderzoekende en stimulerende houding 

heerst. Elke dag is het idee: morgen gaan we het nog beter 

doen. Ik heb hele hoge verwachtingen van leerkrachten, 

zodat zij die ook van leerlingen hebben.”

Een sleutel tot kwaliteit is dat je elkaar aan het werk 

ziet, vindt de schoolleider. Laterna Magica is verdeeld in 

units van 0 tot 3 jaar, 3 tot 8 jaar en van 8 tot 12. Daarbin-

nen werken de leerkrachten samen in grote ruimtes met 

de leerlingen. “Refl ectie is al tijdens het werk gaande.” 

Daarnaast zit het team dagelijks bij elkaar om te refl ec-

teren. “We zijn voortdurend gericht op ontwikkeling en 

we bespreken of we onze ambities waarmaken. Kwaliteit we bespreken of we onze ambities waarmaken. Kwaliteit 

ontstaat doordat je gezamenlijk blijft leren.” De school 

biedt personeel een interne opleiding. “Tijdens een inspi-biedt personeel een interne opleiding. “Tijdens een inspi-

ratieworkshop vertelde iemand bijvoorbeeld hoe je in de 

hersenen zaken ordent en onthoudt en hoe je dat in een 

leerstrategie met kinderen gebruikt.”

De school stelt hoge eisen 

aan leerkrachten, vertelt Van 

Valkengoed. “Leerkrachten 

zijn niet alleen uitvoerend, 

maar ze ontwerpen ook 

onderwijs. We maken daarbij 

veel gebruik van onderzoek 

en naast persoonlijke kwa-

liteiten vraagt dat een hoog 

werk- en denkniveau. Je moet 

kennis hebben van ontwik-

kel- en leerlijnen, jezelf ken-

nen en in een team kunnen

leren en werken.” Dat is niet iedereen gegeven en het 

gebeurt dat de conclusie is dat iemand niet helemaal past 

bij natuurlijk leren. “Vaak merken mensen dat zelf ook al. bij natuurlijk leren. “Vaak merken mensen dat zelf ook al. 

Dan bekijken we wat een andere passende plek zou kun-

nen zijn. Mensen moeten de organisatie niet ongelukkig 

maken en andersom ook niet.”

‘Elke dag is 
het idee: morgen 
gaan we het nog 

beter doen’

kleurrijke school en een van de initiatiefnemers van de actie ‘Red het basisonderwijs’. 

Over één ding zijn ze het allemaal eens: het allerbelangrijkste voor de kwaliteit 

is het personeel.

van drie (oud-)schoolleiders van een school die werkt met natuurlijk leren, 

kleurrijke school en een van de initiatiefnemers van de actie ‘Red het basisonderwijs’. is het onderwijs-
personeel’

d r i e  v i s i e s  o p  d e  k w a l i t e i t  v a n  o n d e r w i j s
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Bepalend voor de kwaliteit van onderwijs is...

Voor de drie geïnterviewde schoolleiders 

is personeel het allerbelangrijkst, ze geven 

het een 10. Annette van Valkengoed: “Om 

echt naar een kind te kijken en het te leren 

kennen, weten wat het drijft, wat een kind 

nodig heeft, gaat het toch om mensen.”

Marianne van Mierlo stelt: “Leerkrachten 

die niet capabel of niet gemotiveerd zijn, 

kunnen niet goed lesgeven en daar hebben 

leerlingen last van.”

Bergsma geeft ook een 10, want “onderwijs 

is mensenwerk! Het gaat om het 

systematisch overbrengen van kennis en 

vaardigheden door bevoegde leerkrachten. 

Dat vind ik niet alleen, zo staat het in de Van 

Dale.”

Omgeving vinden ze het minst belangrijk. 

Van Mierlo geeft een 6. “We willen laten 

zien dat je als school in een achterstands-

gebied wel goed kunt presteren.” Van 

Valkengoed een 1. “Kinderen zijn kinderen. 

Je moet kijken wie het kind is en wat het 

nodig heeft, maar dat zijn andere vragen 

dan uit welke omgeving het komt.” Bergsma 

geeft een 6, want “de omgeving heeft 

niet zoveel invloed op de kwaliteit. De 

omgeving heeft overigens wél invloed op de 

toetsresultaten. Het is gewoon een feit dat 

je met kinderen van academisch geschoolde 

ouders makkelijker hoge scores haalt.”

Van Valkengoed tot slot over nieuwe 

technieken: “Die maken steeds meer 

onderwijs op maat mogelijk en zorgen 

ervoor dat leren altijd en overal kan 

plaatsvinden”.

Marianne van Mierlo, 

schoolleider op obs De Straap 

in Helmond

Vermoedelijk is ze een van de weinigen in het onderwijs 

die een inspectiebezoek leuk vindt. “Niemand is perfect en 

als er iets niet goed wordt bevonden, gaan we ermee aan de 

slag”, vertelt Marianne van Mierlo, schoolleider van obs De 

Straap in Helmond. Eigenlijk 

is ze constant met kwaliteit 

bezig. Open communicatie 

is daarbij een wezenlijk ele-

ment. “Een leerkracht moet 

zich vrij voelen om uit te 

spreken dat hij of zij muziek-

les geven een ramp vindt. 

Dan kan een ander die gitaar 

speelt de les overnemen. 

Zo benut je talenten.”

De Straap is een van de 

acht kleurrijke, excellente 

scholen in Noord-Brabant. 

De school heeft 62 procent 

allochtone leerlingen en 

telt 32 nationaliteiten. Hoe 

bereik je excellent onder-

wijs? “De school gaat heel effectief met de tijd om”, vertelt 

Van Mierlo. De lessen beginnen exact om half negen. “Kin-

deren mogen tien minuten eerder de klas in. Als de bel pas 

om half negen gaat, verlies je elke ochtend tien minuten. 

Dat is vijftig minuten per week.” Nadat de adjunct vertrok, 

stelde Van Mierlo in diens plaats drie onderwijsassistenten 

aan. “Hun werktijden zetten we zo effi ciënt mogelijk in. 

Een assistent begint bijvoorbeeld om 9 uur, omdat ze bij 

het eerste half uur spelling niet aanwezig hoeft te zijn.”

Voor ieder vak heeft de school een lesmethode, ook voor 

gym en muziek. “Als je methodes gebruikt, moet je ze ook 

precies volgen. Wij checken halverwege het schooljaar of 

een leerkracht ook op de helft van een methode is. Soms 

betekent het lessen inhalen of samenvoegen.” Voor kinde-

ren die het tempo of niveau niet kunnen bijbenen, treffen 

ze aanpassingen. 

“Wekelijks staan er twee á 

drie dagdelen twee mensen 

voor de groep, dan kun je de 

groep splitsen en de zwakke 

leerlingen extra aandacht 

en uitleg geven.” Sommige 

scholen bezitten een water-

hoofd aan management, 

vervolgt Van Mierlo. “Wij 

hebben zo min mogelijk 

mensen buiten de klas rond-

lopen”, verklaart ze de dub-

bele bezetting.

Ze is haar 32e schooljaar, 

waarvan twaalf als school-

leider, ingegaan en haar 

visie op onderwijskwaliteit 

is altijd hetzelfde geweest. Alleen de manier waarop de 

schoolleider die vormgeeft, is veranderd. Ze leerde veel van 

andere kleurrijke scholen. “Ga niet mee in de neiging om 

bij een allochtone populatie minder hoge eisen te stellen. 

Je moet de lat juist wel hoog leggen, kinderen willen graag 

leren en uitgedaagd worden. Hop, het gas erop.”

‘We checken 
halverwege het 

schooljaar of 
een leerkracht ook 
op de helft van een 

methode is’
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c i j f er s  va n va l k en g o ed: c i j f er s  va n m i er l o: c i j f er s  b er g s m a ::

Pier Bergsma, oud-schoolleider en 

mede-initiatiefnemer van de actiegroep 

Red het basisonderwijs

Onderwijskwaliteit mag zich niet beperken tot meetbare 

prestaties, stelt oud-schoolleider Pier Bergsma. “Leerlingen 

worden vanaf hun vierde achtervolgd met toetsen.” Daarbij 

vindt hij dat de focus teveel ligt op kennis, waar het ook 

om kunde gaat. “Als je de focus zo sterk op taal en rekenen 

en de daaraan gekoppelde 

toetsresultaten legt, gaat 

dat ten koste van een 

breed aanbod van kennis 

en kunde.” Al gaat het wel 

om leerprestaties. “Je moet 

uit kinderen halen wat er 

inzit, maar wel rekening 

houden met hun moge-

lijkheden. Kinderen met 

minder capaciteiten moet 

je niet overvragen. Daar-

om zijn we ook de actie 

‘Red het basisonderwijs 

gestart’.” Het lijkt er volgens hem op dat de maatschappij 

steeds meer gericht is op mensen met een hbo- of universi-

taire studie. “Terwijl we juist behoefte hebben aan mensen 

die met hun handen werken.”

Onderwijskwaliteit zit voor een schoolleider niet in allerlei 

beleidsstukken en plannen, want papier is gewillig, weet 

Bergsma. “Het gaat erom die kwaliteit in de praktijk han-

den en voeten te geven door als schoolleider geregeld je 

voelhoorns uit te steken. Je bespreekt met collega’s hoe het 

met leerling Pietje gaat, hoe het confl ict met een ouder is 

afgelopen en of ze nog nieuw lesmateriaal nodig hebben.” 

Daar is weinig ruimte voor, vindt hij. “Schoolleiders krijgen 

vierkante ogen van alle tijd die ze achter de computer door-

brengen met plannen en papierprut door bureaucratische 

verplichtingen. “Ik had daarvoor een grote doos onder mijn 

bureau staan, waar ik dat soort papieren ingooide”, zegt de 

oud-schoolleider lachend.

In zijn tijd ging het in de lerarenkamer geregeld over kwali-

teit. “Op een bepaald moment 

schaften we bijvoorbeeld een 

nieuwe rekenmethode aan 

die niet bleek te werken voor 

kinderen met weinig inzicht. 

We hebben onze werkwijze 

aangepast.”

Bergsma is geen voorstander 

van Jenaplan, Dalton, vrije of 

Montessorischolen. “Ik ben 

nooit zo ideologisch geweest.” 

Zijn school bood traditioneel 

onderwijs. “Waarbij je ook 

veel klassikaal doet, waar het 

rustig is en kinderen niet voortdurend in groepjes zelfstan-

dig aan de slag zijn.” Dat is naar zijn overtuiging het beste 

systeem om kennis en vaardigheden over te brengen.

Hij is overigens niet alleen kritisch. “Onderwijs is een 

prachtig vak en de kwaliteit ervan is beter dan pakweg 

veertig jaar geleden, vooral doordat de vakkennis groter is. 

Ook de methodes zijn beter en digitale borden bieden fan-

tastische mogelijkheden.” 

‘Steek als 
schoolleider 
geregeld je 

voelhoorns uit’
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thema  k waliteit van onderwijs

t r u u s  r ö m g e n s  s c h r i j f t  b o e k  o v e r  h e r s e n o n d e r z o e k  v o o r  o n d e r w i j s m e n s e n

Een brug slaan tussen wetenschap en onderwijspraktijk, met als uitgangspunt de onderwijs-

praktijk. Met dat doel schreef Truus Römgens haar boek Vuurwerk – Beter onderwijs door 

breinkennis. Kader Primair sprak met haar. tekst susan de boer

‘De maakbaarheid
 van hersenen

Wat is de aanleiding geweest voor uw boek?

“Een jaar of acht geleden ontwikkelden we op de school 

waar ik toen als adjunct-directeur werkte de mindmap

‘Boeiend onderwijs in deze tijd’. Hierin maakten we ver-

schillende aspecten van goed onderwijs en hun samen-

hang zichtbaar. Een aantal didactische principes blijkt 

neurologisch onderbouwd. Iets leren betekent dat er in de 

hersenen verbindingen tussen neuronen tot stand komen 

en het hoeft niet toevallig te zijn dat die verbindingen tot 

stand komen. Ik vind dat leerkrachten moeten weten hoe 

hersenen werken, zodat we meer mogelijkheden hebben 

om kinderen iets te leren. Ik ben zelf leerkracht geweest 

en schoolleider. Ik spreek de taal van de onderwijsprak-

tijk. Ik denk dat ik de inzichten die voortkomen uit her-

senonderzoek op leerkrachten, ib’ers en schoolleiders 

zo kan overbrengen dat zij erdoor geïnspireerd raken en 

ermee aan de slag kunnen in hun eigen praktijk. Met dit 

boek wil ik de kloof tussen wetenschap en praktijk wat 

kleiner maken.”

Wat heeft hersenonderzoek te maken met onderwijskwaliteit?

“Onder de kwaliteit van onderwijs versta ik twee dingen: 

het product, dus de opbrengsten van het leren, en het 

proces. Bij de kwaliteit van het proces hoort het begrijpen 

van wat er gebeurt in de hersenen als we leren. Er gaat de 

laatste tijd veel aandacht naar het product en dat is goed; 

hoge opbrengsten zijn belangrijk. Maar er is nog te weinig 

zicht op de procesmatige kant. De gedachte is vooral: we 

moeten harder werken, meer oefenen, lestijd verlengen. 

Maar misschien is het beter om niet meer, maar anders te 

werken. Hersenonderzoek geeft inzicht in de werking van 

het brein, bijvoorbeeld het inzicht dat leren niet alleen via 

taal gaat, maar ook via non-verbale wegen als beweging of 

muziek. Of neem het inzicht dat het brein actiever is als 

het samenwerkt met een ander brein. Dan weet je dus dat 

je met het inzetten van coöperatief leren de hersenen van 

leerlingen actiever maakt. We weten ook dat hersenen niet 

werken in waslijsten, maar in spinnen. Daarom werkt sys-

teemdenken zo goed bij het vergroten van de opbrengsten 

bij begrijpend lezen.”

leidt tot didactisch 
optimisme’
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leidt tot didactisch 
optimisme’

Truus Römgens: “Met dit boek wil ik de kloof tussen wetenschap en 
praktijk wat kleiner maken.” Foto: Annemiek Mommers
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Maar dat is toch allang bekend? Didactische principes als 

meervoudige intelligentie en coöperatief leren zijn niet zo nieuw?

“Voor veel wetenschappers en onderwijsadviseurs zijn 

ze niet nieuw. Maar voor een groot aantal mensen in het 

veld wel. Ik geef hersentrainingen op scholen. Dan vraag 

ik wat de teamleden er al van weten, en hooguit 20 pro-

cent heeft dan wel eens van hersenonderzoek in relatie 

tot leren gehoord. Pabostudenten leren er ook weinig 

over. Leerkrachten moeten een idee hebben van hoe leren 

fysiologisch werkt, wat nodig is voor een breinvriendelijke 

omgeving. Zo vergoot je het moreel besef om een goed pro-

duct te leveren.”

Hoe komt het dat de link tussen wetenschappelijke inzichten 

en de onderwijspraktijk niet altijd wordt gelegd?

“Scholen blijven een beetje hangen in het verleden, 

omdat iedereen zelf op school gezeten heeft. Een leer-

kracht van veertig jaar zit al 36 jaar in het onderwijs! 

Maar we moeten onze kinderen toerusten op de maatschap-

pij van de toekomst. Het onderwijs is sterk intern gericht. 

De samenleving en de wetenschap worden vaak buiten de 

deur gehouden. Zelf heb ik onderwijskunde gestudeerd. 

Ik verwierf dus psychologische, pedagogische en sociologi-

sche kennis, maar een transfer naar de praktijk was er niet, transfer naar de praktijk was er niet, transfer

dus volgde ik gewoon de beschikbare lesmethode. De link 

kan nu beter gelegd worden dan dertig jaar geleden, omdat 

neurologische inzichten overtuigender zijn dan psychologi-

sche. Ik laat tijdens trainingen fi lmpjes zien van wat er in 

de hersenen gebeurt, hoe verschillende neuronen op elkaar 

‘vuren’ als er iets geleerd wordt, hoe de verbanden worden 

gelegd. Daar komt ook de titel van mijn boek, Vuurwerk, 

vandaan.”

Weten leerkrachten, schoolleiders en intern begeleiders genoeg 

om inzichten uit de hersenwetenschap te kunnen toepassen?

“Er zijn scholen die met onderdelen van ‘boeiend onder-

wijs’ werken, zoals meervoudige intelligentie of coöperatief 

leren. Maar hersenen werken zo niet. Je moet kijken naar 

De mindmap Boeiend onderwijs, die Truus Römgens samen met collega’s zo’n acht jaar geleden ontwikkelde.

‘d e  t i j d  d at  w e  k u n n e n 
d e n k e n  d at  w i e  vo o r  e e n 

d u b b e lt j e  g e b o r e n  i s  n o o i t 
e e n  k w a r t j e  w o r d t ,  l i g t 

d e f i n i t i e f  a c h t e r  o n s ’

‘ h e t  b r e i n  i s  a c t i e v e r 
a l s  h e t  s a m e n w e r k t  m e t 

e e n  a n d e r  b r e i n ’
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het geheel. Een timmerman heeft ook meer gereedschap-

pen tot zijn beschikking dan een hamer. Maar als je een 

school die met meervoudige intelligentie bezig is, ook 

coöperatief wilt laten werken, dan wordt dat gezien als iets 

wat er bovenop komt. Terwijl het erom gaat dat leerkrach-

ten een bewuste keuze maken in hun didactische aanpak, 

zoals een timmerman ook een schroevendraaier kan pak-

ken of een beitel.”

Kunt u een voorbeeld geven van kennis die het didactisch handelen 

van leerkrachten verandert?

“Modelling, stapje voor stapje voordoen hoe je een tekst 

begrijpend leest of een wiskundeprobleem oplost, is een 

voorbeeld. Spiegelneuronen in je brein zorgen ervoor dat 

als je een handeling uitgevoerd ziet worden, in je hersenen 

dezelfde gebieden actief zijn als wanneer je die handeling 

zelf uitvoert. Leerkrachten zetten die spiegelneuronen intu-

ïtief in, ze doen bijvoorbeeld sommen voor. En ze weten 

ook dat het weerslag heeft op de groep als ze chagrijnig of 

juist vrolijk de klas in komen. Modelling is een didactische Modelling is een didactische Modelling

tactiek die bewust gebruikmaakt van de spiegelneuronen 

thema  k waliteit van onderwijs

bij kinderen. Ook op het niveau van leidinggeven kun je 

inzichten uit breinkennis toepassen. Je kunt bijvoorbeeld 

coöperatieve werkvormen in een teamoverleg hanteren. 

Dan komen er beslist meer verschillende meningen op 

tafel. En op het niveau van de school kun je wellicht 

rekening houden met het biologisch ritme. We weten dat 

er na het middageten een ‘lunchdip’ optreedt, en dat zo 

tussen twee en vier uur het concentratievermogen weer 

toeneemt. Vanuit breinwetenschappelijk oogpunt moet je 

geen continuroosters invoeren waarbij kinderen om twee 

uur naar huis gaan.”

Van welke wetenschappelijke inzichten verwacht u de meeste 

winst?

“Vooral de plasticiteit van het brein. De tijd dat we kun-

nen denken dat wie voor een dubbeltje geboren is nooit 

een kwartje wordt, ligt defi nitief achter ons. Ook op 

latere leeftijd kun je leren. Ik ken een onderwijsassistent 

die intelligent genoeg is om leerkracht te worden. Ze wil 

dat ook graag, maar het lukte niet, omdat ze het reke-

nen niet voldoende onder de knie kreeg. Zij ziet nu het 

perspectief dat ze wel degelijk kan leren rekenen, mits 

er aangesloten wordt op de verbindingen in haar brein. 

De maakbaarheid van de hersenen leidt tot didactisch 

optimisme. Je doet ertoe als leerkracht en als school-

leider, je kunt kinderen echt helpen te leren. Een ander 

veelbelovend inzicht is de ontdekking dat intelligentie 

op verschillende plekken in de hersenen zit. Hoe meer 

verbindingen tussen die verschillende plekken, hoe 

beter je leert. Met meervoudige intelligentie is dus veel 

winst te behalen.” 

Waar zijn relevante ontwikkelingen in de wetenschap 
te vinden?

Tijdschriften
•  Onderwijstijdschrift Didactief publiceert over onderwijs-

kundig onderzoek en de praktische toepassing daarvan. 

www.didaktief.nl

•  Wetenschap in Beeld is een internationaal magazine waarin 

op toegankelijke wijze over de wereld van de wetenschap 

– vooral natuur, geschiedenis, technologie en biologie – 

wordt geschreven. Dit jaar is het thema ‘het brein’. Zie 

http://wibnet.nl/brein.

•  Een speciale editie van Elsevier: Ons brein. Apart te 

bestellen via www.elsevier.nl.

Websites
•  www.scienceguide.nl: online nieuwsmagazine voor de 

kennissector. Werkt samen met onder meer de educatieve 

hbo-opleidingen, Universiteit Utrecht en Platform Bèta 

Techniek.

•  www.ioe.ac.uk/research: netwerk van het Institute 

of Education van de University of London. Dit 

netwerk publiceert regelmatig over onderzoek naar 

schoolontwikkeling onder de titel Research Matters.

•  www.lectoraten.nl: overzicht van lectoren die aan 

hogescholen zijn verbonden en hun onderzoek.

•  www.nwo.nl: overzicht van door de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

gefi nancierd onderzoek.

•  www.hersenenenleren.nl

•  www.neurokids.nl

m e e r  w e t e n ?
Het door Truus Römgens geschreven 

boek Vuurwerk – Beter onderwijs 

door breinkennis wordt uitgegeven 

door Natuurlijk Leren en verschijnt 

eind november 2011. Te bestellen via 

www.natuurlijkleren.org.

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

c o n t i n u r o o s t e r s  i n vo e r e n 
w a a r b i j  k i n d e r e n  o m  t w e e  u u r 

n a a r  h u i s  g a a n ’
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s c h o o l b e s t u u r  sp om  w il  ‘m e t en  én  w e t en ’

Het bestuursbureau van stichting SPOM staat 

midden in het land van Maas en Waal. Vanuit 

het raam zie je herten dartelen rond een 

watertje. Het is het vredige decor voor een 

pittige discussie tussen leerkrachten, ib’er, 

directeuren en bestuurder over onderwijs-

kwaliteit: wie maakt uit wat dat is? Wat wil je 

bereiken naast goede cijfers, hoe stimuleer je 

dat collega’s meer uit zichzelf en de kinderen 

halen, en hoe houd je jezelf scherp? 

tekst marijke nijboer

Als het goed is
vertellen de cijfers
niks nieuws

De gesprekspartners werken bij de stichting SPOM in het 

Gelderse Horssen, een bestuur met 17 basisscholen: 

v.l.n.r. Paula Breuer, directeur Sint Victorschool; José Bouwma, 

leerkracht De Kleurencirkel; Henk Brakel, directeur Mariënhof; 

Simone Wolthuis, leerkracht De Kleine Kern; Greetje ter Borg, 

ib’er De Appelhof; Marius Peters, bestuurder SPOM. AVS-

adviseur Jos Hagens is gespreksleider. Foto's: William Moore

“Elk individueel kind heeft recht op kwalitatief goed 

onderwijs,” vindt leerkracht Simone. “Je moet elk kind op 

z’n eigen niveau en op z’n eigen talenten zien aan te spre-

ken, zodat hij of zij het beste uit het onderwijs kan halen.” 

Directeur Henk: “Kwaliteit is dat de leerkracht kinderen 

ziet zoals ze zijn.”

Bestuurder Marius kiest voor een bredere defi nitie: 

 “Kwaliteit gaat over de hele organisatie. En niet alleen 

over cijfermatige opbrengsten. Je hebt kwalitatief goede 

leerkrachten nodig, die in ontwikkeling blijven en in 

gesprek gaan over het vak.” Hij wil weten op welke pun-

ten zijn mensen extra ondersteuning nodig hebben. Dat 

betekent dat je hun functioneren moet monitoren. “Maar 

ik voer een kruistocht tegen het woord ‘verantwoording’. 

thema  k waliteit van onderwijs
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Dan vragen mensen zich voortdurend af: doe ik het wel 

goed?” Voor hem is trots op het eigen werk cruciaal. “Als 

een metselaar mooi werk heeft afgeleverd, vertelt hij er 

graag over. Bij ons werkt dat net zo. Je vertelt wat je doet, 

waar je naar toewerkt. Dát is verantwoording afl eggen.” 

Ondertussen verwacht hij wel dat mensen in ontwikkeling 

blijven. “Ik heb een allergie voor mensen die zeggen: we 

deden het altijd al zo.”

Wie maakt uit wat kwaliteit is? Marius: “SPOM eist van 

haar scholen dat zij minimaal presteren op de ondergrens 

die de inspectie stelt. Tegen een school die structureel 

onder de norm zit zeggen wij: kijken jullie eens goed naar 

het didactisch vakmanschap.”

Eigen ambities
Daarnaast hebben scholen en onderwijsgevenden eigen 

ambities. Henk: “Of wij goed zijn, dat bepaal ik, samen 

met de ouders. Als ik van oud-leerlingen hoor dat zij fi jn, 

passend werk hebben gevonden, vind ik dat wij het goed 

hebben gedaan.” Directeur Paula: “Je wilt kinderen ook 

meegeven dat ze zich lekker voelen, kunnen samenwer-

ken, klaar zijn voor de maatschappij. Wij zoeken naar hoe 

je dat het beste kan vormgeven en hebben gekozen voor 

het thematiseren. Een begrip als samenwerken kun je 

dan uitgebreid neerzetten. Het gaat ons om die twee spo-

ren samen; voldoen aan de inspectienormen en die extra 

bagage meegeven.”

Marius: “Ouders vertrouwen erop dat binnen de stichting 

goed onderwijs wordt gegeven. Ik zeg tegen hen: zo lang 

u niets hoort, kunt u ervan op aan dat uw kind goed 

onderwijs krijgt. Als een school achterblijft met technisch 

lezen, moet je dat ook aan de ouders vertellen.”

Gespreksleider Jos gooit de knuppel in het hoenderhok: 

“Kinderen hebben recht op een goede toerusting. Het 

is een kwestie van fatsoen dat zij de basisnorm krijgen. 

Maar het onderscheid tussen harde en zachte gegevens 

is dodelijk. Margaret Wheatley (Amerikaanse onderwijs-

kundige, red.) zei: “Als je meet, verlies je veel uit het oog”. 

Henk, die al jaren trendanalyses maakt: “We neigen nu 

met z’n allen wel heel sterk naar de kant van het meten. 

Ik ben een cijferman, maar ik vind het pedagogisch kli-

maat ook heel belangrijk.”

Marius houdt een rapport omhoog. “Onze beleidsnota 

heet niet voor niets ‘Meten en Weten’. Dat ‘en’ is een 

zwaar bevochten woordje. Onze directeuren zeggen: wij 

weten zelf heel veel. Het kan niet zo zijn dat wij uit die 

data moeten vernemen hoe we ervoor staan. Ze tonen mis-

schien een blinde vlek, maar verder zullen ze vooral veel 

bevestigen.” Hij verwacht wél dat zijn mensen de beschik-

bare informatie gebruiken: “Ik heb m’n bedenkingen bij 

leerkrachten die bewust de eerste weken de leerlingendos-

siers niet inzien. Zij vinden dat elk kind recht heeft op 

een gelijke start. Daar zit wat in, maar ik wil liever ook 

geen tijd verliezen.”

Inspectiebezoek
De eindopbrengsten van Paula’s school vielen in het 

voorlaatste jaar tegen. Zij heeft hard en met succes met 

haar team aan verbeteringen gewerkt. Zij stimuleert 

onder andere de dialoog over het onderwijs. “Een goed 

voorbeeld is het Taalverbeterproject. Daarvoor kregen we 

geld en middelen, en dat schept de ruimte voor uitwis-

seling en het werken aan je vakmanschap.” Onlangs had 

zij de inspectie op bezoek. “Die kijkt toch vooral naar de 

harde resultaten. Ik vind die eenzijdige focus op de scores 

jammer,” zegt ze. “Maar ik heb uitgelegd dat door diverse 

mutaties in ons team veel expertise verloren is gegaan, en 

daar staat de inspectie dan toch wel voor open.”

Leerkracht José volgde een workshop over het werken 

met Citogegevens. “Daar was de slotconclusie: je hebt alle 

gegevens op tafel, dus dan kun je leerkrachten erop aan-

spreken. Toen zei ik: zo ga je toch niet met cijfers om? Een 

grafi ekje alleen zegt weinig. Wij hebben veel kinderen voor 

wie Nederlands de tweede taal is. Dan vind ik de vraag ook 

heel relevant, op welk niveau zij binnenkwamen.”

direc t eur henk br a kel : 

‘a l s  i k  v a n  o u d - l e e r l i n g e n  h o o r 

d at  z i j  f i j n ,  pa s s e n d  w e r k  h e b b e n 

g e vo n d e n ,  v i n d  i k  d at  w i j  h e t 

g o e d  h e b b e n  g e d a a n ’

>
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Ib’er Greetje: “Soms staan er rode cijfers tussen de Cito-

resultaten, terwijl je er heel hard aan hebt gewerkt. Wij 

betrekken het team bij de trendanalyses, en zeggen: zie 

die toetsen als een richtingwijzer. Ze laten zien waar je 

mee aan de slag moet.”

l eerkr ac ht  simone wolt huis: 
‘ i k  b e n  v o o r  h e t  v e r d e l e n  va n 
b e pa a l d e  w e r k z a a m h e d e n .  i n 
b e pa a l d e  d i n g e n  b e n  i k  b e t e r 
d a n  a n d e r e  l e e r k r a c h t e n ’

Goed personeel is een voorwaarde voor onderwijskwali-

teit. Greetje ziet soms grote verschillen tussen leerkrach-

ten. “De ouders zien die ook. Soms heeft de ene leerkracht 

een totaal ander verhaal dan de andere. Ouders geloven 

de ene wel, de andere niet. Het is een kwestie van vakman-

schap. Hoe meer vakmanschap, hoe objectiever ook het 

meten verloopt.”

Schoolleider Henk zou meer planmatigheid willen zien. 

“Je hebt niet altijd het rendement dat je zou willen. We 

werken heel hard en kijken achteraf of we onze doelen 

gehaald hebben. Maar je kan beter vooraf bepalen waar 

je naar toe wilt (dat is toch een doel?). Ik zie ook dat veel 

leerkrachten moeite hebben met bepaalde facetten van 

hun werk; die zitten aan hun plafond. Om dit vak echt 

goed uit te oefenen, heb je eigenlijk een hbo-plus denkver-

mogen nodig.”

Leerkrachten groeperen
Bestuurder Marius: “Een leerkracht kan geen specialist 

zijn op twaalf gebieden. Ik zou het daarom een goed idee 

vinden om leerkrachten onder te verdelen in vier groe-

pen: mensen die creatief zijn; mensen die goed gestruc-

tureerd en planmatig kunnen lesgeven in vakken als 

taal, lezen en spelling; mensen die cijfermatig sterk zijn 

en rekenen goed kunnen uitleggen; en mensen met een 

sterke maatschappelijke belangstelling, die de zaakvakken 

op een boeiende manier kunnen geven.”

Simone: “Veel leerkrachten zullen vrezen dat ze dan hun 

eigen, vaste groep kwijtraken. Zelf ben ik ervoor. Ik ben in 

bepaalde dingen ook beter dan in andere. Bij die onder-

werpen kan ik de kinderen verder brengen.”

Collega-leerkracht José: “Ik vind het juist knap van ons 

dat wij al die verschillende dingen doen, ieder op zijn 

manier. Wij werken af en toe al klassendoorbrekend, en ik 

merk dat je dan veel steun aan elkaar hebt. Je staat er niet 

alleen voor en je krijgt doordat je collega’s aan het werk 

ziet ook een completer beeld van leerlingen.”

Paula’s school heeft te maken met krimp. “Ik merk dat 

dat ook kansen biedt. Je gaat nieuwe dingen proberen, 

groepen herschikken, en leerkrachten staan meer open 

voor klasbezoeken. Ik denk dan ook dat het groeperen van 

leerkrachten zeker mogelijkheden biedt.”

Weinig vergaderen, veel coachen
Marius wil samen met zijn directeuren stimuleren dat 

mensen didactisch sterker worden. “Eén manier is: geen 

grote teamvergaderingen, en in plaats daarvan veel coa-

ching.” Hij vindt dat het management veel op de werk-

vloer moet zijn. “We zijn te lang in onze kamertjes bezig 

geweest met het bedenken van plannen.” Henk slaat hem 

op de schouder: “Daar ben ik het helemaal mee eens, 

maar helaas verwacht jij op korte termijn van mij nog een 

rapport…” Zelf heeft hij, ook in verband met krimp, op 

zijn school de bouwvergaderingen afgelast. “In die uren 

bespreken we in wisselende samenstelling zaken waar we 

in de groep tegenaan lopen.”

be s t uurder m a rius  pe t er s:
‘ i k  v o e r  e e n  k r u i s t o c h t  t e g e n 
h e t  w o o r d  v e r a n t w o o r d i n g ’
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Welke onderwijsfunctie 

je ook hebt, belangrijk is 

dat je scherp blijft. Henk 

werkt op een dorpsschool. 

“Alle kinderen uit het dorp 

komen in principe bij ons. 

Daardoor word je minder 

alert. Als je dan ook nog 

veel leerkrachten in het 

team hebt die er al jaren 

zitten, is het best lastig 

om aan de bal te blijven.” 

Jos vraagt of hij iets ziet in 

verplichte mobiliteit. Henk: 

“Ik zeg: ja. Zo voorkom je 

dat ook de betere leerkrach-

ten teveel op hun routine 

gaan drijven.” Ook Simone 

vindt dit idee ‘verfrissend’. 

Ib’er Greetje echter: “Ik zit 

al jaren op mijn school, en ik voel me niet vastgeroest. 

Je kunt toch ook op andere manieren je horizon verbre-

den? Je moet je blijven ontwikkelen.”

Marius is niet voor verplichte mobiliteit; hij kijkt liever 

naar de talenten van mensen. “De één werkt makkelijker 

met ouders uit de sociaal lagere klassen dan de ander. 

Ik kijk bij een vacature liever welke persoonskenmerken 

nodig zijn in een team.”

Voor Paula is netwerken een manier om scherp te blij-

ven. “Veel van onze scholen zijn met dezelfde ontwik-

keling bezig. Uitwisselen 

en samenwerken geven 

dan een enorme impuls.” 

Gespreksleider Jos: “Dat 

zijn gratis coachinguren. 

Noem het geen intervisie, 

want dan houden mensen 

er meteen mee op.” 

thema  k waliteit van onderwijs

direc t eur 
paul a  breuer: 
‘die  eenzi jdige 

fo cus op  de 
s core s v ind ik 

j a mmer’

ib’er  gree tje  t er  borg:
‘som s s ta a n er  rode c i jfer s 

t ussen de  c itore sultat en , 
t erwijl  je  er  heel  h a rd a a n hebt 

ge werk t ’

l eerkr ac ht  josé  bouwm a :
‘doordat  je  col l eg a’s  a a n he t 

werk zie t,  kri jg  je  een compl e t er 
beel d  va n l eerl ingen’
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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!: Amsterdamse basisschool Samenspel geeft ‘rekentaal’ aan 

alle leerlingen: rekenen, waarbij er veel aandacht is voor begrijpend lezen en 

woordenschat. “De resultaten van rekenen en de andere vakken zijn enorm 

omhoog gegaan.” tekst winnie lafeber

Samenspel is een grote, ‘zwarte’ school 

met veel achterstandsleerlingen. De school 

besloot enkele jaren geleden het taalon-

derwijs stevig aan te pakken door mee te 

doen aan de taalpilots van Projectbureau 

Kwaliteit. Maar de rekenscores bleven ver 

achter. Directeur Marijke van 

Amersfoort: “Wij vroegen ons 

af waarom de school zo laag 

scoorde op rekentoetsen, met 

name verhalende rekensom-

men. Begrepen de leerlingen 

de opgaven niet? We zijn toen 

– net als een aantal andere 

scholen in Amsterdam Zuidoost 

– gestart met ‘rekentaal’, 

waarbij taal- en rekenonderwijs 

worden gecombineerd. De 

reken- en taalspecialist van 

onze adviesbegeleidings-

dienst gingen voor het eerst 

samenwerken. Een aardver-

schuiving! Samen met een 

leerkracht zijn de eerste lessen 

ontwikkeld.”

De schakelklas (groep 6) was 

de eerste groep die begon met rekentaal. 

Inmiddels is het door de hele school 

geïmplementeerd. Twee keer in de week 

is er ‘s middags een half uur les, waarbij 

kinderen ‘rekenverhalen’ vertellen aan 

elkaar. Verhalen waarin bepaalde ‘signaal-

woorden’ voorkomen, die aanduiden of het 

bijvoorbeeld om een plus- of aftreksom gaat. 

Zoals de woorden ‘korting’ of ‘erbij’. Van 

Amersfoort: “Kinderen zijn heel interactief 

met rekentaal aan de slag in de klas. Ze 

analyseren rekenopdrachten en leren het 

snelst als ze zelf actief de signaalwoorden 

gebruiken. Ook werken we met ‘clusterwoor-

den’: een groep woorden die samenhangt of 

juist tegengesteld is, hangt een tijd gegroe-

peerd op het bord. Die woorden blijven 

hangen totdat alle kinderen ze kennen. Zo 

leren ze twintig nieuwe woorden per week, 

ruim 1.000 per jaar.”

De kinderen leren spelenderwijs de sommen 

te analyseren of op te lossen, soms via bin-

go, een grabbelton of opdrachtenkaartjes. 

“Je staat er versteld van hoe de kinderen het 

oppakken en hoeveel discipline ze tonen. In 

groep 8 maken ze al zelf de clusterwoorden. 

De kinderen begrijpen de Cito-toets nu 

veel beter. We zijn enorm omhoog gegaan 

met de resultaten voor rekenen. Ook in de 

andere vakken merk je het verschil”, vertelt 

Van Amersfoort.

De school heeft nu een taal- en rekenteam, 

bestaande uit MT- en LB-leerkrachten, die 

tijdens een aantal middaglessen de groepen 

bezoeken (klassenconsultatie). 

Leren van elkaar staat hoog in 

het vaandel. Van Amersfoort 

geeft ook regelmatig, samen 

met een of twee leerkrachten, 

workshops aan andere scholen. 

“Vooral voor scholen met veel 

kinderen met een taalachter-

stand is rekentaal aan te raden. 

En voor scholen die willen 

investeren in woordenschat-

onderwijs en begrijpend lezen. 

Het voordeel is dat er geen 

nieuwe methode aan te pas 

komt. Het is wel belangrijk dat 

er continuïteit in zit en dat je het 

goed inroostert. Het maken van 

woordclusters kost aardig wat 

werk, maar verder zijn er geen 

kosten. Als schoolleider moet je 

er voortdurend bovenop zitten: goede afspra-

ken maken en regelmatig controleren.” 

m e e r  w e t e n ?
Video met voorbeeldles en uitleg: 

www.leraar24.nl/video/2134

www.bssamenspel.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

‘kinderen begrijpen 
verhalende rekensommen 

nu veel beter’

Kinderen van basisschool Samenspel vertellen elkaar een zelfbedachte 
rekensom, waardoor hun (reken)woordenschat en taalbegrip toeneemt.
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In de reeks (skype)interviews met (inter)nationale onderwijsgoeroes 

deze keer aan het woord de Amerikaans-Nederlandse Annemieke 

Golly. Wat Michael Fullan is op het gebied van taal en rekenen, is 

zij op het gebied van gedrag(sinterventie). Ze ontwikkelde een 

methodiek voor scholen om gedragsproblemen bij kinderen aan te 

pakken en (vooral) te voorkomen: School Wide Positive Behaviour 

Support. Deze aanpak is recent ook overgewaaid naar Nederland.

tekst lisette blankestijn

Met beloningen

Het was de liefde die maakte dat Annemieke Golly als jong 

meisje Brabant en haar werk als automonteur gedag zei 

voor een leven in de VS. Golly werd huisvrouw en moe-

der van een zoon die als zesjarige het label minimal brain 

damage kreeg. Hij zou nooit leren lezen en schrijven, werd 

haar verteld. Golly wilde hem helpen, maakte kennis met 

vijf principes die later de ruggengraat zouden worden van 

het bijzondere gedragsinterventiemodel: School Wide Posi-

tive Behaviour Support (SWPBS). Ze paste de principes toe op tive Behaviour Support (SWPBS). Ze paste de principes toe op tive Behaviour Support

haar zoon, zag succes en ging als vrijwilliger aan de slag 

in het speciaal onderwijs. We zijn nu enkele decennia, een 

master Special Educational Needs en een PhD verder. Dat 

SWPBS werkt is wetenschappelijk aangetoond, 14.000 Ame-

rikaanse scholen gebruiken het model en Golly is beroemd. 

Ze verspreidt de aanpak wereldwijd aan professionals. 

“Een enorm inspirerende vrouw die helemaal in de aanpak 

geloofd, of bijna de aanpak is”, aldus een ‘volgeling’. In 

Noorwegen, Denemarken, Chili en Turkije én in Nederland 

lopen diverse SWPBS-pilots. Golly’s boek ‘Goed gedrag kun 

je leren!’ is een bijbel voor scholen die positief met gedrags-

problemen willen omgaan.

serie (sk ype)interviews met onderwijsgoeroes

s c h o o l  w i d e  p o si t i v e  b eh av i o u r  su pp o r t

Wat kan SWPBS Nederlandse scholen opleveren?

“Als leerkrachten minder tijd hoeven te besteden aan 

gedragsproblemen, hebben ze meer tijd om les te geven. 

Dat komt de schoolresultaten ten goede. In de VS is aange-

toond dat SWPBS leidt tot een betere atmosfeer in school, 

leerkrachten voelen zich minder alleen en melden zich 

minder ziek. De meeste kinderen doen het gewoon goed, 

als de verwachtingen maar duidelijk zijn en op een posi-

tieve manier worden aangeleerd en bekrachtigd.”

Door Passend onderwijs en de bezuinigingen blijven er meer 

leerlingen met gedragsproblemen in het regulier onderwijs. Kan 

SWPBS helpen?

“Ja! In de VS was dat het hoge aantal kinderen in het 

speciaal onderwijs een van de redenen om te starten met 

SWPBS. SWPBS werkt preventief.”

Hoe komt het dat gedragsproblemen een steeds grotere rol spelen 

in het onderwijs?

“Op de lerarenopleiding leren leerkrachten vaak niet 

goed hoe ze gedragsproblemen kunnen voorkomen. 

naar goed gedrag
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Leerkrachten voelen zich hulpeloos omdat ze vergeten hoe 

belangrijk het is om kinderen aan te leren wat de basis is 

van goed gedrag: hoe kom je de klas binnen, hoe berg je je 

spullen op, hoe gedraag je je in de gang? Kinderen weten 

niet uit zichzelf wat er van hen verwacht wordt.”

Ligt het niet aan de ouders?

“Ouders spelen een grote rol, maar ook als het thuis niet 

goed gaat kan de school veel doen. Je moet het probleem 

oplossen daar waar het zich voordoet. Vast staat: als een 

kind zich niet gedraagt zijn het de volwassenen die duide-

lijk moeten maken welk gedrag gewenst is. Daarom spre-

ken we van School Wide (Positive Behaviour Support): alle 

volwassenen in school moeten meedoen. De ouders wordt 

verteld welke waarden en verwachtingen gelden op hun 

school. Ook moet school ouders positieve signalen geven 

over hun kind. Concreet benoemen wat er wél goed gaat. 

Wil je opbellen over een incident? Dan moet je eerst min-

stens vier keer iets goeds hebben gemeld.”

Welke rol heeft de schoolleider bij het voorkomen en aanpakken 

van probleemgedrag?

“Hij of zij moet een SWPBS-team (gedragsteam) opzetten. 

Daarin zit een leerkracht uit iedere bouw, iemand die 

supervisie heeft op het schoolplein, een begeleider (bij-

voorbeeld logopedist of ib’er) én de schoolleider zelf, om 

te laten zien dat hij/zij het belangrijk vindt. Idealiter zit er 

ook iemand uit de jeugdzorg in het team, of een ambulant 

begeleider of sociaal werker. De schoolleider moet zijn 

team supporten en hetzelfde doen als de leerkrachten: 

goed gedrag belonen. Leerkrachten willen ook een pluim! 

En de leerlingen vinden het geweldig als hun juf of meester 

een kaartje krijgt: als juf blij is voelen ze zich fi jn.”

U hebt het model ontwikkeld in de VS, kunnen we het een-op-een 

overnemen in Nederland?

“Het meeste is universeel toepasbaar. Ik zie hier veel 

mogelijkheden omdat instellingen meer samenwerken, 

bijvoorbeeld onderwijs met jeugdzorg. In de VS kennen we 

dat minder. Ook hebben Nederlandse scholen meer zeggen-

schap over hun eigen beleid.”
Annemieke GollyAnnemieke Golly

>

h o e  w e r k t  s c h o o l  w i d e 
p o s i t i v e  b e h av i o u r  s u p p o r t ?

SWPBS werkt volgens een aantal stappen:

•  Alle volwassenen in een school formuleren gezamenlijk de 

waarden die de school belangrijk vindt. Bijvoorbeeld respect, 

verantwoordelijkheid en veiligheid. Deze waarden worden 

vastgelegd in een matrix.

•  De leerkrachten leren het gedrag dat past bij deze waarden 

actief aan aan de kinderen. Ze doen voor hoe het moet, 

hoe het niet moet, en nog een keer hoe het wel moet.

•  Goed gedrag wordt consequent beloond door alle volwas-

senen in de school, met verbale complimenten en belonings-

kaartjes.

•  Verkeerd gedrag krijgt zo min mogelijk aandacht.

•  Als een kind echt over de schreef gaat staat daar een 

heldere sanctie op. Bij drie incidenten rond een kind komt 

het gedragsteam bij elkaar om de oorzaak te achterhalen.

naar goed gedrag
’ j e  m o e t  h e t 

p r o b l e e m  o p lo s s e n 
d a a r  w a a r  h e t  z i c h 

vo o r d o e t ’
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Weet u hoe uw inkomen eruit ziet 
als u met pensioen gaat?
Meld u aan voor de Inkomensvooruitblik en zie meteen hoeveel u 
netto per maand krijgt. 

Alles wat met pensioen te maken heeft, 

vind ik lastig en moeilijk. De Inkomensvooruitblik 

van Loyalis geeft me een eenvoudig en helder 

overzicht. En dat kost me helemaal niets.

‘‘
’’

De Inkomensvooruitblik is een jaarlijks overzicht dat 
laat zien hoeveel u netto per maand krijgt als u met 
pensioen gaat, arbeidsongeschikt wordt of eerder stopt 
met werken. Hebt u een partner, dan ziet u hoeveel hij 
of zij krijgt als u zou komen te overlijden. 

Naast dit jaarlijkse overzicht krijgt u ook uw eigen 
persoonlijk digitale dossier in MijnLoyalis. U kunt er 
berekeningen maken waardoor u nog meer inzicht in 
uw inkomen krijgt. 

Hoe maakt Loyalis zo’n Inkomensvooruitblik?
Met uw toestemming krijgen we uw pensioen-
gegevens van uw pensioenfonds. Deze voegen 
we samen met uw verzekeringsgegevens. 
Zo maken we een totaalplaatje: de Inkomensvooruitblik.

Wilt u ook een gratis Inkomensvooruitblik?
Meld u aan via www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik
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 serie (sk ype)interviews met onderwijsgoeroes

Belangrijk aspect van School Wide Positive Behaviour 
Support: Een juf ‘betrapt’ een leerling op goed gedrag 
en geeft hem hiervoor een beloningskaartje. 
Illustratie: Juliëtte de Wit

s w p b s  i n  n e d e r l a n d

Momenteel werken ongeveer 45 Nederlandse basis-
scholen in pilots met SWPBS. Er worden zo’n tachtig 
coaches opgeleid die helpen bij de implementatie van 
de aanpak in de scholen.

Pauline Koppers werkt voor het kennis centrum SWPBS 

(ondergebracht bij PI Research) en is zelf coach-in-opleiding. 

“De eerste geluiden zijn goed: leerkrachten gaan anders 

naar de leerlingen (en elkaar) kijken, ze zijn zich er meer van 

bewust dat een positieve benadering prettiger werkt en een 

betere sfeer creëert. Bij de SWPBS-aanpak nemen scholen 

beslissingen op basis van data. Ze verzamelen gegevens over 

waar er incidenten plaatsvinden, hoe laat, op welke plek en 

welke kinderen daarbij betrokken zijn. Op die manier wordt 

duidelijk waar en welke interventies nodig zijn. Als er veel 

incidenten in de gang zijn, kan de leerkracht een les herhalen 

over welke gedragsverwachtingen er gelden in de gangen. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een systeem om deze 

informatie in op te slaan. Na verloop van tijd wordt er een 

grootschalige effectmeting uitgevoerd.”

“SWPBS is goed toepasbaar in Nederland”, zegt Koppers. 

“Er zijn wel verschillen: de VS kennen bijvoorbeeld meer dan 

wij een complimentencultuur. Daar kunnen wij wat van leren: 

positief kijken, wat gaat er wél goed? Dat goede gedrag moet 

je dan versterken.”

Cultuurverschil OBS De Veldkei in Assen doet voor het 

tweede jaar mee aan de pilot, begeleid door jeugdzorg-

instelling Yorneo (een van de SWPBS-pioniers in Nederland). 

Directeur Jos van Ouwerkerk, herkent het cultuurverschil 

dat Koppers schetst: “Wij zijn hier wat minder uitbundig. 

Die beloningskaartjes slaan in de hogere groepen minder aan. 

De vier-staat-tot-éénregel werkt wel heel goed: tegenover één 

correctie staan vier positieve opmerkingen. Dat probeer ik 

als schoolleider ook bij mijn team te doen. Verder zie ik grote 

veranderingen bij ons op school, dankzij SWPBS. De sfeer was 

al rustig, maar er is nu meer duidelijkheid voor de kinderen, 

hun ouders en de leerkrachten. Iedereen weet welk gedrag we 

willen zien en horen. We benaderen de kinderen positiever, en 

we werken op een uniforme manier aan sociale vaardigheden. 

Dat is ook prettig voor het klassenmanagement. 

Ouderavonden over SWPBS kunnen rekenen op een hoge 

opkomst. De komende jaren gaan we verder met de vraag: wat 

kun je thuis met SWPBS?”

Van Ouwerkerk: “Ik verwacht veel van de database waarin we 

incidentformulieren kunnen opslaan. Dan krijgen we inzicht in 

vragen als: waar doen zich de meeste incidenten voor? Wat is 

er aan de hand: wordt er gepest, is er een vechtpartij? Welke 

kinderen zijn er vaak bij betrokken? Dat gaat helpen bij de 

aanpak van het probleem.”

m e e r  w e t e n ?
Kenniscentrum over SWPBS in Nederland: www.swpbs.nl

Hoe gaat het nu met uw zoon?

“Uitstekend. Hij spreekt vloeiend Nederlands, heeft een 

bachelor in Business Administration gehaald. Inmiddels is 

hij 45 jaar; vanwege zijn ADD help ik hem met zijn dage-

lijkse taken. Verder heeft hij hetzelfde nodig als iedereen: lijkse taken. Verder heeft hij hetzelfde nodig als iedereen: 

structuur en een positieve benadering.” structuur en een positieve benadering.” 
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pr a k t i j k er va r in g en  m e t  s c h ei d in g  b e s t u u r  en  in t er n  to e zi c h t

Sommige bestuurders spreken over een ‘lang 

en pijnlijk’ proces. Veel gehoord is de angst 

voor machtsconcentratie bij het aanbrengen 

van de scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht, die sinds 1 augustus verplicht is. 

Is de scheiding eenmaal een feit, dan valt 

het in de praktijk op dat punt mee. Lastiger 

is het spel van loslaten en afstand nemen 

door toezichthouders en initiatief tonen door 

schoolleiders, alias bestuurders. 

tekst irene hemels

achtergrond

De Utrechtse Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek 

Onderwijs koos voor een Raad van Beheer die toezicht 

houdt en een bovenschools managementteam (BMT) dat 

bestuurt. Het BMT bestaat uit de drie schoolleiders van 

de basisscholen die onder de stichting vallen. Zeer bin-

nenkort worden de laatste documenten getekend en is 

de functiescheiding, begeleid door de AVS, formeel. Jos 

Hennevelt is pas sinds 1 augustus 2011 lid van het BMT 

en roemt de duidelijke scheiding tussen BMT en toezicht-

houdend bestuur. “Ik kom van een eenpitter, waar ik alles 

moest overleggen met het bestuur. Op zich niet erg, want 

de lijnen waren kort. Maar we hadden moeite om duide-

lijk te hebben en houden wie welke rol had. Dat is hier 

echt anders.”

Bestuurslid van de – toekomstige – Raad van Beheer 

Thea Janson legt uit dat voor deze constructie bewust 

is gekozen. “Het Overvechtse bestuur is te klein om 

de constructie van een College van Bestuur te hebben. 

Daarmee zouden we een nieuwe laag binnen de organi-

satie boven de schoolleiders creëren. De overhead wordt 

dan te zwaar voor de omvang van onze organisatie.” De 

Angst voor machtsconcentratie overwinnen
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pr a k t i j k er va r in g en  m e t  s c h ei d in g  b e s t u u r  en  in t er n  to e zi c h t Schaepmanstichting niet zover willen gaan dat er zoiets 

gespeeld heeft als angst voor machtscentralisatie, is 

hun gekozen model wel een waarborg daartegen. De 

Dr. Schaepmanstichting is met tien basisscholen en één 

school voor speciaal basisonderwijs in de regio Hen-

gelo vergelijkbaar qua grootte met Fectio en ook hier 

koos men voor het Raad van Toezichtmodel. Bestuurs-

voorzitter Timmen is tevens voorzitter van het direc-

teurenberaad van de schooldirecteuren, het huidige 

Managementoverleg dr. Schaepmanstichting (MOS). En 

dat is niet voor niets. “Als CvB komen we wekelijks bij 

elkaar en kunnen we snel zaken vaststellen. Daarnaast 

leefde er bij de schoolleiders de angst dat het CvB beleid 

zou vaststellen waaraan de directeuren zich simpelweg 

moesten committeren. Het motto van onze organisatie 

is ‘Samen sterk in ontwikkeling’. Het is daarom niet zo 

vreemd dat de schoolleiders aangaven samen met ons te 

willen optrekken. Als CvB hebben wij nu het gevoel met 

onze voeten in het veld te zitten.”

>

goed idee was. Dat deel van het directieteam sprak de voor-

keur uit voor een duobaan, maar dat kon niet meer omdat 

de beslissing al was genomen.” Bestuurder-directeur Jos de 

Bruijn heeft de bestuurswijziging als een ‘lang en pijnlijk’ 

proces ervaren. “Achteraf kun je je afvragen of het verstan-

dig is geweest van het bestuur om aan het begin van het 

proces te zeggen dat je met dezelfde mensen verder wilt. 

Dat is naar mij toe heel zorgvuldig geweest. Anderzijds 

is dat de deksel op elke discussie. Welke openheid is er 

dan nog om erover te discussiëren door bijvoorbeeld de 

GMR en de directeuren? Bij schooldirecteuren leefde de 

angst: wat als Jos rechtsaf gaat en wij willen linksaf? Die 

argwaan moest ik overwinnen. Een van de hobbels als je je 

bestaande positie verlaat is, dat alle geledingen hun kans 

nemen om kritisch naar de organisatie te kijken. Dat is 

prima, maar als het vooral gaat om te melden waar je last 

van hebt en het erg persoonlijk wordt, dan word je wel 

heel kwetsbaar.”

Samen optrekken
Hoewel voorzitter van het College van Bestuur Hans Tim-

men en schoolleider Rob Huberts van de Overijsselse dr. 

schooldirecteuren zijn blij met de gekozen oplossing. 

Hennevelt: “Als eenling kun je makkelijk verworden tot 

‘dictator’. Door het driehoofdige BMT houd je elkaar in het 

zicht.”

Deksel op discussie
De angst voor machtsconcentratie is een vaker gehoorde 

klacht. Bij katholieke Scholenstichting Fectio met dertien 

basisscholen in Houten en omgeving kan men daarover 

meepraten. Het bestuur besloot bij de aanvang van het ver-

anderingsproces door te gaan met de algemeen-directeur 

en hem de functie van eenhoofdig College van Bestuur 

(CvB) of te wel bestuurder-directeur te geven. Raad van 

Toezichtlid Astrid van Leeuwen: “Om de continuïteit te 

waarborgen, kozen wij ervoor om met de zittende mensen 

door te gaan. Dat heeft de discussie wel op scherp gezet. 

Niet iedereen kon in de gevoerde discussies onderscheid 

maken tussen persoon en functie bij het verwoorden van 

zijn of haar opinie.”

Dat laatste lijkt nogal een understatement. Schoolleider 

Monique Koolen: “Een deel van de schoolleiders zag best 

een uitdaging in het nieuwe proces. Een ander deel had 

twijfels bij de algemeen directeur die in zijn eentje het 

CvB zou vormen. Er is hardop afgevraagd of dit wel een 

Angst voor machtsco
En dat samen optrekken bevalt schoolleider Rob Huberts 

wel. “We zitten voortdurend met elkaar aan tafel. Wij als 

schoolleiders hebben een grote inbreng bij de beleidsont-

wikkeling en kunnen tegelijk dicht bij onze leidinggeven-

de rol op onze eigen school blijven zitten. Dat is prettig.”

Schooldirecteur als bestuurder
Soms is het voor schoolleiders zoeken naar de juiste 

invulling van de eigen rol. Soms is onvoldoende gekeken 

naar wat het voor alle lagen binnen de organisatie bete-

kent als de schooldirecteur een bestuursfunctie krijgt. 

Schoolleider Hennevelt van de Overvechtse scholenstich-

ting: “Het is nu nog teveel meer, meer, meer erbij. Binnen 

ons BMT zien we veel mogelijkheden tot delegeren. Op 

dit moment komt een groepsleerkracht nog naar mij 

met de vraag of ze zes planten mag neerzetten. Dat hoort 

niet bij mij. Daar gaan we nog scherp naar kijken. Wij 

als bestuurders-directeuren doen nog te veel uitvoerende 

en controlerende taken die elders binnen de school 

opgepakt kunnen worden. We moeten meer toe naar een 

strategische rol.”

Collega-schoolleider Frans van Noorden is het daarmee 

ncentratie overwinnen

‘a l s  e e n l i n g  k u n  j e  m a k k e l i j k 
v e r w o r d e n  tot  ‘d i c tato r ’’
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helemaal eens. “We deden voorheen al veel aan bestuur-

lijke taken als directeuren, maar er is wel degelijk meer op 

ons bord gekomen. Op sommige bestuurlijke onderwerpen 

waar de tijd of kennis ontbreekt, zullen we dit uitbeste-

den. Door taken en verantwoordelijkheden zoals eventueel 

functioneringsgesprekken weg te zetten bij bouwcoör-

dinatoren, hopen we meer tijd te kunnen besteden aan 

bestuurlijke taken, maar niet zonder het zicht op het 

onderwijskundig leiderschap te verliezen.”

Loslaten en initiatief nemen
Het afstemmen van taken en bevoegdheden bracht voor 

geen enkele schoolorganisatie echt moeilijkheden met zich 

mee. In de praktijk is het spel van loslaten en initiatief 

nemen voor niemand een uitgemaakte zaak. Zowel toe-

zichthouders als directeuren-bestuurders noemen dit een 

lastig dilemma. Schoolleider Van Noorden: “Ik heb weleens 

een contract ondertekend waarvan het bestuur naderhand 

zei: dat hadden wij moeten tekenen. Over een hot onder-

werp als Passend onderwijs praat het bestuur graag mee. 

Daarvan hebben wij als directieteam gezegd: dat gaat te 

ver. Heb vertrouwen in wat wij doen. Soms vragen wij aan 

een bestuurslid dat deskundig is op een specifi ek terrein 

om mee te kijken. Dat zullen we nog steeds doen. In het 

verleden was het zelfs weleens zo dat er zoveel vragen kwa-

men dat wij dachten: we brengen het niet in. Hoewel het 

bestuur uiterst betrokken was, kregen wij soms het idee 

dat we op het matje geroepen werden.”

Bestuurslid Janson van de Overvechtse scholenstichting 

herkent dit. “We hebben nog te veel de neiging om over 

details te willen praten. We weten van onszelf dat we dat 

soms te veel doen. Hoewel we dat niet willen, komen we 

ondanks onszelf soms in die rol terecht. Maar”, zegt Janson 

zeer beslist. “Dat komt ook doordat directeuren hun rol 

nog niet altijd pakken zoals we dat graag zien. Soms vin-

den we ze nog weleens te afwachtend. In het verleden heb-

ben we weleens op de huid van de directie moeten zitten. 

Ook hebben we wel eens bijgesprongen in lastige kwesties.”

Groeien in nieuwe rol
Ook bij Fectio moeten mensen groeien in hun rol. Raad 

van Toezichtlid van Leeuwen: “In de oude situatie kon je 

in principe ver gaan in het nemen van de regie. We waren 

al een bestuur op afstand en lieten al veel over aan de alge-

meen directeur. Maar ook in de nieuwe constructie moet 

je bewust proberen om niet inhoudelijk op de stoel van de 

bestuurder-directeur te zitten en hetzelfde werk gaan doen. 

Door deze scheiding is het voor ons wel makkelijker om 

kritischer te zijn en door te vragen. Voorheen was het not 

done om contacten met ouders en andere geledingen te 

hebben. Dan zou het bijna lijken alsof je achter de rug van 

de algemeen directeur om dingen aan het navragen bent. 

We willen niet enkel afhankelijk zijn van de informatie-

stroom van de bestuurder-directeur en willen met regel-

maat bij de GMR, het directieteam-toezichthouders (DT) of 

bestuursbureauvergaderingen aanschuiven om te horen 

wat er leeft. Een praatje maken met schooldirecteuren op 

scholen en willekeurige medewerkers ontmoeten horen 

daar ook bij.” Bestuurder-directeur Jos de Bruijn vindt dat 

de normaalste zaak van de wereld. “De Raad van Toezicht 

moet niet alleen afhankelijk zijn van ‘het kanaal Jos de 

Bruijn’.” De toezichthouders van de Overvechtse scholen-

stichting kiezen er daarentegen bewust voor om geen con-

tacten met GMR of personeelsleden te hebben; op jubilea 

en andere feestelijke momenten na.

Nieuwe competenties
Elke onderwijsorganisatie heeft zijn eigen weg bewandeld 

richting de verplichte functiescheiding. Niet elke bestuur-

der kon zich vinden in de nieuwe toezichthoudende taak 

f u n c t i e s c h e i d i n g
De functiescheiding is een wettelijk vereiste waaraan alle 

schoolbesturen sinds 1 augustus 2011 moeten voldoen in het 

kader van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Dit betekent 

dat sinds die datum ieder schoolbestuur de functiescheiding 

gerealiseerd moet hebben en volgens deze principes dient te 

werken. De organisatievorm is vrij. Het is niet verplicht een 

afzonderlijke Raad van Toezicht in te stellen. Zo kan ook een 

deel van het bestuur statutair worden belast met het intern 

toezicht. Denk bijvoorbeeld aan een algemeen bestuur dat 

toezicht houdt op een dagelijks bestuur. Verzoeken tot uitstel 

worden afgewezen, omdat de minister geen bevoegdheid heeft 

om van de wet af te wijken.

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

w a a r v a n  h e t  b e s t u u r  z e i : 
d at  h a d d e n  w i j  m o e t e n 

t e k e n e n ’
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achtergrond

en vertrok. Datzelfde geldt voor een aantal schoolleiders. 

Bij de dr. Schaepmanstichting hebben ze gedurende 

het proces van bestuurlijke structuurwijziging afscheid 

moeten nemen van een enkele schoolleider “omdat die 

niet de juiste competenties had”, aldus bestuursvoorzit-

ter Timmen. Voor de Overvechtse scholenorganisatie 

geldt iets soortgelijks. “We hebben het geluk gehad dat 

directeuren zich mee ontwikkelden en tijdens het proces 

kwam een vacature vrij die we konden invullen door 

gericht te kijken naar nieuwe competenties”, vertelt 

bestuurslid Janson.

Zowel schoolleiders als bestuurders moeten in hun 

nieuwe rol andere competenties ontwikkelen. Bestuur-

der-directeur De Bruijn is daar openhartig over: “Ik heb 

geleerd om beter te luisteren en te verbinden, hoewel ik 

dat soms nog best moeilijk vind. Als algemeen-directeur 

was ik meer operationeel bezig. Als bestuurder moet ik 

meer vanuit een helikopterview verbanden leggen, meer 

tactisch en strategisch opereren. Collega’s aanspreken op 

hun eigen verantwoordelijkheid. Daarin moet ik groeien. 

Van te voren was nog niet zo duidelijk dat ik andere kwa-

liteiten moest laten zien.” 

a dv i e s  e n  o n d e r s t e u n i n g
De AVS heeft inmiddels veel ervaring met de 

invoering van de verschillende bestuursmodellen en 

met de functiescheiding. Voor advies, ondersteuning 

en begeleiding kunt u terecht bij senior adviseur Carine 

Hulscher-Slot, (c.hulscher@avs.nl), tel. 030-2361010.
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Toezichtkader 
Het uitgangspunt voor de invulling van goed intern toezicht 

is het strategisch beleidsplan. Om de benodigde informatie 

voor goed intern toezicht te realiseren zullen afspraken met 

de bestuurder gemaakt moeten worden, over bijvoorbeeld de 

inhoud, de vorm en de frequentie van de informatievoorziening. 

Deze afspraken worden vastgelegd in een toezichtkader. Door 

het opstellen van een toezichtkader en het koppelen aan 

het strategisch beleidsplan wordt de informatievoorziening 

gestructureerd en gericht op de punten waar de organisatie 

voor staat en de ontwikkeling van de organisatie.

‘o v e r  e e n  h ot  o n d e r w e r p 
a l s  pa s s e n d  o n d e r w i j s 

p r a at  h e t  b e s t u u r  g r a a g 
m e e :  d at  v i n d e n  w i j  a l s 

d i r e c t i e t e a m  t e  v e r  g a a n ’
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pa s s en d  in t er ieu r  p o si t ief  ef f ec t  o p  (zo rg)l eer l in g en

achtergrond

‘Scholen zijn 
vaak onbewust 
kindonvriendelijk 
ingericht’

Flexibele scheidingswanden, koptelefoons en loungebanken: een passende inrichting voor 

(zorg)leerlingen heeft vaak niet veel nodig. En ook met een klein budget komt een school al ver: 

hergebruik in een ander kleurtje kan veel doen. Scholen gaan daarbij vaak uit van hun eigen 

kennis en ervaring, “maar het inhuren van een expert overstijgt het volgen van je eigen smaak, 

zet een stap verder en creëert rust en eenheid.” tekst irene hemels

De Koningin Emmaschool, een school voor speciaal basis-

onderwijs in Nijkerk, schakelde interieurarchitect Jacque-

line Dam in om de inrichting van het vijftig jaar oude 

schoolgebouw aan te passen. Dam put als moeder van twee 

kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) ook uit 

eigen ervaring. “Ik merk zelf thuis hoe een passende inrich-

ting een goede invloed heeft op mijn kinderen en hoe dit 

de opvoeding kan ondersteunen. Op een school, waar kin-

deren vele uren per dag verblijven, is dat niet anders.”

Dam werkte in nauw overleg met het schoolteam. “Er zijn 

veel leerkrachten die goede ideeën hebben, maar omdat 

zij druk zijn met onderwijs, komt het er vaak niet van 

dit in de praktijk te brengen.” Gertrude van Pijlen, intern 

begeleider op de Koningin Emmaschool, is lovend over de 

samenwerking met Dam. “Als wij zelf aan de slag gegaan 

zouden zijn met kleurenwaaiers was de school nog geen 

eenheid geworden. Je volgt dan meer je eigen smaak. Wij 

hebben ervaren hoe veel verder je komt door een expert in 

te schakelen. Zo is naast alle deuren in de school op soort-

gelijke picto’s te zien wie er werkt of waar de ruimte voor 

dient. Het ziet er professioneel uit en geeft duidelijkheid. 

We hebben zes stille werk- en twee chillplekken op de gang 

waar kinderen zich kunnen terugtrekken. Alle kinderen 

maken er graag gebruik van, veel meer dan voorheen. Er 

is ook veel gewerkt met oranje en paars. Een kleurstelling 

waar wij zelf niet opgekomen zouden zijn. ‘Veel te druk’, 

zouden we hebben gedacht. In de praktijk blijkt dat niet zo 

te zijn.”

Kindonvriendelijk
Gezelligheid en functionaliteit met een rustige uitstraling 

gaan bij Dam hand in hand. “Scholen zijn over het alge-

meen erg kindonvriendelijk. Dat doen ze niet bewust, ze 

willen allemaal het beste voor de kinderen. Maar als ik bin-

nenkom, is het vaak onduidelijk waar ik me moet melden. 

Laat staan dat ik kan zien waar groep 3 zit. Stel je voor hoe 

dat dan voor kinderen is! Zeker voor een kind met autisme, 

dat is al zoveel energie kwijt met het bereiken van het juis-

te lokaal dat er weinig meer overblijft voor leren.”

De inrichting van een school is een onderbelicht terrein. 

Veel wordt gedaan vanuit gewoonte. Overal kriskras door 
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het gebouw schilderen, maar 

een totale renovatie hebben 

we kunnen doen, waarbij de 

architect borg stond voor een 

samenhangend geheel, den-

kend vanuit een totaalconcept. 

Dat kun je als schoolleider niet 

zelf. Je kunt veel beter dicht op 

de huid van de architect zitten 

om samen tot een mooi geheel 

te komen, dan het wiel zelf te 

willen uitvinden.”

Op Zonnehuizen heeft elk 

klaslokaal een eigen garderobe 

tot 1.30 meter hoogte met daar-

boven ramen die op de lichte 

centrale hal uitkijken. Van 

Breemen: “Garderobes per klas 

geven rust en overzicht. En de 

ramen die uitkijken op de hal 

is een bewuste keuze. Er wordt 

wel gezegd dat je geborgenheid 

in de klas moet creëren en prikkels van buiten naar bin-

nen moet vermijden. Dat zien wij anders. Door contact 

van mensen in de hal, zoals andere leerkrachten, met 

leerlingen in de klas weten kinderen zich gezien. Naast 

voorspelbaarheid en structuur geeft dat ook veiligheid.”

Voor elk schoolkind
Hoewel op de Zonnehuislocatie thuiswonende leerlingen 

zitten met autisme, ADHD en/of andere gedragsproblema-

tiek én moeilijk lerend zijn, is locatieleider Van Breemen 

ervan overtuigd dat de nieuwe inrichting ook voor leer-

lingen zonder beperking zinvol is. “Wat voor een leerling 

elkaar werkjes ophangen bijvoorbeeld. Of het idee dat het 

voor de kinderen ongezellig is om op de gang te zitten. Dat 

is een veel gemaakte denkfout!”

Budget
Voor een nieuw interieur op de Koningin Emmaschool was 

door een gift, sponsorloop en fancyfair 16.000 euro beschik- fancyfair 16.000 euro beschik- fancyfair

baar voor de inrichting van een bibliotheek en nieuwe boe-

ken. Hiervan is een multifunctionele ruimte ingericht met 

een bibliotheek, orthotheek en zithoek voor leerkrachten. 

Het benodigde schilderwerk werd gedaan uit het reguliere 

onderhoudsbudget; veel oude meubels kregen een nieuwe 

kleur of bekleding. Het budget voor 

speciaal onderwijs Zonnehuizen 

in Zeist was aanzienlijk groter: 

het ging hier dan ook om een 

renovatie van het dertig jaar oude 

schoolgebouw én een aanpassing 

van het interieur. Na overleg met 

de architect van de gemeente werd 

het oorspronkelijke budget bijna 

verviervoudigd, vertelt locatieleider 

Peter van Breemen. “De architect 

wees ons erop dat het bedrag dat 

de gemeente Zeist voor 2020 op de 

begroting had staan voor renovatie 

van ons schoolgebouw naar voren 

gehaald kon worden door gebruik 

te maken van de regeling ‘Algehele 

aanpassing schoolgebouw’. In plaats 

van 250.000 euro regulier onder-

houdsbudget hadden we in een keer 

950.000 euro tot onze beschikking. 

Niet alleen deuren vervangen en 

Multifunctionele ruimte op de Koningin Emmaschool met een bibliotheek, orthotheek en 
zithoek voor leerkrachten

De Koningin Emmaschool (sbo) heeft zes stille werk- en twee chillplekken op de gang, waar kinderen zich 
kunnen terugtrekken. Picto’s laten zien wie er werkt of waar de ruimte voor dient. “Dat het ongezellig is om 
op de gang te zitten is een veel gemaakte denkfout.”

>
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Ik wizwijs want 
ik wil piloot worden

Ramon, groep 5

Breng leren tot leven

Voor meer informatie kijk op de site: 
www.wizwijs.nl 

Dé rekenmethode!

B
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71

11
9

U kunt ons vinden op de

rekenen
Kijk voor data en locaties op 
www.zwijsen.nl/agenda



achtergrond

s ta r t e r s k i t  vo o r  i n t e r i e u r a a n pa s s i n g

•  Zorg voor een goede bewegwijzering in de school. Begin met uniforme bordjes bij de deuren van de lokalen.

•  Praat met elkaar over wat je wil bereiken met een nieuw interieur.

•  Laat je niet leiden door je persoonlijke smaak.

•  Ga kijken op andere scholen hoe zij het doen. Dat brengt je op ideeën en maakt duidelijk wat je wel en niet wilt.

•  Benader een ervaren adviseur of architect om van gedachten te wisselen.

met een zorgbehoefte goed is, heeft ook een positieve uit-

werking op leerlingen zonder zorgbehoefte. We hebben geen 

nauwe gangen meer, wat vaak geduw en getrek met zich 

meebrengt. Dat brengt onze leerlingen al snel uit hun even-

wicht, maar is ook voor gewone leerlingen niet prettig.”

Over wat goed is voor zorgleerlingen, variërend van kin-

deren met autisme, ADHD en hoogbegaafdheid zijn zowel 

architecten als scholen het wel eens: duidelijkheid, ruimte, 

rust en natuurlijke materialen zijn veelgehoorde begrip-

pen. Toch kan de uitwerking behoorlijk verschillen, weet 

architect Gijs Kuiper van Kuiper Van Tuinen Architecten 

uit ervaring. “De onderwijskundige visie van een school is 

het uitgangspunt. Mijn taak is uit te vinden wat de school 

precies bedoelt en wil. Voor de ene school is prikkelarm 

een strakke, bijna lege en afgeschermde plek, zo afgesloten 

mogelijk van de buitenwereld. 

Terwijl voor Zonnehuizen prik-

kelarm veel meer zit in de sfeer, 

in de harmonie tussen leerling, 

leerkracht en hun omgeving. Zo 

kunnen scholen met dezelfde 

leerlingenpopulatie onderling 

zeer verschillen.”

Geen eigen tafeltje
Naast rust, ruimte en eenheid 

voegt onderwijsvormgever Ellen 

Doornbosch van Kuster + Mulder 

– jarenlang werkzaam geweest 

als leerkracht op basisscholen – 

er graag nog een basisingrediënt 

aan toe: kinderen stimuleren 

en uitnodigen op ontdekking 

te gaan. “Ik kan lokalen niet 

groter maken, maar wel kijken 

naar hoe je ruimtes beter kunt 

gebruiken. Niet elke kleuterklas 

hoeft een eigen bouwhoek te 

hebben, dat kost dubbel aan 

materialen en ruimte. Datzelfde 

geldt voor elk kind een eigen tafeltje. Kinderen elkaar 

laten ontmoeten komt tegemoet aan hun behoefte aan 

beweeglijkheid en contact.” Op basisschool Sam-Sam uit 

Oosterhout leidde dat tot een gezamenlijke ruimte, waar 

al het bouw- en ontdekmateriaal is samengevoegd. “Hier 

bouwen de kinderen onder toezicht, maar ze hebben ook 

de vrijheid om spullen te halen en zelf een veilige plek op 

te zoeken, bij de juf bijvoorbeeld.”

Directeur Magda van Dijk van Sam-Sam bespeurt door de 

aangepaste inrichting een nieuw elan in haar team. “Alle 

leerkrachten zijn verantwoordelijk geworden voor het 

geheel. Leerkrachten worden makkelijker het eigen klaslo-

kaal uitgehaald en daar worden ze creatiever en fl exibeler 

van. Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwe inrichting, 

aansluit bij Passend onderwijs, waarbij je naast de groep 

nadrukkelijk aandacht hebt voor elk kind. Dáár gaat pas-

send onderwijs om.” 

m e e r  w e t e n ?
www.eenthuis.nl (interieuradviesbureau Jacqueline Dam)

www.kuipervantuinen.nl

www.kuster-mulder.nl

Op so-school Zonnehuizen in Zeist heeft elk klaslokaal een eigen garderobe met daarboven ramen die op de 
lichte centrale hal uitkijken. Foto: Jeannette Schols

‘ w at  vo o r  e e n  z o r g l e e r l i n g 
g o e d  i s ,  h e e f t  o o k  e e n  p o s i t i e v e 
u i t w e r k i n g  o p  l e e r l i n g e n  z o n d e r 
z o r g b e h o e f t e ’
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Snel en eenvoudig uw BHV-certificaat halen of verlengen? 
Dat kan via 112BHV.nl

Gratis 7 dagen uitproberen? 

Ga dan naar www.112BHV.nl en vraag de proefcursus aan.
Dé basis voor hulpverlening

De BHV theorie online. 

24/7 online toegang, Gewoon wanneer het u 
het beste uitkomt en in uw eigen tempo. 

Slechts een halve dag praktijk
Intensief oefenen: reanimeren, een AED 
gebruiken, verbanden aanleggen en een 

beginnende brand blussen

Afgestemd op Scholen
Specifieke cursussen voor Scholen, Horeca, 

Detailhandel, Gezondheidszorg, Tankstations, 
Bouw, Industrie, Land- en Tuinbouw

8 of meer cursisten?
Praktijk bij u op locatie

Online inzicht in de cursusvoortgang
Verzorging van uw cursisten-

administratie

Nu ook in Engels, 
Frans en PoolsFrans en PoolsFrans en PoolsFrans en Pools
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Haute Equipe.

PARTNERS IN PUBLIC FINANCE

De complete hulp bij arbobeleid 
in het primair onderwijs

Hét erkende 

branche-instrument

voor de uitvoering van 

 RI&E in het 

primair onderwijs.

www.arbomeester.nl
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in 

onderwijsland. Deze maand het woord aan Manja Smits, woordvoerder 

primair onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.

politieke column

actieplan
Drie jaar geleden vertelde ik in een 

Kamerdebat over het basisonderwijs over 

juf Maud. Juf Maud is een kleuterjuf in 

Amsterdam. Ze is goed opgeleid, op de 

KLOS. Ze staat al meer dan 25 jaar voor 

de klas. Ze weet alles van kleuters en hun 

ontwikkeling. Drie jaar geleden had ze 

25 kleuters in de klas. Ze vertelde me dat 

ze dat best wel lastig vond, omdat de helft 

van de kinderen een taalachterstand had. 

Eén jongetje had een rugzak, twee zaten in 

de procedure voor een rugzak. Daarnaast 

waren er allerlei andere pro-

blemen, zoals iedere school 

ze kent: vieze wc’s, veel taken 

naast het lesgeven, een oud 

schoolgebouw en om de 

zoveel tijd een luizenplaag. 

Juf Maud wilde drie jaar gele-

den een paar dingen: een iets 

kleinere klas, zodat ze al haar 

kinderen goed kon helpen; 

een fatsoenlijke schoonmaak 

op school, zodat de wc’s minder zouden 

stinken; en een conciërge, zodat er iemand 

was voor allerhande klusjes. Ze maakte zich 

grote zorgen om het zogenaamde Passend 

onderwijs, omdat ze bang was niet nog 

meer kinderen te kunnen helpen.

Vlak voor de zomer bespraken we met 

minister van Bijsterveldt het actieplan 

‘Basis voor presteren’. Toen ik dat plan las, 

zat in mijn achterhoofd de werkelijkheid 

van juf Maud: meesters en juffen die hard 

werken voor hun kinderen. Met veel plezier, 

maar vaak met grote zorgen. Het actieplan 

sprak een heel andere taal: presteren, 

toegevoegde waarde, opbrengstgericht 

werken, excellente scholen, prestatiebelo-

ning, afrekenen op opbrengsten, et cetera. 

Het woord ‘competitie’ kwam er niet in 

voor, maar ik las het wel: competitie tussen 

leerkrachten, leerlingen en scholen; meer 

toetsen, hoger scoren, harder werken. Het 

is een richting die de SP niet op wil met het 

onderwijs. Wij willen leerkrachten vertrou-

wen en vertrouwen in het werk dat zij doen. 

Daarvoor zijn de referentieniveaus handvat-

ten om te weten waar een leerling staat, is 

een leerlingvolgsysteem een middel om de 

vorderingen van leerlingen bij te houden en 

zijn toetsen er om er als leerling beter van 

te worden. De Cito-eindtoets verplichten? 

Liever niet. Excellente scholen aanwijzen? 

Waarom? Moet niet elke school uitstekend 

zijn?

Ik geloof niet in de lege woorden van de 

actieplannen van dit kabinet. Ik geloof 

dat alle leerkrachten het beste uit hun 

leerlingen proberen te halen, vanwége 

hun leerlingen. Ze willen dat hun leerlin-

gen goed scoren op toetsen, omdat dat 

fi jn is voor de toekomst van de kinderen; 

niet omdat dit moet van de inspectie of 

van de minister. De rek is er al lang uit in 

het basisonderwijs. De conciërge is weg, 

de klassen zijn groter geworden, op de 

schoonmaak wordt bezuinigd. De jonge, 

enthousiaste leerkrachten, die de oudere 

teams lucht geven, vliegen er nu het 

eerst uit.

Juf Maud is inmiddels 

drie jaar verder. Op 

haar school zijn de wc’s 

nog steeds vies en de 

klas bestaat nu uit 28 

kleuters. Er is nog steeds 

geen conciërge, het sala-

ris van juf Maud is met 

geen cent gegroeid en het 

gebouw is erop achteruit

 gegaan. De zorgen om het zogenaamde 

Passend onderwijs zijn alleen maar groter 

geworden. Het actieplan van de minister 

is een mooi actieplan, een mooi plan om 

te bespreken in Den Haag. Met plannen 

en ambities, die het in politiek Den Haag 

altijd goed doen. Maar het actieplan staat 

totaal buiten de werkelijkheid van de 

scholen. Een basis voor presteren is voor 

juf Maud iets anders: een niet te grote 

klas, schone wc’s, een goed gebouw, een 

goed salaris en een conciërge. Dat is pas 

echt een goede basis. 

e e n  ‘ b a s i s  vo o r  p r e s t e r e n ’  i s :
e e n  n i e t  t e  g r ot e  k l a s ,

s c h o n e  w c ’s ,  e e n  g o e d  g e b o u w, 
e e n  g o e d  s a l a r i s  e n  e e n  c o n c i ë r g e

Foto: Bas Stoffelsen/SP
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Mag ik een nieuwe leerling in groep 6 weigeren, 

omdat daarmee de groepsgrootte stijgt tot boven de 

dertig leerlingen?

tekst jannita witten

Artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt 

dat de beslissing over het toelaten van leerlingen berust bij het 

bevoegd gezag. In de wet worden twee redenen genoemd waarom 

een leerling in ieder geval niet geweigerd mag worden. De eerste 

reden is dat de toelating niet af mag hangen van een al dan niet 

rechtmatig verblijf in Nederland. De tweede is dat de toelating niet 

mag afhangen van een geldelijke bijdrage van de ouders.

In de wet is niets bepaald over een maximale groepsgrootte. 

Dit houdt in dat dit het eigen beleid van een schoolbestuur is. 

De maximale groepsgrootte kan bijvoorbeeld afhangen van de 

teamsamenstelling. Het bevoegd gezag of de directeur (namens het 

bevoegd gezag) dient hier wel beleid op te formuleren. Dit beleid 

kan van school tot school verschillen. Het beleid moet in de school-

gids opgenomen worden, zodat het transparant voor ouders is. Bij 

de totstandkoming van het beleid kan aansluiting worden gezocht 

bij de vergoedingsgrondslagen die in het Besluit Bekostiging WPO 

in artikel 14 (huisvesting) en artikel 20 (formatie) zijn opgenomen.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

a v s  i n  d e  p e r s

Michelinsterren en 
onderwijsbegroting

AVS-voorzitter Ton Duif reageerde vrijdag 9 september bij BNR 

nieuwsradio op een voorstel van minister Van Bijsterveldt 

over Michelinsterren voor excellente scholen. De AVS is tegen. 

Elke school moet een goede school zijn, aldus Duif. En veel 

 scholen zijn goede scholen; de meeste scoren hoger dan een 7, 

dat is een uitstekende score.

De NRC van 19 september nam het commentaar van de AVS op 

de onderwijsbegroting mee.

n i e u w e  m e d e w e r k e r

Vanaf 1 september werkt Anita Vink als jurist Anita Vink als jurist Anita Vink

voor de AVS. Zij verleent individuele juridische 

bijstand bij persoonlijke  arbeidsrechtelijke 

problematiek van leden, bijvoorbeeld een 

arbeidsconfl ict of ontslagprocedure. Anita 

werkte hiervoor als procesjurist arbeidsrecht bij 

de FNV en ARAG rechtsbijstandsverzekering.

a v s  v o o r d e e l

POverzekering.nl genomineerd 
voor aanmoedigingsprijs

AVS Voordeelpartner 
POverzekering.nl van 
Multimediair BV is genomi-
neerd voor de Generali VB 
Innovatieprijs 2011.

De verkiezing voor de beste 

innovatie in verzekeringsland 

wordt ieder jaar gehouden. 

POverzekering.nl is één van 

de vier genomineerden voor 

de aanmoedigingsprijs, voor 

innovaties en ideeën die hun resultaat nog moeten bewijzen. 

De winnaar wordt bekend op 29 november aanstaande tijdens 

de  Verzekeringsbranchedag in het Beatrixgebouw in Utrecht.

Meer informatie: www.avsvoordeel.nl (schoolvoordeel) en 

www.poverzekering.nl

Vanaf 1 september werkt 

voor de AVS. Zij verleent individuele juridische 

bijstand bij persoonlijke  arbeidsrechtelijke 

problematiek van leden, bijvoorbeeld een 

arbeidsconfl ict of ontslagprocedure. Anita 

werkte hiervoor als procesjurist arbeidsrecht bij 

de FNV en ARAG rechtsbijstandsverzekering.
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ko m  o o k  o p  1 0  n o v e m b e r !

Energiemanagement op
conferentie vrouwelijke
schoolleiders
Een pakkende inleiding door jong managementtalent 
Louise van Nispen, interessante workshops over 
onder andere energie management en natuurlijk een 
onderhoudende afsluiting. Dat is in een notendop wat de 
AVS-conferentie speciaal voor vrouwelijke schoolleiders 
op 10 november aanstaande te bieden heeft.

Het thema van de conferentie 

is ‘Jij bent de bron’, over 

plezierig leiderschap. De 

workshops gaan onder 

andere over communiceren, 

opbrengstgericht systeem-

leiderschap, de kracht van 

intervisie en energiema-

nagement: hoe zorg je ervoor dat je je goed voelt op je werk, zodat 

je een inspiratiebron kunt zijn voor je collega’s, en ook nog genoeg 

energie overhoudt om van het leven te genieten? De afsluiting wordt 

verzorgd door Cabaret Amarant met een luchtig aan elkaar gepraat 

liedjesprogramma passend bij het thema. Alle deelnemers ontvan-

gen na afl oop (bij inlevering van het evaluatieformulier) een attentie.

Locatie: Kloosterhoeve in Harmelen (provincie Utrecht, nabij 

Woerden). Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/

vrouwelijkeschoolleiders

a v s  l e d e n r a a d

Maarten Bauer nieuwe voorzitter 
ledenraad

Met een grote meerderheid van de stemmen is Maarten 
Bauer begin september gekozen tot nieuwe voorzitter van 
de AVS Ledenraad.

Bauer volgt Peter van Eijk op, die de ledenraad 

ruim vijf jaar voorzat. Van Eijk blijft lid van 

de raad. Bauer is directeur van christelijke 

Daltonschool De Rank in Deventer. Sinds een 

aantal jaren is hij tevens interim-directeur. 

Bauer is naast de ledenraad ook actief als 

bestuurslid van Dalton Oost-Nederland en lid 

van de Beroepenveldcommissie van de Saxion Hogeschool. “Ik vind 

het een uitdaging om gezamenlijk visies en standpunten te delen 

over allerlei thema’s in het onderwijs. Juist die uitwisseling vanuit 

verschillende achtergronden in een breed samengesteld platform 

maakt de discussie boeiend. Het is leuk om voorzitter te mogen 

zijn van een groep collega’s, die samen een doel voor ogen hebben: 

goed onderwijs door goed management!” De AVS en de ledenraad 

bedanken Peter van Eijk voor de manier waarop hij een sprankelend 

forum van het platform wist te maken. De AVS en de Ledenraad zijn 

hem daar zeer erkentelijk voor.

f i k s e  ko r t i n g  v o o r  p o s ta c t i e v e 
e n  b u i t e n g e w o n e  l e d e n

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

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

Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds van 

kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve reizen en 

andere door de AVS georganiseerde activiteiten (de juridische 

ondersteuning vervalt). Per 1 augustus 2011 kost een postac-

tief of buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro in plaats 

van 103 euro per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt bovendien 

nog steeds de oplopende korting op het persoonlijke deel 

van hun contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere 

nieuwe leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Bauer volgt Peter van Eijk op, die de ledenraad 

ruim vijf jaar voorzat. Van Eijk blijft lid van 

de raad. Bauer is directeur van christelijke 

Daltonschool De Rank in Deventer. Sinds een 

aantal jaren is hij tevens interim-directeur. 

Bauer is naast de ledenraad ook actief als 

bestuurslid van Dalton Oost-Nederland en lid 

van de Beroepenveldcommissie van de Saxion Hogeschool. “Ik vind 

l i d m a at s c h a p

Vakbondscontributie: ook dit jaar 
fiscaal voordeel

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

contributie, moet uiterlijk 1 november 2011 een verklaring worden 

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

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

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

lidworden. lidworden. 
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Trainingen & opleidingen
November 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Op weg naar excellent schoolleiderschap (zie rectifi catie) 1 en 2 november * Ruud de Sain

• Competenties en Passend onderwijs  2 november Gerard van Uunen en Ineke Dammers

• Human Dynamics en leiding geven aan een arbeidsproces 3 en 4 november Margriet Beerdsen

• Netwerk Personeelsfunctionarissen 8 november Carine Hulscher-Slot

• Oplossingsgerichte teamcommunicatie  9 november Gerard van Uunen

• Bestuur, beheer en exploitatie van brede scholen 9 november Jan Schraven

• Theorie U in de school 10 november Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Meesterlijk coachen 10 en 11 november Tom Roetert en Ruud de Sain

• Interim management, iets voor u? (slotdag) 11 november Tom Roetert en Hans van den Berg

• Systematisch kijken naar onderwijsorganisaties 14 en 15 november Wiel Botterweck

• Human Dynamics Teachertraining 15 en 16 november Margriet Beerdsen

• Minileergang Middenmanagement 16 november Bob Ravelli 

• Oriëntatie op brede school 17 november Elaine Toes

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

• Rechten en regels bij aanname en ontslag personeel  22 november Jannita Witten

• De papierloze school 22 en 23 november Bob Ravelli en Tom Roetert

• Werk maken van de Lokaal Educatieve Agenda 23 november Jos Hagens en Elaine Toes

• Personeelsbeleid in de brede school 24 november Elaine Toes en Jannita Witten

• Opbrengstgericht leiderschap 24 november Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Human Dynamics deel 2  24 en 25 november Margriet Beerdsen

• Neurolinguistisch programmeren  24 en 25 november Tom Roetert

December 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Theorie U in de school 1 december Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Competentiegericht coachen 1 en 2 december Tom Roetert en Ruud de Sain

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 1 en 2 december Ruud de Sain

• Inzetten van didactische excellentie 8 december Elaine Toes

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

 (Opnieuw van start!) vanaf 9 december  Carine Hulscher-Slot

• Duurzaam projectmanagement 13 december  Elaine Toes 

• Interim management, iets voor u? (Opnieuw van start!) vanaf 14 december Tom Roetert en Hans van den Berg

• Minileergang Middenmanagement 14 december Bob Ravelli

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

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

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

*Rectifi catie data minileergang Op weg naar excellent schoolleiderschap
In Kader Primair 1 (september 2011) zijn op pagina 49 de data van de minileergang Op weg naar excellent schoolleiderschap 

per ongeluk verkeerd weergegeven. De juiste data van de vier tweedaagsen zijn: 1 en 2 november, 1 en 2 december 2011, 16 en 

17 februari, 12 en 13 april 2012. Onze excuses voor de verwarring.
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Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel

Drie eendaagsen en twee tweedaagsen

Interim-management, iets voor u?

Drie tweedaagsen (ook afzonderlijk te volgen)

Meesterlijk coachen

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

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

noemingsverplichtingen ten aanzien van deze werknemer? Op welke 

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

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

zogenaamde ‘instroomtoets’ komt. Hierbij staat de vraag centraal 

of u aan de inspanningsverplichtingen hebt voldaan als werkgever. 

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

kunnen anticiperen op toekomstige verplichtingen. Na de training, 

waarin vooraf ingebrachte praktijksituaties centraal staan, bent u 

helemaal op de hoogte van de samenhangende wet- en regelgeving 

rond aanname en ontslag van medewerkers. Met aandacht voor de 

verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Doelgroep: directeuren en P&O-functionarissen.

Data: 22 november 2011 of 14 februari 2012

Kosten: leden t 199 / niet-leden t 225

Uitvoering: Jannita Witten

Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interim-managers toe. 

Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als 

een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder 

of een coach, een crisismanager of een operationele implementatie-

manager. Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige profes-

sional specifi eke kwaliteiten. Alleen een goede directeur geweest 

zijn, blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. In de opleiding komt 

onder andere aan de orde hoe interim-management en organisatie-

verandering samenhangen, welke competenties interim-managers 

nodig hebben om organisatieveranderingen te kunnen aansturen, 

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

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

onderscheidt van gewone managers en ‘implementerende 

adviseurs’. Naast theorie is het leren vooral gecentreerd op (eigen) 

praktijkvoorbeelden en uitwisseling met zeer ervaren interims. 

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

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, 

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

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor 

interim-management.

Data: 14, 15 of 16 december 2011 (intake), 26 en 27 januari, 9 maart, 

8 juni, 20 en 21 september, 9 november 2012

Kosten: leden / niet-leden t 4.950

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

en andere experts

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

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

verdiept u uw coachingsrepertoire, met aandacht voor specifi eke 

lastigheden waar u in uw werk tegenaan loopt. Met aandacht voor 

het coachen van moeilijke mensen, teamcoaching (bij vernieuwin-

gen) en nieuwe technieken als provocatief coachen, confl ictcoachen 

en coachen op enneagrammen.

Doelgroep: iedereen die coacht of wil gaan coachen en regelmatig 

deze vaardigheid gebruikt op het werk. U beschikt over de basale 

gespreks- en coachingsvaardigheden. Goed vervolg op en verdie-

ping voor deelnemers van de training competentiegericht coachen.

Data: 10 en 11 november 2011 en/of 19 en 20 januari en/of 28 

en 29 maart 2012

Kosten: leden t 2.990 / niet leden t 3.490 voor drie tweedaagen. 

U kunt zich ook inschrijven voor een afzonderlijke tweedaagse. 

Ledenprijs: t 1.040 / Niet-leden: t 1.240

Uitvoering: Tom Roetert en Ruud de Sain

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.avspifo.nl
of mail naar of mail naar schoolforleadership@avs.nlschoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met . Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met 
de AVS, Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.

Nieuw!
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voor: directeuren, bestuurders, MR-leden

van: Perspectief i.s.m. het Vervangingsfonds en Humus 

Onderwijsontwikkeling

wanneer: 1 november

waar: Zwolle

wat: themadag

Intimiteit op school
Een leerkracht wordt beschuldigd van ongewenste intimiteiten 

met een kind van school. Waar sta je dan als directeur of 

bestuur? Ga je voor het belang van het kind? Kies je voor de 

leerkracht? Of beland je in een spagaat? Doel van de dag is 

preventief en curatief vormgeven aan een gezond en evenwich-

tig beleid op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Meer 

informatie: www.vfpf.nl

tenslotte  Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders

van: Pulse Primair Onderwijs, Bos Onderwijs Consultancy 

en Koninklijke Van Gorcum BV

wanneer: 18 november

waar: de Reehorst in Ede

wat: studiedag

LeerKRACHT
Stelt de kwaliteitszorg voor de leerkracht centraal naar 

aanleiding van het vernieuwde WMK (kwaliteitszorgsysteem). 

Het nieuwe WMK wordt geïntroduceerd en er is informatie 

over het actieplan LeerKracht en het nieuwe toezichtkader 

van de inspectie in 2012. Deelnemers krijgen tools voor 

het verder professionaliseren van leerkrachten. Hans van 

Breukelen vertelt onder andere over het professionaliseren 

en motiveren van je team. https://sites.google.com/site/

studiedagleerkracht

voor: schoolleiders

van: Stichting Duurzame Scholen

wanneer: 2 november

waar: Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen Rotterdam

wat: congres

Delen en doen
Inspiratiedag onder het motto Delen en Doen. Met  lezingen 

en workshops over uiteenlopende onderwerpen. Van bouw 

tot renovatie en van ecologische voetstap tot het bouwen 

van een auto op zonne-energie. Duurzame Scholen is 

een samenwerkingsverband van bedrijven die school-

gebouwen realiseren met duurzame voorzieningen en een 

optimaal binnenklimaat. Meer informatie en aanmelden: 

http://congres.duurzamescholen.nl

voor: leerkrachten onderbouw, professionals uit 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

wanneer: 1 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: 1e jaarcongres

Leve het jonge kind!
Gericht op uitwisseling van kennis en de nieuwste inzichten 

over het jonge kind (0-7 jaar). Met aandacht voor nieuwe 

(beleids)maatregelen (zoals een specialisatie voor het jonge 

kind op de pabo en pilots om 3-jarigen naar de basisschool te 

laten gaan) en kwaliteitszorg. www.hetjongekind.nl

voor: leerkrachten en schoolleiders, medewerkers 

peuter speelzalen of kinderopvang, VVE-coördinatoren 

en kwaliteitszorgmedewerkers

van: ondersteuningsproject Focus op Vroegschoolse Educatie

wat: gratis scan

Online kwaliteitsscan VVE
Zelfbeoordelinginstrument waarmee scholen de kwaliteit van 

hun voor- en vroegschoolse educatie kunnen meten (VVE). 

De inhoud van de scan is gebaseerd op het VVE-toezichtkader 

van de inspectie. Bijvoorbeeld te gebruiken ter  voorbereiding 

op een inspectiebezoek of om de voortgang van de invoering 

van VVE te evalueren. Op basis van de uitkomsten kun-

nen verbeterpunten geformuleerd worden. Downloaden: 

www.vvekwaliteit.nl
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voor: voor iedereen die geïnteresseerd is in vvto Engels

van: EarlyBird

wanneer: 9 november

waar: Congrescentrum Engels, Rotterdam 

wat: conferentie

Early English: Keys to Success
In drie plenaire sessies en een ruime keuze aan workshops 

komen de allerlaatste speerpunten en actualiteiten op 

het gebied van ‘Early English’ aan bod. Meer informatie: 

www.earlybirdie.nl/keystosuccess

voor: bestuurders en schoolleiders

van: PO-Raad

wanneer: 16 november

waar: NBC, Nieuwegein

wat: conferentie

Opbrengstgericht leiderschap
Bestuurders en schoolleiders die deelnemen aan het project 

Opbrengstgericht leiderschap vertellen over hun ervaringen 

op verschillende niveaus in de eigen (school)organisatie. Er is 

uitgebreid aandacht voor de samenwerking tussen bestuur en 

directie. Ook zijn er hoorcolleges van experts over meten en 

analyseren, invloeden van buitenaf, het kiezen en uitvoeren van 

interventies en het belang van een opbrengstgerichte cultuur. 

Meer informatie en inschrijven: www.poraad.nl

voor: ict’ers, beleidsmakers en andere professionals 

uit het onderwijsveld

van: Stichting Kennisnet en SURF

wanneer: 8 en 9 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: jaarlijks congres

De Onderwijsdagen
Inzicht in de resultaten en trends op het gebied van ict bin-

nen het hele onderwijsveld, van primair tot hoger onderwijs. 

Het maakt duidelijk hoe samenwerking en innovatie tot resul-

taten kunnen leiden. www.deonderwijsdagen.nl

boekbespreking

re su lta at  d o o r 
j u i s t e  fo c us

Auteur, spreker en consultant Mike Schmoker, woonachtig 
in Arizona, was schoolbestuurder en leerkracht Engels 
op een middelbare en een high school. Hij schreef veel 
artikelen over leiderschap in scholen die dramatische 
verbeteringen hebben laten zien, waaronder ‘Results Now’. 

tekst bob ravelli, avs

Schmoker wijst in het boek eerst op een aantal ‘de schoolont-

wikkeling verlammende’ eigenaardigheden van onderwijs, om 

vervolgens te attenderen op de focus die schoolleiders zouden 

moeten aanbrengen om verrassende resultaten te boeken op hun 

scholen. Hij onderbouwt dit met gedegen onderzoeksresultaten 

en praktische voorbeelden.

Wat schoolontwikkeling onder meer verlamt, is wat Schmoker 

de ‘buffer’ noemt: het niet durven benoemen van de brutal facts, 

het geïsoleerde bestaan van veel leerkrachten, de chaos in het 

curriculum – stokpaardjes van leerkrachten met bijvoorbeeld een 

voorliefde voor geschiedenis, die daar dan heel veel meer tijd dan 

collega’s aan besteden – en het belonen van middelmatigheid 

(uitzonderlijk goede leerkrachten worden nauwelijks ingezet om te 

verbeteren, laat staan extra beloond en slecht functionerende leer-

krachten kunnen vrijwel niet uit het onderwijs worden ontslagen).

De weg naar dramatic improvement is de focus op ‘authentieke dramatic improvement is de focus op ‘authentieke dramatic improvement

geletterdheid’: het geschreven woord (lezen en schrijven) en het 

gesproken woord (argumenteren). Om Lezen, Schrijven en Erover 

Praten in de school meer focus te geven, stelt Schmoker dat de 

schoolleider zélf alle focus op de instructie moet hebben. Niet 

door daar zelf in elke klas met elke leerkracht steeds mee bezig te 

zijn, maar door onder meer lerende teams te formeren die 30 tot 

45 minuten per twee weken samen het curriculum verbeteren en 

dergelijke lessen concreet voorbereiden en evalueren.

Results Now is in het Amerikaans-Engels geschreven en niet Results Now is in het Amerikaans-Engels geschreven en niet Results Now

vertaald leverbaar. Maar op een paar lastige vertaalbare woorden 

na is het vrij makkelijk leesbaar. Het rijtje schrijvers waarop 

Schmoker zich baseert – zoals Kouzes en Posner, Vigotsky, Senge, 

Fullan, Collins en Meier – is indrukwekkend. In de AVS/Natuurlijk 

Leren-training Opbrengstgericht leiderschap krijgt dit boek een 

prominente, centrale plaats (zie pagina 48).

Results Now: how we can achieve unpreceden-

ted improvements in teaching and learning, 

Mike Schmoker, 2006, uitgeverij ASCD, ISBN: 

13.978.1.4166.0358.0, verkrijgbaar via Bol.com.

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

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

boekbesprekingen.

Results Now: how we can achieve unpreceden-

ted improvements in teaching and learning, 

Mike Schmoker, 2006, uitgeverij ASCD, ISBN: 

13.978.1.4166.0358.0, verkrijgbaar via Bol.com.

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 
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Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nlwerving & selectie

U zoekt een directeur, bestuurder, 
toezichthouder, controller of...!?

Wij begeleiden u graag met 
een zorgvuldige en professionele 
werving & selectie.

Meer informatie: Marja de Kruif en Hans van Willegen

U zoekt, wij vinden…ad
ve

rt
en

ti
e

 

 

 
 

Protestants-christelijke basisschool ‘Maranatha’  in Nieuwkoop zoekt per 1 januari a.s. een 
 

Locatiedirecteur (m/v)  voor 4 of 5 dagen per week 
 

De Maranathaschool is een levendige school met ca. 150 leerlingen, gevestigd in een mooi, nieuw gebouw (MFA) aan 
de rand van Nieuwkoop. Het team is jong en sterk in ontwikkeling. 

 
Van de nieuwe schoolleider wordt verwacht dat hij of zij 

- bewust kiest voor christelijk onderwijs 
- inhoudelijk-didactisch sterk is 
- consequent stuurt op resultaat 

- een stimulerende en mensgerichte bouwer is 
 

Kijk voor de profielschets op www.woudsevenen.nl 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henri Koele, algemeen directeur SPCO ‘De Woudse Venen’, tel. 
06-22509069 of met Erica Doelman, personeelsfunctionaris, tel. 0172-517755. U kunt uw sollicitatie binnen 10 dagen 

richten aan Henri Koele, hkoele@woudsevenen.nl 
 

SPCO ‘De Woudse Venen’, President Kennedylaan 22, 2403 DP Alphen aan den Rijn

ad
ve

rt
en
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e
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We zoeken een inspirerende en spraakmakende 

Directeur M/V
voor de De Wilgenhoek (Hank)

Profiel:

Ambitieus,ondernemend en innovatief

We zoeken een inspirerende en verbindende 

Directeur M/V
voor de J. Henri Dunantschool (Wijk en Aalburg)

Profiel:

-

arenders@ziggo.nl

06 53 80 04 75

www.soo-lva.nl

Samen kom je verder
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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 5.300 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.

De jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor 
vrouwelijke schoolleiders vindt plaats op 10 november 
aanstaande in de Kloosterhoeve te Harmelen 
(Utrecht). Het thema in 2011 is ‘Jij bent de bron’, 
over plezierig leiderschap. 

Plezier in je werk is iets dat je zelf kunt creëren. Het is 

plezierig als je het beste uit je team naar boven weet te halen, 

als een leerkracht trots door de school loopt: ‘Kijk eens, 

dat is me gelukt, dat heb ik bereikt!’. En het team ervaart 

het bewuste gedrag van de schoolleider als een plezierige 

bijdrage aan het werk- en ontwikkelingsklimaat.

Weten hoe je (meer) plezier creëert 

in je eigen werk en dat van anderen? 

Kom dan ook op 10 november! 

Met interessante sprekers als 

jong managementtalent Louise 

van Nispen en workshops over 

bijvoorbeeld energiemanagement. 

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

vrouwelijkeschoolleiders

Conferentie vrouwelijke schoolleiders  10 november 2011

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

goed onderwijs door goed management

Plezierig leiderschap, 
jij bent de bron




