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thema  Elke leerling is uniek. Echt?
In vrijwel elk schoolplan wordt beschreven dat elke 

leerling uniek is en dat de school zich bewust is van de 

verschillen tussen leerlingen. Door te focussen op 

speciale groepen blijft ‘de gemiddelde leerling’ echter 

overeind. Maar hoe is het personaliseren van leren 

daadwerkelijk te realiseren? pagina 14

achtergrond  Iedereen dezelfde koers
De waan van de dag in schoolorganisaties doet het 

bestuurlijk beleid vaak vervagen. Het management-

systeem van Kaplan en Norton maakt het mogelijk een 

strategie effectief in te voeren. “Er ontstaat een beter 

begrip voor wat er van bovenaf wordt gevraagd.”

pagina 36

achtergrond  Beroepsstandaard 
is geen ‘afvinklijst’
De nieuwe beroepsstandaard van de Nederlandse School-

leiders Academie (NSA) kent minder competenties en speelt 

meer in op de individuele werksituatie van schoolleiders. 

De specifi eke competenties zijn niet langer generiek 

bepaald. “De context- en vaardigheidskenmerken van de 

individuele schoolleider worden ontrafeld.” pagina 40
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en het denkvermogen te prikkelen, leren kinderen leren. 
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klaslokalen. “Leerkrachten moeten het van nature wel een 

beetje in zich hebben.” pagina 18
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Formatietijd

Het is weer formatietijd. En terwijl ik dit schrijf (27 september, red.) 

lijkt alles voorspoedig te verlopen. Voor de AVS tijd om via haar eigen 

kanalen te proberen de formatie te beïnvloeden, zodat de juiste afspraken 

worden gemaakt. Al zal het onmogelijk zijn om iedereen tevreden te 

stellen. Of er forse kortingen of investeringen komen valt helaas nog 

niet te voorspellen. De op dit moment betrokken partijen spreken zich in 

hun verkiezingsprogramma’s beide uit vóór investeren in onderwijs. Dat 

is mooi, tenzij we het geld voor nieuwe investeringen eerst zelf hebben 

mogen ophoesten, zoals gebeurde bij de formatie van het vorig kabinet 

– denk daarbij aan bezuinigingen op Passend onderwijs ten faveure van 

prestatiebeloning en scholing. 

Terwijl de Nederlandse politiek druk bezig is met het nieuwe Regeerakkoord 

gaan de ontwikkelingen in Europa verder, ook op het gebied van onderwijs. 

De Europese schoolleidersorganisatie ESHA congresseert in Edinburgh 

van 28 tot en met 31 oktober aanstaande. De laatste maanden bereiken 

ons alarmerende berichten over budgetkortingen op onderwijs in veel 

EU-landen; soms oplopend tot bijna 25 procent! Salarissen worden 

bevroren of zelfs fors verlaagd en klassen worden groter. Vooral in de 

Zuid-Europese landen, maar ook in Oost-Europa, is dit het geval. Op de 

conferentie in Edinburgh zal ESHA hier aandacht aan besteden. U kunt zich 

nog aanmelden; ga naar www.esha2012scotland.com. Behalve solidair 

zijn met collega’s kunt u zich ook laven aan goede sprekers en uitstekende 

workshops. De eigen horizon verbreden heeft nog nooit iemand geschaad. 

Kaderspel  door ton duif
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ac tueel 

waan van de dag laat geen ruimte voor inspirerend leiderschap

‘Leidinggevenden van publieke 
organisaties zitten in spagaat’
Hoe kijken leidinggevenden van (semi-)publieke organisaties zelf aan tegen ‘publiek leiderschap’? 

Tias Nimbas Business School en IVA Beleidsonderzoek en Advies voerden een onderzoek uit onder 

leidinggevenden in het publieke domein. Zij lijken in een spagaat te zitten, waarin het beheersen van de 

organisatie en het bepalen van de koers centraal staan, en waarin het dagelijkse managen van problemen 

geen ruimte overlaat voor inspirerend leiderschap.

In het publieke debat is er 

een duidelijke roep om leider-

schap. Tegelijkertijd, als zich 

binnen de (semi-)publieke sec-

tor incidenten voordoen, rea-

geert de politiek met steeds 

dezelfde refl ex: meer controle 

en toezicht. Dit vormde de 

aanleiding voor het verken-

nende onderzoek.

Publieke managers geven 

in het onderzoek aan dat ze 

hun tijd niet besteden zoals 

ze dat zouden willen, of hoe 

ze vinden dat het goed is. Ze 

besteden veel tijd en energie 

aan operationele zaken als 

bedrijfsvoering of de activi-

teiten die vallen onder taak-

gericht leiderschap, terwijl 

de behoefte leeft om meer 

tijd te besteden aan visieont-

wikkeling, inspirator zijn en 

verbinden. Activiteiten die 

veel meer vallen onder trans-

formationeel en inspirerend 

leiderschap, waar zin- en bete-

kenisgeving de belangrijke 

onderwerpen zijn.

Deze discrepantie tussen wens 

en werkelijkheid en de dage-

lijkse zorgen van de leiders 

leiden ertoe dat de publieke 

managers en leidinggevenden 

zelf aangeven zoekend te zijn 

naar hun rol in een complexer 

wordende maatschappij, ter-

wijl die maatschappij steeds 

meer om leiderschap vraagt. 

Als oplossingen worden 

genoemd: (empathische) com-

municatie, het verbeteren 

van de verstandhouding met 

medewerkers en het raadple-

gen van relevante informatie/

literatuur en van anderen/

zichzelf.

Aan het onderzoek namen 

121 deelnemers van verschil-

lende Executive Masters en 

Masterclasses aan de Tias 

Nimbas Business School deel. 

Nagenoeg allen bekleden een 

leidinggevende functie in het 

publieke domein, meer dan 

de helft in de hoedanigheid 

van middenkaderfunctionaris, 

30 procent als directielid. 

De AVS biedt diverse 

opleidingen voor (interim) 

leidinggevenden in het 

onder wijs, van midden-

manager tot beginnend 

en ervaren schoolleider 

en bestuurder. 

Zie www.avs.nl/pifo/

schoolforleadership/

cursusaanbod.

Ook advies en coaching 

over goed bestuur behoort 

tot de mogelijkheden, zie 

www.avs.nl/artikelen/goed-

onderwijs-goed-bestuur

en www.avspifo.nl (Advies 

en coaching > Advies 

> Goed onderwijs, goed 

bestuur).

onderzoek

‘Basisschool vruchtbare bodem voor ontwikkelen 
ondernemerschapsvaardigheden’
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en BizWorld, uitgever van een lesprogramma over 

ondernemen, hebben in tegenstelling tot eerder onderzoek positieve effecten gevonden van het gebruik van 

een dergelijk lesprogramma op de ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden. Dit meldt de uitgever.

Dit zou volgens BizWorld 

betekenen dat de basisschool 

een vruchtbare bodem is voor 

het ontwikkelen van onder-

nemerschapsvaardigheden en 

dat vroeg investeren hierin 

wellicht belangrijker is dan 

tot nu toe gedacht. In 2010 en 

2011 is hiernaar onderzoek 

gedaan bij ruim 2.500 leerlin-

gen uit groep 8 van basisscho-

len in en rond Amsterdam.

Eerder onderzoek, onder stu-

denten in het middelbaar en 

hoger onderwijs, toonde aan 

dat de effecten van onderne-

merschapslesprogramma’s 

niet eenduidig (positief) zijn. 

De effecten van onderwijs 

in ondernemen op de basis-

school werden echter nog niet 

eerder onderzocht. 
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‘toetsen sluiten aan bij vaardigheden leerling’

Vanaf 2013 twee versies Cito-eindtoets:
basis en niveau
De Eindtoets Basisonderwijs verschijnt vanaf 2013 voor groep 8 op papier en 

digitaal in twee versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. De opgaven 

in de Eindtoets Basis zijn gemiddeld wat moeilijker dan de opgaven in de 

Eindtoets Niveau.

actueel ac tueel 

De Eindtoets Basis is bestemd 

voor leerlingen (landelijk 

ongeveer 75 procent) van wie 

verwacht wordt dat zij door-

stromen naar de gemengde/

theoretische leerweg van 

vmbo, of havo of vwo. De 

scores van deze leerlingen op 

de toetsen van het Cito Volg-

systeem vallen in het C-, B- of 

A-niveau. Deze eindtoets is 

qua niveau vergelijkbaar met 

de papieren eindtoetsen tot 

en met 2012.

De Eindtoets Niveau is 

bestemd voor leerlingen (lan-

delijk ongeveer 25 procent) 

die wat minder hoog scoren 

op de schoolse vaardigheden 

taal en rekenen. Het zijn de 

leerlingen van wie verwacht 

wordt dat zij het best op hun 

plaats zijn in de basisberoeps-

gerichte of kaderberoepsge-

richte leerweg van vmbo. Bij 

de toetsen van het Cito Volg-

systeem vallen hun scores 

vaak in het E- of D-niveau.

In ongeveer 25 procent van 

de opgaven van de Eindtoets 

Basis en de Eindtoets Niveau 

zit overlap. Hierdoor kunnen 

de scores van de twee versies 

op een schaal gezet worden. 

De standaardscore ligt, net 

als in vorige jaren, tussen 

501 en 550. Bij de (makkelij-

kere) Eindtoets Niveau moet 

je meer opgaven goed hebben 

om een bepaalde standaard-

score te halen.

Motivatie en 
zelfvertrouwen
Omdat de toetsen aansluiten 

bij de vaardigheden van de 

leerling, is de kans op een 

betrouwbare uitslag groot, 

aldus het Cito. Bovendien zou 

het goed zijn voor de moti-

vatie en het zelfvertrouwen 

als de toets aansluit bij het 

niveau.

Het kan gebeuren dat 

achteraf geconstateerd wordt 

dat een leerling een van 

beide toetsen heeft gemaakt, 

maar dat deze niet aansloot 

bij zijn of haar niveau. De 

leerling heeft te veel goede 

antwoorden bij de Eindtoets 

Niveau of juist te veel opga-

ven fout bij de Eindtoets 

Basis. In dat geval wordt op 

het leerlingrapport vermeld 

dat de standaardscore ongel-

dig is, net als het advies voor 

een brugklastype, en kan 

de leerling herkansen met 

de digitale eindtoets van de 

andere versie (dus Basis als 

de leerling te hoog gescoord 

heeft op Niveau, en Niveau 

als de leerling te laag heeft 

gescoord op Basis). Ook bij 

ziekte of andere onvoorziene 

omstandigheden is digitale 

herkansing mogelijk, maar 

dan van dezelfde niveau-ver-

sie. Er is geen overeenkomst 

tussen de papieren en de 

digitale edities van de Eind-

toets. De leerling krijgt bij de 

digitale herkansing dus geen 

enkele opgave onder ogen die 

hij of zij ook al in de papieren 

versie heeft gezien. 

onderwijs pionierstrofee voor beste idee

Twintig leerkrachten aan de slag
als Onderwijs Pioniers po
Vanuit alle hoeken van Nederland hebben leerkrachten afgelopen zomer plannen 

ingestuurd in het kader van Onderwijs Pioniers po 2012/2013. Deze voorstellen 

bevatten hun ideeën voor vernieuwingen op hun eigen scholen. Twintig plannen 

komen in aanmerking voor ondersteuning bij de uitvoering.

De twintig leerkrachten krij-

gen budget, begeleiding en 

een podium om hun plan 

ook daadwerkelijk op school 

uit te voeren. Onderwijs Pio-

niers stimuleert daarmee het 

gebruiken van de professio-

nele ruimte en het gevoel van 

eigenaarschap. Tegelijkertijd 

krijgt de schoolcultuur een 

impuls om vernieuwing van 

onderop te versterken.

De geselecteerde plannen 

zijn zeer divers van aard en 

variëren van een experiment 

met online instructiefi lmpjes 

tot de school als interactieve 

school- en buurtbibliotheek 

in een stadswijk. Tot mei 2013 

werken de leerkrachten aan 

de uitvoering. Daarna krijgt 

de leerkracht met het best 

uitgevoerde idee de Onderwijs 

Pionierstrofee 2013.

Stichting Nederland Kennis-

land en CAOP coördineren het 

programma Onderwijs Pio-

niers 2012/2013. Het Arbeids-

marktplatform PO is de 

opdrachtgever en fi nancier. 

Meer informatie: 

www.onderwijspioniers.nl

Foto: Klara Schreuder/Nationale Beeldbank 

3k ader prim air ok tober 2012



ac tueel 

relatie lang niet altijd goed; meer winst te behalen

‘Risicoleerlingen profi teren extra van goede 
relatie met leerkracht’
Risicoleerlingen, zoals leerlingen met een lage sociaaleconomische status, kinderen met leerproblemen 

en jongens, profi teren meer dan andere kinderen van een goede relatie met hun leerkracht. Deze relatie is 

echter niet altijd even goed, concludeert NWO-onderzoeker Debora Roorda, die begin september aan de 

Universiteit van Amsterdam promoveerde.

identiteit blijft geheim door uniek nummer

Onderwijspersoneel kan anoniem
aangifte doen van geweld
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie introduceert het doen van 
aangifte ‘onder nummer’ voor slachtoffers van geweld tegen personeel met 
een publieke taak, waaronder onderwijspersoneel. Hiermee hoeven slachtoffers 
en getuigen niet langer naam en/of adresgegevens te overleggen. Het nummer 
is een nieuw in te voeren, uniek nummer.

Leerkrachten blijken minder 

vriendelijk en ondersteunend 

te zijn voor storende kinderen, 

terwijl deze kinderen zelf niet 

minder vriendelijk zijn voor 

de leerkracht. Daarnaast stel-

len leerkrachten zich domi-

nanter op bij teruggetrokken 

kinderen, waardoor deze kin-

deren steeds passiever worden. 

Deze kinderen zijn op hun 

beurt ook weer minder vrien-

delijk als leerkrachten domi-

nanter zijn. Voor kinderen op 

de basisschool geldt dat een 

negatieve, confl ictvolle relatie 

tussen leerkracht en kind een 

sterk (negatief) effect heeft op 

de betrokkenheid en school-

prestaties. “De negatieve gevol-

gen van een slechte relatie in 

het basisonderwijs maken het 

des te belangrijker om vroeg 

in te grijpen als het tussen een 

leerkracht en leerling niet lek-

ker gaat,” stelt Roorda.

Roorda constateert dat leer-

lingen meer betrokken zijn en 

beter presteren als ze een goe-

de relatie met hun leerkracht 

hebben, vooral naarmate de 

leerlingen ouder zijn. Een 

persoonlijke relatie met de 

leerkracht is vooral belangrijk 

voor risicoleerlingen. Volgens 

Roorda kunnen leerkrachten 

daar extra op inzetten. “Leer-

krachten zouden bijvoorbeeld 

kunnen laten merken dat ze 

in de kinderen geïnteresseerd 

zijn en om hen geven. Daar-

naast is het belangrijk dat leer-

krachten ruimte laten voor de 

eigen inbreng van kinderen.” 

Roorda gaf leerkrachten die 

deelnamen aan het onderzoek 

aan een interpersoonlijke vaar-

digheidstraining, waarmee zij 

de relaties met teruggetrokken 

kinderen konden verbeteren. 

“We constateerden dat leer-

krachten na de training min-

der dominant werden. Dan 

ontstaat er meer ruimte voor 

eigen inbreng van het kind.” 

Meer informatie: 

d.l.roorda@uva.nl, tel. 020-

5251513

Deze vorm van aangifte kan 

zich voordoen bij personeel 

met een publieke taak, dat in 

verband met hun werk met 

geweld is geconfronteerd. 

Onder omstandigheden kan 

de procedure ook  worden 

toegepast bij andere personen 

met een klacht op reële grond. 

De aangifte kan namens de 

werknemer worden gedaan 

door de werkgever, met daarbij 

een door de aangever zelf op 

schrift gestelde verklaring, 

waarbij de identiteit van de 

aangever zelf niet wordt prijs-

gegeven. De aangever wordt 

met een nummer aangeduid. 

Ook kan de werknemer zelf 

aangifte doen onder een 

uniek nummer.

Door het invoeren van deze 

mogelijkheid wordt tegemoet 

gekomen aan de belangen van 

slachtoffers en naar verwach-

ting zal het een positief effect 

hebben op de aangiftebereid-

heid. 

Foto: Hans Roggen
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cijfers cbs

Aantal WW-uitkeringen in 
onderwijssector fl ink gestegen
In de sector onderwijs steeg het aantal lopende WW-uitkeringen afgelopen 
augustus fors, zowel ten opzichte van de maand daarvoor (+ 27 procent) als 

ten opzichte van augustus 2011 (+24 procent), meldt het CBS.

evenwicht

Gebruik open en gesloten digitaal
leermateriaal is ‘fi fty fi fty’
Het gebruik van open in verhouding tot gesloten digitaal leermateriaal door 

leerkrachten is in evenwicht, blijkt uit het jaarlijks Wikiwijs-onderzoek naar het 

gebruiken, maken en delen van (digitaal) leermateriaal.

Het onderwijs kent in de 

zomer traditioneel een piek 

in het aantal werkloosheids-

uitkeringen, maar deze is de 

afgelopen jaren steeds hoger 

geworden. De trend is vooral 

waarneembaar in het primair, 

voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs.

Ook in de sectoren bouw, zorg 

& welzijn en horeca lag het 

aantal lopende WW-uitkerin-

gen afgelopen augustus fl ink 

hoger dan vorig jaar. Doordat 

in augustus 2012 meer nieuwe 

uitkeringen werden verstrekt 

dan er werden beëindigd, steeg 

het totaal aantal lopende WW-

uitkeringen met 2 procent ten 

opzichte van de maand juli. 

De voor seizoensinvloeden 

gecorrigeerde werkloosheid 

nam in augustus 2012 verder 

toe en kwam uit op 514.000 

personen. Onder jongeren tot 

25 jaar en onder mannen was 

de stijging relatief het sterkst. 

Het werkloosheidspercentage 

bij zowel mannen als vrou-

wen is nu gelijk, doorgaans is 

het aandeel werklozen in de 

beroepsbevolking bij vrouwen 

hoger dan bij mannen. De 

werkloosheid vertoont al meer 

dan een jaar een stijgende 

trend. In de afgelopen drie 

maanden nam het aantal werk-

lozen gemiddeld per maand 

met 8.000 personen toe. 

Met open leermateriaal wordt 

digitaal materiaal bedoeld 

dat online vrij beschikbaar is 

voor (her)gebruik. Het kopië-

ren, bewerken en verspreiden 

van deze materialen is onder 

bepaalde voorwaarden toege-

staan. Er zijn geen restricties 

aan de vorm van deze leer-

materialen. Het aandeel open 

leermateriaal is het hoogst 

binnen het hoger en weten-

schappelijk onderwijs (65 pro-

cent) en het laagst in het pri-

mair onderwijs (47 procent).

Enkele andere conclusies:

• De bekendheid van Wiki-

wijs blijft op niveau, maar de 

waardering (6,5) is twee jaar 

na de lancering nog steeds een 

aandachtspunt;

• Het gebruik van digitaal 

leermateriaal in de klas blijft 

ongeveer gelijk aan het geme-

ten aandeel vorig jaar (27 

procent in 2012, 26 procent in 

2011). De stijging van het hui-

dig aandeel digitaal leermate-

riaal blijft achter bij het wen-

selijk aandeel. Leerkrachten 

zouden het aandeel het liefst 

zien stijgen tot 45 procent;

• Iets meer dan de helft van 

de docenten maakt wel eens 

zelf digitaal leermateriaal. In 

het hoger onderwijs en in het 

voortgezet onderwijs liggen 

deze percentages het hoogst;

• Vrijwel alle leerkrachten 

maken gebruik van digitale 

leermaterialen en het aandeel 

open versus gesloten is dus 

ongeveer gelijk. Ongeveer 

twee derde van de leerkrach-

ten slaagde er afgelopen 

jaar ook daadwerkelijk in op 

regelmatige basis digitale leer-

materialen in lessen te gebrui-

ken. Wanneer zij daar niet in 

slagen, ligt dit vooral aan een 

gebrek aan tijd, faciliteiten en 

kennis;

• Het delen van digitaal leer-

materiaal gebeurt meestal op 

school en het minst via inter-

net. 60 procent van de leer-

krachten geeft aan soms digi-

tale leermaterialen te delen 

op school of via het internet;

• Leerkrachten ervaren net 

als in 2011 weinig sociale druk 

om digitaal leermateriaal in 

te zetten;

• Vertrouwen bij leerkrachten 

in eigen deskundigheid om 

digitaal leermateriaal in te zet-

ten is groot. Acht op de tien is 

er zeker van in staat te zijn om 

digitale leermaterialen in te 

zetten in lessen. 

Foto: Hans Roggen
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beschikbare middelen effectiever en efficiënter inzetten

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
gaat kloof dichten tussen onderzoek en praktijk
Er komt vanaf 1 december 2012 een Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Dat maakten minister 
Van Bijsterveldt en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), eerder bekend. Het regieorgaan bundelt krachten en gaat de kloof dichten tussen 
onderwijsonderzoek en –praktijk, onder leiding van de onlangs benoemde directeur dr. Jelle Kaldewaij. 

Het orgaan wordt ingesteld voor een periode van tien jaar.

In het regieorgaan bundelen 

het ministerie van OCW en 

NWO verschillende onder-

zoeksmiddelen. Het regieor-

gaan gaat deze beschikbare 

– fi nanciële – middelen effec-

tiever en effi ciënter inzetten 

op basis van vraagsturing. Er 

wordt al veel, kwalitatief goed 

onderwijsonderzoek gedaan, 

maar te weinig uitkomsten 

van onderzoek komen daad-

werkelijk terecht in de klas. 

Het onderwijsveld krijgt 

daarom ondersteuning bij 

het bedenken en formuleren 

van onderzoeksvragen. Ook 

krijgt het regieorgaan als 

opdracht mee het gebruik van 

onderzoek door leerkrachten, 

schoolleiders, schoolbesturen 

en beleidsmakers te bevorde-

ren, onder andere door hen 

te betrekken bij de totstand-

koming van de program-

mering, de beoordeling van 

de onderzoeksprojecten en 

de uitvoering van het onder-

zoek. Om de kwaliteit van het 

onderzoek te verhogen zullen 

de onderzoeksmiddelen via 

competitie worden verdeeld.

Dr. Jelle Kaldewaij wordt per 

1 december 2012 directeur 

van het nieuwe Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonder-

zoek. Zijn eerste activiteit is 

de inhoudelijke uitwerking 

en de inrichting van de orga-

nisatie, waar begin 2014 de 

eerste nieuwe calls for proposals

moeten uitgaan. Kaldewaij 

heeft brede ervaring in 

onderwijsbeleid en onderwijs-

praktijk in Nederland, ook in 

internationaal vergelijkend 

perspectief. Hij begon zijn 

loopbaan als docent en onder-

zoeker, en heeft vervolgens 

uiteenlopende management-

functies en bestuurlijke func-

ties bekleed in het voortgezet 

en hoger onderwijs, waaron-

der hoofdinspecteur voortge-

zet onderwijs en voorzitter 

van een College van Bestuur 

van openbare scholen voor 

voortgezet onderwijs. 

ac tueel 

peiling

‘School leeft steeds meer
bij ouders’

Uit tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes 
blijkt dat steeds meer leerlingen thuis met hun ouders 
over school praten en dat ouders steeds vaker helpen bij 
huiswerk.

In 2006 gaf 35,8 procent van de leerlingen aan thuis vaak over 

school te praten, in 2011 was dat 43,4 procent. Ook blijkt dat 

ouders steeds vaker helpen bij het huiswerk van hun kinderen: 

in 2006 gaf 58,6 procent van de leerlingen aan vaak gehol-

pen te worden bij het huiswerk, in 2011 lag dit percentage op 

63,1 procent. 

bevindingen openbaar

Gegevens functiemix 
geactualiseerd

De gegevens op de website www.functiemix.minocw.nl
zijn in september 2012 geactualiseerd en betreffen 
de ontwikkeling van oktober 2006 tot en met maart 2012.

In het convenant Leerkracht van Nederland zijn eerder door 

de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werk-

nemersorganisaties in het onderwijs onder andere afspraken 

gemaakt over de functiemix. Deze afspraken zijn verder uitge-

werkt in de cao’s van de desbetreffende sectoren. Ook zijn vaste 

ijkmomenten over de voortgang van de functiemix vastgelegd. 

Eén van de ijkmomenten was 1 augustus 2011. De bevindingen 

hiervan zijn nu openbaar gemaakt via de functiemixwebsite 

van het ministerie van OCW. Het ministerie loopt minimaal 

een half jaar achter met de verwerking van de gegevens. 

Meer informatie: www.functiemix.minocw.nl en de

AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl
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‘het is prettig als je visie op het aansturen van een organisatie waardering krijgt’

Mathieu Bootsveld wint Schoolleider
van het Jaar-Pluim 2012
Directeur en AVS-lid Mathieu Bootsveld van sbo-school Facet in Zwolle heeft de zilveren Schoolleider van 

het Jaar-Pluim gewonnen, een initiatief van Onderwijsbureau Meppel om alle schoolleiders in het zonnetje 

te zetten. De feestelijke uitreiking vond plaats op zijn school op 26 september, de Dag van de Schoolleider.

De pluim, die dit jaar voor de 

derde keer wordt uitgereikt, is 

bedoeld voor schoolleiders die 

‘uitstijgen boven wat je mag 

verwachten van een school-

leider’. Dit jaar lag de nadruk 

op de communicatie met 

ouders en hoe de schoolleider 

dat doet. Iedereen, zowel leer-

lingen, leerkrachten, MR en 

ouders, kon een schoolleider 

aandragen.

Voor de titel waren twee geno-

mineerden geselecteerd door 

een vakkundige jury, met 

onder andere de Leerkracht 

van het Jaar. Team en ouders 

omschrijven winnaar Mathieu 

Bootsveld als: “Een schoolleider 

die plezier uitstraalt in zijn werk. 

Hij draagt zorg voor een veilige, 

gezellige en huiselijke omgeving. 

Hij is gemakkelijk toegankelijk 

voor ouders en kinderen. Mathieu 

houdt ieders 

belang in het 

oog, waarbij 

bij elk besluit 

de vraag 

voorop staat: 

‘Worden onze 

leerlingen er 

beter van?’. 

Met humor, 

begrip en 

laagdrempelig-

heid weet hij 

doortastend 

zijn doel te 

bereiken. Hij 

durft buiten 

de kaders te 

denken, waar-

door nieuwe 

mogelijkheden 

ontstaan. Mathieu is een goede 

coach en hecht grote waarde aan 

de eigen inbreng en verantwoor-

delijkheid van het team. Hij laat 

kinderen schitteren en schittert 

ook zelf!”

Borging
Bootsveld vindt het fantas-

tisch dat hij door de hele 

school is voorgedragen. “De 

nominatie is al een eer op 

zich. Dat zoveel collega’s, 

leerlingen en ouders achter 

je staan. Ik ben pas twee jaar 

directeur van Facet, dus voor 

mij was het een enorme ver-

rassing. Het is prettig als je 

visie op het aansturen van een 

organisatie waardering krijgt. 

Ik werk hard aan de ontwikke-

ling van onze school en vind 

het belangrijk iedereen daarin 

mee te nemen. Collega’s coach 

ik op dingen waar ze goed in 

zijn. Ik maak liever van een 

8 een 9, dan van een 5 een 6. 

Deze prijs is een aanmoedi-

ging om deze lijn voort te zet-

ten. Nu moet ik zorgen voor 

borging, waar andere collega’s 

die daar beter in zijn mij mee 

kunnen helpen. Dat is doel-

matig werken, de talenten van 

een ieder benutten.”

De AVS feliciteert Mathieu 

Bootsveld van harte met deze 

titel. De andere genomineerde 

was Heidi Rubingh, eveneens 

AVS-lid, van openbare basis-

school Schuilingsoord in Zuid-

laren. 

ac tueel 

Winnaar Mathieu Bootsveld (links) coacht collega’s op dingen waar ze goed in zijn. “Ik maak 
liever van een 8 een 9, dan van een 5 een 6.”

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Connecting Business. In geval van 
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key accountmanager)  Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  e avs@elma.nl  www.elma.nl

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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acht scholen ontvangen vignet

Minister Schippers lanceert vignet 
Gezonde School landelijk
De landelijke lancering van het vignet Gezonde School vond afgelopen 

september plaats op de Anne Frankschool in Den Haag. Demissionair 

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf het startsein 

in aanwezigheid van Olympisch kampioen Epke Zonderland.

De Anne Frankschool, 

onderdeel van de Stichting 

de Haagse Scholen, was 

een van de acht scholen die 

het vignet ontvingen. Een 

Gezonde School is een school 

waar gezondheid integraal 

onderdeel uitmaakt van het 

schoolbeleid. Basisscholen die 

hier structureel aan werken, 

kunnen het vignet Gezonde 

School aanvragen. Als de 

aanvraag is gehonoreerd, 

mag een school drie jaar lang 

de naam Gezonde School 

dragen.

Tijdens de feestelijke mid-

dag speelden kinderen de 

hoofdrol. Zij mochten vragen 

stellen aan turnkampioen 

Epke Zonderland, met wie ze 

samen sportten. Ook hebben 

kinderen gezonde tractaties 

gemaakt.

Ook scholen die het Vignet 

al hebben behaald, werden 

op deze dag in het zonnetje 

gezet. Sinds 2011 kunnen 

basisscholen in aanmer-

king komen voor het vignet 

Gezonde School. Daarvoor 

moeten zij aantonen dat zij 

structureel aandacht besteden 

aan een gezonde leefstijl. Het 

RIVM heeft van het ministe-

rie van VWS extra middelen 

gekregen om met haar part-

ners scholen te ondersteunen 

bij Gezonde School-activitei-

ten. Binnenkort wordt via de 

website bekend hoe basisscho-

len die ondersteuning kunnen 

aanvragen. 

Meer informatie: 

www.gezondeschool.nl

Twitter: @gezondeschoolNL

wel beleid voor in de klas, maar nauwelijks voor daarbuiten

‘Schoolleiders hebben onvoldoende kennis over 
juridische kanten sociale media’

Veel schoolleiders en -bestuurders vinden dat zij onvoldoende kennis hebben van de juridische kanten 

van het gebruik van sociale media. Intussen heeft meer dan de helft wel eens een incident meegemaakt door 

of via sociale media. Dit blijkt uit een eerdere ledenpeiling van de Besturenraad.

Slechts 17 procent vindt de 

kennis over de juridische 

kanten van het gebruik van 

sociale media voldoende, 44 

procent meent dat er onvol-

doende kennis is en 39 pro-

cent weet het niet.

De helft van de respondenten 

geeft aan dat zijn of haar 

school beleid heeft op het 

gebied van sociale media, met 

name over het gebruik ervan 

in de les (85 procent) en in 

veel mindere mate daarbuiten 

(56 procent) of in de privésfeer 

(26 procent). Ook het beleid 

gericht op leerkrachten heeft 

het meest betrekking op het 

gebruik in de les, maar vaker 

dan bij leerlingen ook op het 

gebruik buiten de lessen of in 

de privésfeer. Het gebruik van 

sociale media leidt ertoe dat 

er regelmatig buiten de les om 

contact is tussen leerkrach-

ten en leerlingen. Volgens 38 

procent is het contact in het 

kader van het onderwijs, 14 

procent is privécontact en 12 

procent zowel in het kader 

van het onderwijs als privé. 36 

procent van de respondenten 

weet niet of er buiten de les-

sen om contacten zijn tussen 

medewerkers en leerlingen. 

Exact hetzelfde percentage 

ziet negatieve kanten aan 

de aanwezigheid van sociale 

media binnen het onderwijs. 

Ruim de helft heeft wel eens 

een incident meegemaakt 

door of via sociale media. In 

verreweg de meeste gevallen 

betrof dit incidenten tussen 

leerlingen onderling. Het gaat 

bijna altijd om pestgedrag, al 

dan niet via het inbreken op 

andermans account.

Aan de peiling heeft een 

beperkt aantal respondenten 

meegedaan (53). De uitspraken 

zijn daarom slechts indica-

tief. 

De AVS organiseert maat-

werktrainingen (in com-

pany) sociale media. Meer 

informatie en inschrijven: 

www.avs.nl/pifo/socialemedia

en socialemedia@avs.nl
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diversiteit aan vooropleidingen en werkervaringen kan verrijking zijn

Meer mannen voor de klas met
subsidie ‘hij-instroom’
Een snelle instroom van hoger opgeleide mannen met een diversiteit aan 

vooropleidingen en werkervaringen kan als een verrijking worden gezien voor 

de basisschool. Daarom stelt het Arbeidsmarktplatform PO 350.000 euro 

beschikbaar voor de instroom van vijftig mannelijke leerkrachten.

Slechts 13,4 procent van het 

onderwijzend personeel in 

het basisonderwijs is man. 

Op de pabo ligt het aandeel 

iets hoger, namelijk op 17,7 

procent. Veel mannen vallen 

gedurende de opleiding uit.

De subsidie van het Arbeids-

marktplatform PO heeft als 

doel scholen te stimuleren en 

te ondersteunen bij het aan-

stellen van zij-instromende 

mannen in het beroep van 

leraar Primair Onderwijs. 

Daarnaast brengt het project 

inzicht in succes- en faal-

factoren en aanbevelingen 

voor besturen die ook ‘hij-

instromers’ wil aannemen in 

de toekomst. Voor werving 

en selectie, opleiding- en 

begeleidingskosten is per 

zij-instromende man Y 7.000 

stimuleringsbijdrage beschik-

baar. Voorwaarden en criteria 

zijn onder andere dat de 

werving en selectie regio-

naal gebeurt. Deelnemende 

schoolbesturen bieden de 

zij-instromers bovendien 

gedurende de tweejarige deel-

tijdopleiding bij een pabo een 

jaarcontract van minimaal 0,8 

fte en een salaris conform de 

CAO PO.

Uit de evaluatie van het 

Hij-instroomproject bij het 

Rotterdamse schoolbestuur 

RVKO blijkt dat een contract 

een goed middel is om weder-

zijdse verwachtingen van 

school en hij-instromer vast 

te leggen. Een belangrijke 

afspraak daarin kan zijn dat 

het niet raadzaam is om de 

hij-instromer in de eerste peri-

ode zelfstandig voor de klas 

te zetten. Een ander punt is 

goede ondersteuning door een 

mentor.

Tussen 1 januari 2013 en 1 juli 

2013 en tussen 1 januari 2014 

en 1 juli 2014 is het mogelijk 

een subsidieaanvraag ‘Hij-

instroom’ in te dienen voor 

respectievelijk de periode 

2013/2014 en 2014/2015. 

Meer informatie, waaronder 

het downloaden van het 

aanvraagformulier en de 

evaluatie: www.arbeidsmarkt-

platformpo.nl en Suzanne 

Vos, s.vos@caop.nl, tel. 070-

3765811

Foto: Hans Roggen

onzekerheid blijft

ABP: ‘Effect van pensioenmaatregelen
op dekkingsgraad beperkt’
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs een 
pakket aan maatregelen gepresenteerd om het onnodig korten van pensioenen 
en het onnodig stijgen van de premies te beperken. Pensioenfonds ABP ziet 
een aantal positieve elementen in het pakket, maar vindt het over het geheel 
genomen aan de magere kant.

Positieve punten zijn volgens 

ABP de mogelijkheid om 

eventuele kortingen over een 

langere periode uit te sme-

ren en de aanpassing van de 

rente. Deze aanpassing is in 

de ogen van het fonds echter 

te beperkt. Als gevolg hiervan 

stijgt de dekkingsgraad met 

een paar procent, van 92 

(eind augustus 2012) naar 94 

procent. Voor de deelnemers 

van ABP betekent dit dat 

eventuele kortingen iets lager 

zullen zijn. Of er gekort moet 

worden en hoeveel is pas 

duidelijk op basis van de dek-

kingsgraad van eind dit jaar. 

Als de stand eind van dit jaar 

bijvoorbeeld nog steeds 94 

procent is, zou dat betekenen 

dat ABP de aangekondigde 

korting van 0,5 procent per 

1 april 2013 moet doorvoeren 

en dat het fonds voor 2014 

een nieuwe mogelijke korting 

zou moeten aankondigen van 

4 à 5 procent.

Mogelijk leidt het debat in de 

Tweede Kamer nog tot bijstel-

ling van het pensioenpakket. 

De uitkomst was bij het ter 

perse gaan van deze Kader 

Primair nog niet bekend. 
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in 2022 14 procent meer aanwas dan in 2012

Stamos.nl: instroom pabo-studenten 
gaat toenemen
De instroom van studenten aan de lerarenopleiding voor basisonderwijs zal de 

aankomende jaren toenemen. Dit blijkt uit de Referentieramingen 2012 van het 

ministerie van OCW, die te vinden zijn op Stamos.nl, de website met statistieken 

van de arbeidsmarkt in verschillende onderwijssectoren. Dit geldt alleen voor de 

voltijd opleiding; de instroom op de deeltijdstudie daalt.

aangepaste kerndoelen goedgekeurd

Aandacht voor seksualiteit en seksuele 
diversiteit waarschijnlijk nog dit jaar verplicht

Het kabinet zet zich in om aandacht voor seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen nog dit jaar verplicht 

te stellen. Voor het verplichten van voorlichting over homoseksualiteit was een wijziging van de kerndoelen 

voor het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs nodig. De aanpassing kan naar verwachting rond 

1 december 2012 inwerkingtreden. 

In 2022 zal de instroom op 

de pabo naar verwachting 

met 10 procent toenemen ten 

opzichte van 2012. Ook voor 

de lerarenopleiding voort-

gezet onderwijs geldt dat de 

instroom in dezelfde periode 

met 6 procent zal stijgen. De 

instroom op de universitaire 

lerarenopleidingen zal in 

dezelfde periode met 3 pro-

cent toenemen.

Vooral voltijd opleidingen 

krijgen in deze periode 

naar verwachting te maken 

met meer instromende stu-

denten. Zo is de instroom 

op de voltijd lerarenoplei-

ding voor basisonderwijs 

in 2022 met 14 procent 

gestegen ten opzichte van 

2012. De instroom op de 

deeltijd lerarenopleiding 

voor basisonderwijs daalt 

daarentegen. Dezelfde 

ontwikkeling is zichtbaar 

bij de lerarenopleiding 

voor vo en de universitaire 

lerarenopleidingen.

Website verrijkt
Stamos.nl heeft sinds kort 

een nieuw jasje en is verrijkt 

met geactualiseerde cijfers. 

Via rubrieken en factsheets 

zou de informatie per onder-

werp gemakkelijker te vinden 

moeten zijn. Het bekend 

maken van nieuwe cijfers en 

gegevens gebeurt voortaan 

ook via Twitter en LinkedIn. 

Ook is een nieuwe factsheet 

te vinden over het gebruik 

van de arbeidsongeschikt-

heidsregelingen (WAO en 

WIA). Op Stamos.nl kunnen 

betrokkenen bij het onderwijs 

vele arbeidsmarktgegevens 

vinden en per thema tabellen 

raadplegen. Zo is bijvoorbeeld 

te zien dat de gemiddelde uit-

tredeleeftijd is toegenomen 

tot 63 jaar (pensioen en FPU). 

Op de website zijn dit soort 

cijfers ook per onderwijs-

sector te raadplegen. Geïn-

teresseerden kunnen bij het 

zoeken naar cijfers deze vaker 

uitsplitsen op instellingsni-

veau en op regionaal niveau. 

Zo zijn de werkgelegenheids-

cijfers ook per regio inzichte-

lijk gemaakt. CAOP Research 

onderhoudt de website. 

De ministerraad heeft de aan-

gepaste kerndoelen 14 septem-

ber goedgekeurd. Vervolgens 

heeft de koningin het besluit 

ondertekend. Nadat nog 

enkele procedurele stappen 

zijn doorlopen kan het besluit 

vervolgens op zijn vroegst 

1 december aanstaande van 

kracht worden.

De wetgever schrijft via een 

lijst van kerndoelen op hoofd-

lijnen voor wat leerlingen 

in het (speciaal) primair en 

voortgezet onderwijs moeten 

kennen en kunnen. Beoogd 

wordt om met de aangepaste 

kerndoelen de acceptatie van 

 seksuele diversiteit te bevor-

deren en de seksuele weer-

baarheid van jongeren te ver-

beteren om zo een veiliger 

schoolklimaat te creëren.

Minister Van Bijsterveldt 

informeert alle scholen in 

het  primair en voortgezet 

onderwijs per brief over de 

aangepaste kerndoelen, om 

hen gelegenheid te geven zich 

voor te bereiden. Eerder dit 

jaar gaf ze scholen al gelegen-

heid om deel te nemen aan 

een proef over voorlichting 

over  seksuele diversiteit. 
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inclusief afspraken om thuiszitten tegen te gaan

Nijmeegse basisscholen en gemeente slaan 
handen ineen met ‘verzuimprotocol’
Om er voor te zorgen dat kinderen naar school gaan en niet ongeoorloofd wegblijven, hebben de 

basisscholen in Nijmegen en de gemeente nieuwe maatregelen afgesproken. Met het ‘verzuimprotocol’ 

werken scholen en gemeente samen aan het bestrijden van verzuim. Ook zijn er afspraken gemaakt om het 

thuiszitten van leerlingen tegen te gaan.

ruimte-ok

Nieuw landelijk kenniscentrum voor 
ruimtevraagstukken in onderwijs en opvang
De Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang, Ruimte-OK, is vanaf 1 oktober 2012 een feit. De 

onafhankelijke stichting helpt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties en 

gemeenten om meer grip op ruimtevraagstukken te krijgen, en vormt een vraagbaak voor huisvestingszaken.

Alle scholen werken binnen-

kort volgens hetzelfde proto-

col. Nieuw in het protocol is 

dat er afspraken zijn gemaakt 

over tijdelijke maatregelen 

die de scholen kunnen nemen 

bij ernstige incidenten, zoals 

time-out (maximaal twee time-out (maximaal twee time-out

school dagen) en schorsing 

(maximaal vijf schooldagen). 

Er is vastgelegd in welke 

omstandigheden deze maat-

regelen kunnen worden opge-

legd. Ook zijn er afspraken 

gemaakt om het thuiszitten 

van leerlingen tegen te gaan 

en mocht het toch tot thuiszit-

ten komen, om de periode van 

thuiszitten zo kort mogelijk 

te houden. Tot nu toe gingen 

scholen in Nijmegen op ver-

schillende manieren om met 

het melden, registreren en 

reageren op schoolverzuim.

Ook voor het voortgezet 

onderwijs is een verzuimpro-

tocol in voorbereiding. 

Scholen, kinderopvangorga-

nisaties en gemeenten blijken 

nogal eens te worstelen met 

ruimtevraagstukken: hoe te 

organiseren, te ontwikkelen, 

te fi nancieren? Door de maat-

schappelijke behoefte aan inte-

gratie van kindvoorzieningen 

zal dit naar verwachting alleen 

maar toenemen. Ruimte-OK 

ondersteunt deze organisaties 

om vraagstukken hieromtrent 

aan te pakken en invulling 

te geven aan hun rol van 

opdrachtgever. De stichting wil 

onderwijs- en kinderopvangbe-

sturen in staat te stellen zelf de 

regie te voeren over de ontwik-

keling, fi nanciering en orga-

nisatie van goede huisvesting, 

via behoeftegestuurde oplos-

singen. Dat gebeurt door 

kennis en praktische tools te 

verzamelen, ontwikkelen, bun-

delen en breed toegankelijk 

te maken, in verbinding met 

bestaande kennisorganisaties. 

Zo is op www.ruimte-ok een k een k

digitale kennisbank beschik-

baar met onder andere voor-

beelddocumenten, (praktijk-)

voorbeelden, contract- en 

rekenmodellen, koppelingen 

naar actuele wet- en regelge-

ving en informatie over samen-

werkingsvormen. Ook zal een 

‘virtueel kinderdagverblijf’ 

– dat onlangs is aangepast 

aan het nieuwe bouwbesluit 

– onderdeel uitmaken van het 

aanbod van Ruimte-OK. Dat-

zelfde geldt voor de ‘Scholen-

bouwwaaier’, die in opdracht 

van de Rijksbouwmeester 

is ontwikkeld. Alle kennis 

rondom integrale contract- en 

aanbestedingsvormen die is 

opgebouwd bij het opgeheven 

Servicecentrum Scholenbouw 

(SCS), zal in samenwerking 

met overheidsorganisatie 

PPS-Support worden door-

ontwikkeld tot bruikbare 

instrumenten.

Stichting Ruimte voor Onder-

wijs en Kinderopvang (Ruimte-

OK) is opgericht op initiatief 

van het Waarborgfonds 

Kinderopvang, de PO-Raad, 

VO-raad en de VNG. Onder de 

noemer ‘Kennis in de steigers’ 

is vanaf april 2012 gewerkt 

aan de oprichting. 

Meer informatie: 

www.ruimte-ok.nl

Twitter: @RuimteOK

Foto: Studio rUZ
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ac tueel 

verbeterde competenties

‘Internationale samenwerking zorgt 
voor betere leerkrachten’
Nederlandse leerkrachten die deelnemen aan Edukans Werelddocent 

hebben door hun ervaringen met collega’s in ontwikkelingslanden een beter 

inlevingsvermogen, kunnen beter samenwerken en zijn meer in staat tot 

zelfrefl ectie. Dat blijkt uit onderzoek van Edukans, gesuperviseerd door Centrum 

voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht.

kerndoelen vaststellen onder 
voorwaarden

Meer provinciale bevoegd-
heden om Friese taal te 
bevorderen

De provincie Friesland krijgt onder voorwaarden de 
bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal 
vast te stellen voor het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het speciaal onderwijs. Daarvoor is wel vooraf 
instemming nodig van de minister van OCW, meldt het 
ministerie.

De ministerraad heeft eerder ingestemd met deze wetswijziging 

op voorstel van minister Van Bijsterveldt. Het demissionaire 

kabinet wil hiermee het gebruik van de Friese taal in de pro-

vincie Friesland bevorderen en bijdragen aan de kwaliteit van 

het vak Fries op scholen. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de 

Raad van State. Het streven is de wetswijziging bij de start van 

het schooljaar 2013/2014 te laten ingaan. 

po en (v)so

Programma’s van eisen 
en bekostiging materiële 
instandhouding 2013 
vastgesteld

De minister van OCW heeft de bedragen voor de materiële 
instandhouding – de zogenoemde programma’s van eisen – 
van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet 
speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband 
vastgesteld, samenhangend met de inrichting van de 
zorgstructuur voor het jaar 2013.

In de regeling is ook het bedrag per formatieplaats voor de 

bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instand-

houding van rijdende scholen vastgesteld.

De algehele prijsbijstelling voor het jaar 2013 is gesteld op 

1,8 procent. 

De Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen (PvE) 

PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samen-

werkingsverband 2013 is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/materieleinstandhouding.

Het onderzoek toont aan dat 

de deelnemende leerkrachten 

groeien in hun competen-

ties die voor goed onderwijs 

belangrijk zijn. Niet alleen 

voor de ontwikkeling van de 

leerkrachten in Nederland 

heeft Werelddocent een 

meerwaarde. Ook blijkt uit 

onderzoek van een extern 

adviesteam dat deelname een 

positieve uitwerking heeft 

op de scholen: het is een con-

crete invulling van het ver-

plichte burgerschapsvorming, 

lessen als wereldoriëntatie, 

aardrijkskunde en maat-

schappijleer worden aantrek-

kelijker gegeven. Bovendien 

leren leerlingen over hun 

eigen grenzen heen kijken 

doordat ze meeleven met de 

reis en de verhalen van hun 

leerkrachten.

Leerkrachten in ontwikke-

lingslanden zijn extra gemo-

tiveerd als hun collega’s uit 

Nederland komen. Daarnaast 

leren ze andere lesmethoden 

zoals groepsgewijs lesgeven, 

maar ook het gebruik van 

drama, spel en zang in de les.

Edukans Werelddocent is 

sinds 2009 een internationali-

seringprogramma voor onder-

wijsprofessionals. 
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Over het thema 

Personaliseren van onderwijs zou wel eens 

de sleutel kunnen zijn tot Passend onderwijs. 

Maar dan echt in de brede zin van het woord: 

passend voor íeder kind. Het impliceert 

namelijk een manier van denken die niet 

meer uitgaat van een gemiddelde leerling 

en vervolgens leerlingen die daarboven of 

daaronder zitten, maar gaat uit van de unieke 

mogelijkheden van elke basisschoolleerling. 

Senior AVS-adviseur Jos Hagens legt in het 

eerste artikel uit wat het verschil is tussen 

personaliseren en individualiseren en vertelt 

hoe je tot realisatie van deze denkwijze kunt 

komen. Vervolgens kijkt Kader Primair wat er 

op dit moment al gebeurt aan personalized 

learning vanuit het gedachtegoed van 

Feuerstein in Nederland, spreekt een aantal 

onderwijsmensen zich uit over waarom het 

soms toch (nog) nodig is om bijvoorbeeld 

hoogbegaafde kinderen apart te onderwijzen 

en worden de mogelijkheden die ict biedt bij 

personaliseren onderzocht.

thema  personaliseren van leren

‘ p e r s o n a l i s e r e n  i s  e e n  p r o c e s ,  g e e n  p r o d u c t ’

De myth e
van de
gemidde lde
leerling

In vrijwel elk strategisch beleids-
plan of schoolplan wordt in fraaie 
bewoordingen beschreven dat elke 
leerling uniek is.
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‘ p e r s o n a l i s e r e n  i s  e e n  p r o c e s ,  g e e n  p r o d u c t ’

De myth e
van de
gemidde lde
leerling

Door te focussen op speciale groepen in het 

primair onderwijs – hoogbegaafd of zwak 

bijvoorbeeld – blijft de gemiddelde leerling 

overeind. Op papier geven scholen vaak aan 

zich bewust te zijn van de verschillen tussen 

leerlingen, maar hoe is het personaliseren van 

leren daadwerkelijk te realiseren?

tekst jos hagens, avs

Primun non nocere – Deze spreuk wordt in de medische 

wereld veel gebruikt en is afgeleid van de eed van Hippo-

crates. In de betekenis ‘allereerst, maak het niet erger’ is 

de spreuk ook van toepassing op discussies over leerlingen 

in het onderwijs. De vele projecten, aandachtsgebieden en 

subsidies gericht op specifi eke groepen leerlingen lijken de 

situatie soms erger te maken dan die al is. Aandacht voor 

een specifi eke groep leidt af van aandacht voor alle leerlin-

gen. Of zoals de Amerikaanse komiek/tv-presentator Step-

hen Colbert zei: “De meeste verandering in het onderwijs 

is gericht op het verplaatsen van de strandstoelen op het 

zonnedek van de Titanic.”

Omdat de maatschappij voortdurend verandert – en daar-

mee de kinderen en de verwachtingen die de maatschappij 

van hen en van scholen heeft – zal de discussie over onder-

wijs altijd blijven. Ook wetenschappers weten steeds weer 

de vinger op een nieuwe of vermeende zwakke plek in het 

onderwijs te leggen. Vandaag de dag is de discussie volop 

actueel door de politieke wens om enerzijds als kennisland 

de wereldtop te bereiken, dus inzetten op begaafdheid, 

en anderzijds om de kosten van speciaal onderwijs in de 

hand te krijgen, dus meer integratie in regulier onderwijs. 

Beleidsmatig wordt dit vervolgens vertaald in steeds weer 

nieuwe (politieke) thema’s die vorm krijgen in regelgeving 

en implementatietrajecten. Vaak specifi ek gericht op een 

bepaalde groep leerlingen.

Met die gefi xeerde aandacht voor specifi eke groepen in 

het onderwijs blijft de fi ctie van ‘de gemiddelde leerling’ 

bestaan. Immers, alleen als je een gemiddelde leerling 

het  personaliseren van leren is 
dé  weg om uit  de  onder l iggende 
f ict ie  van de  gemiddelde  leerl ing 
weg te  komen
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Hopkins. De eerste stap is volgens Hopkins om het met 

elkaar echt over leren te hebben. Hopkins deelde eens zijn 

waarneming dat als je aan een schoolteam vraagt een defi -

nitie van leren te geven, je in bijna alle gevallen antwoor-

den krijgt die over onderwijzen gaan. Uit zijn jarenlange 

ervaring concludeert hij: “Er zal niet echt iets veranderen 

als we de school niet rond léren organiseren.”

• Reuven Feuerstein: Waarom zouden we 
personaliseren?
Reuven Feuerstein (een Roemeens-Joodse onderwijzer en 

ontwikkelingspsycholoog) werkte tijdens de oorlog in Boe-

karest aan een school voor emotioneel gestoorde kinderen. 

Nadat hij in 1944 naar Israël is gevlucht, werkt hij daar 

met kinderen die de concentratiekampen hebben over-

leefd. Hij ontwikkelt zijn methodiek van mediërend leren 

vanuit een grenzeloos geloof in ontwikkelmogelijkheden 

van elk kind en ziet leerbarrières als vertrekpunt en niet 

als plafond. Zijn hoofdwerk heet dan ook Don’t Accept Me As 

I Am (1988 – Laat me niet zoals ik ben, zie ook het artikel op 

pagina 18, red.).

Personaliseren van leren is in navolging van Feuerstein te 

zien als het onvoorwaardelijk geloven in de ontwikkelmo-

gelijkheden van elk kind, die vooral via het ontwikkelen 

van denk- en leervaardigheden gerealiseerd kunnen wor-

den. De opdracht voor de leerkracht is dan ook simpel: hoe 

haal ik het beste uit elk kind?

• David Hargreaves: Hoe krijgt personaliseren 
van leren vorm?
David Hargreaves is hoogleraar onderwijskunde aan het 

Wolfson College in Cambridge en een reeks van andere 

universiteiten. In een zestal publicaties heeft hij zijn jaren-

lange studie en onderzoek naar personalized learning samen-personalized learning samen-personalized learning

gevat. Er zijn vier pijlers waarop personaliseren van leren 

moet rusten:

•  Deep learning: de leerling moet een actieve rol hebben in 

zijn eigen leren, ondersteund met formatieve evaluaties 

en sterk gericht op leren leren;

•   Deep experience: het leerplan moet een veelheid aan leer-

ervaringen omvatten, waarbij nieuwe technologieën een 

belangrijke rol spelen;

•   Deep support: de leerkracht is vooral gericht op mentoraat 

en coaching, op adviseren en ondersteunen. Er is een co-

creatie relatie, zowel leerkracht als leerling zijn verant-

woordelijk voor het leerproces;

•   Deep leadership: leiderschap creëert een context in school 

waarin teamontwikkeling centraal staat en er veel aan-

dacht is voor het ontwerp en het organiseren van het 

leerproces.

Maar dat alles volgens zijn basale motto: Think big, start 

small. Hargreaves biedt inzichten die diepgaande doorden-

king vragen over personaliseren van leren. Denk aan het 

centraal stellen van de ontwikkeling van metacognitieve 

vaardigheden in het onderwijsproces, de vaardigheden om 

overeind houdt, is er sprake van ‘bijzondere gevallen’: 

afwijkingen van dat gemiddelde. In vrijwel elk strategisch 

beleidsplan of schoolplan wordt in fraaie bewoordingen 

beschreven dat elke leerling uniek is en dat wordt uitge-

gaan van die uniciteit van elke leerling. Om echter aan 

te sluiten bij Chris Argyris, emeritus hoogleraar aan de 

Harvard Business School: “Er is een groot verschil tussen 

hoe men denkt te handelen, de espoused theory, en hoe men 

daadwerkelijk handelt, de theory in use.” Kortom: het stra-

tegisch beleidsplan is geweldig, maar verandert nog geen 

dagelijkse praktijk.

Personaliseren versus individualiseren
Dit thema gaat over persoonlijk leren, of beter: het per-

sonaliseren van leren is dé weg om uit de onderliggende 

fi ctie van de gemiddelde leerling weg te komen. Om maar 

meteen een eerste misverstand weg te nemen: persona-

liseren van leren is niet hetzelfde als individueel onder-

wijs. Te vaak worden die begrippen door elkaar gebruikt. 

Individueel of geïndividualiseerd onderwijs gaat over de 

organisatie/structuur, terwijl personaliseren gaat over de 

inhoudelijke afstemming op de leerling. Personaliseren is 

een proces en geen product, zegt ook David Hargreaves.

Het is het op maat maken van pedagogiek, leerplan en 

leeromgevingen, om tegemoet te komen aan de leerwijzen 

en drijfveren van elke leerling. Bovendien laat het leren 

nog steeds een sociaal proces zijn, in tegenstelling tot 

individualisering.

Aandacht voor het specifi eke van elke leerling is al oud. 

Helen Parkhurst baseert er in de 19e eeuw haar Dalton-

onderwijs op en in 1920 publiceert de Franse pedagoog 

Claparède L’Ecole sur mesure. De term zelf moet aan de 

Madrileense hoogleraar Victor Garcia Hoz toegeschre-

ven worden, die ‘personaliseren’ in 1970 voor het eerst 

gebruikt en er in 1981 een heel boek aan wijdt: Educacion 

Personalizada.

Drie ingangen
In de praktijk is het personaliseren van leren – en het 

daarmee eindelijk buiten het denken plaatsen van de zoge-

naamde gemiddelde leerling – via drie wegen te realiseren:

•  Reuven Feuerstein (de fi losofi sche insteek)

•   David Hargreaves (de pedagogisch-didactische insteek)

•  Jay Marino (de organisatorische insteek)•  Jay Marino (de organisatorische insteek)•  

Deze drie routes komen samen in het simpel te begrij-

pen, maar veel lastiger te realiseren denkkader van David 

s ys t e e m l e i d e r s c h a p  m o e t  d e 
h e f b o m e n  vo o r  s c h o o lo n t w i k k e l i n g 
z o  i n z e t t e n  d at  z e  h u n  w e r k 
k u n n e n  d o e n
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het eigen denken en leren te monitoren, te evalueren, te 

controleren en te veranderen. Verder het primair maken van 

formatieve evaluatie, waarbij toetsing en observatie gericht 

zijn op het inzicht krijgen – door leerkracht en leerling 

samen – in hoe leren versneld en verbeterd kan worden.

• Jay Marino: Hoe krijg ik dat allemaal 
 georganiseerd in een groep?
Jay Marino is als onderwijskundige bovenschools directeur 

van het Dunlap schooldistrict in de VS (acht scholen, 4.000 

leerlingen) al jaren bezig met schoolontwikkeling en de 

groei naar excellente scholen. Dat werkt volgens Marino 

alleen als er op alle niveaus (leerling-klas-schoolleider-

bestuur) vanuit een gedeelde visie wordt gewerkt.

Kern daarvan is een duidelijk beeld van wat een excellente 

school is en welke vaardigheden voor leerlingen van belang 

zijn. Deze 21st century skills omvatten: samenwerkend ver-

mogen, communicatievaardigheden, sociale verantwoorde-

lijkheid en kritisch denken/probleemoplossend vermogen.

Kernpunten in de organisatie van onderwijsleerprocessen 

zijn het consequent werken in de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Er Plan-Do-Check-Act-cyclus. Er Plan-Do-Check-Act

zijn doelen voor de leerling en de groep, en de voortgang 

ervan wordt met een databord visueel gemaakt. Elke leer-

ling werkt met een eigen portfolio, terwijl de eigen verant-

woordelijkheid voor leren vorm krijgt in door de leerling 

geleide groeps- en oudergesprekken.

Hefbomen voor schoolontwikkeling
Op basis van een leven lang werken op het snijvlak van 

wetenschap/onderzoek, beleid en praktijk, als hoogleraar 

aan vele universiteiten, als regeringsadviseur voor de 

Engelse regering en als wereldwijd consultant voor school-

ontwikkeling, kwam David Hopkins tot een denkkader voor 

schoolontwikkeling: Every School a Great School (Elke School 

een TOPschool). Daarin staan de vijf universele hefbomen 

thema  personaliseren van leren

Geïndividualiseerd onderwijs gaat over de organisatie/structuur, 
terwijl personaliseren gaat over de inhoudelijke afstemming op de 
leerling.

Geïndividualiseerd onderwijs gaat over de organisatie/structuur, 

voor schoolontwikkeling. Dit zijn de krachten die in 

onderlinge samenhang de schoolontwikkeling richting 

en duurzaamheid geven:

•   Persoonlijk leren: hoe haal ik het beste uit elke leer-

ling? Naast cultuuroverdracht staat het ontwikkelen 

van metacognitieve vaardigheden centraal;

•   Professioneel onderwijzen: ben ik voldoende toegerust 

om het beste uit elke leerling te halen? Leerkrachten 

moeten voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van 

hun ‘gereedschapskist’ om voor elke leerling een rijke 

leeromgeving te realiseren;

•  Samenwerken/netwerken: leren is een sociaal proces en 

dat doe je met en van elkaar, leerlingen, leerkrachten 

en scholen;

•   Slimme verantwoording: meet en registreer alleen als 

het een directe relatie heeft met het refl ecteren op 

leren en onderwijzen;

•  Systeemleiderschap.

Deze hefbomen werken in elke school weer anders, omdat 

de context van elke school uniek is. De context van de 

school zijn die elementen die samen de professionele 

cultuur van de school kleuren: teamontwikkeling, betrok-

kenheid bij beleid, gezamenlijke planning, onderzoek 

en refl ectie en coördinatie. Systeemleiderschap moet de 

vaardigheid hebben om de context te ‘lezen’ en op grond 

van de specifi eke kleuring van die cultuur de hefbomen 

zodanig vormen en inzetten dat ze hun werk in deze 

school kunnen doen.

Hiermee wordt het proces van schoolontwikkeling in 

elke school een uniek proces, en zo ontstaat blijvende 

innovatie. Deze innovatie leidt tot het beste voor elke 

leerling vanuit de best mogelijke professionaliteit van 

elke leerkracht als deel van het team, gesteund door lei-

derschap en bestuur met een duidelijke en realistische 

visie. Daarmee komt het onderwijs tegemoet aan de wens 

van elke ouder voor zijn of haar kind: de beste school 

van de wereld op de hoek van de straat. Langs deze ont-

wikkelingsweg, een weg van kleine stapjes, is bovendien 

de mythe van een gemiddelde leerling, en de specifi eke 

aandacht voor alles wat daarvan afwijkt, niet meer nodig. 

Er is aandacht voor elke persoon, er is gepersonaliseerd 

onderwijs. 

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

bij de AVS op het gebied van (speciale) leerlingen-

zorg en het beleidsvoerend vermogen van school-

organisaties.

p e r s o n a l i s e r e n  l a at  l e r e n  n o g 
s t e e d s  e e n  s o c i a a l  p r o c e s  z i j n
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l er en  m e t  f eu er s t ein:  b a r r ièr e s  eru i t,  pl e z ier  er in

Soms gaat leren niet vanzelf. De Feuerstein-Soms gaat leren niet vanzelf. De Feuerstein-

methode analyseert waar individuele 

leerlingen tegenaan lopen. Door die blokkades leerlingen tegenaan lopen. Door die blokkades 

te verhelpen en het denkvermogen te 

prikkelen, leren kinderen leren. De methode, prikkelen, leren kinderen leren. De methode, 

die vooral bekend is onder remedial teachers die vooral bekend is onder remedial teachers 

en intern begeleiders, sijpelt langzaam door en intern begeleiders, sijpelt langzaam door 

naar de reguliere klaslokalen.

tekst marijke nijboer

Het plafond

In Nederland werken naar schatting inmid-

dels enkele tientallen basisscholen met 

– elementen uit – ‘Feuerstein’. Vaak zijn het 

ouders die de school hiermee laten kennisma-

ken. Zo verging het ook de Zwolse Landstede 

Groep. Particuliere basisschool ‘Internationale 

School Eerde’ en het huiswerkinstituut Joan 

Cele van dit Zwolse bestuur (met tevens voort-

gezet onderwijs, mbo en kinderopvang) werken 

al vijf jaar met Feuerstein. Bestuurder Kees Blok-

land: “Daar gebeuren bijzondere dingen. Je ziet 

zowel kinderen met leerbeperkingen als uitzonder-zowel kinderen met leerbeperkingen als uitzonder-

lijk begaafde leerlingen grote stappen maken. Hier 

móésten we gewoon iets mee doen.” Inmiddels coör-móésten we gewoon iets mee doen.” Inmiddels coör-

dineert Landstede de verdere verspreiding van het 

Feuerstein-gedachtegoed in Nederland, onder andere Feuerstein-gedachtegoed in Nederland, onder andere 

thema  personaliseren van leren

bestaat niet
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pedagogen, zoals Vygotsky, Piaget en Stanley Greenspan. 

Het gaat om de manier waarop je met kinderen leert: 

totaal anders dan het frontaal onderwijs waar kinderen 

de leerkracht en de methode volgen. Bij Feuerstein zet je 

kinderen door interactie aan het denken.”

De werkwijze is effectief, maar tijdrovender dan klas-

sikaal onderwijs, zegt Pronk. “Van onze kinderen leert 

80 procent zoals de rest van Nederland. Wij hebben het 

klassikaal lesgeven ook niet helemaal afgezworen. De 20 

procent die op een andere manier leert, is echter zeer 

gebaat bij mediërend leren. En dat zijn niet alleen kin-

deren met een beperking. Iedereen heeft wel wat. Wij 

kijken naar het individu. Als een kind niet tot bepaalde 

leerstof kan komen, heeft het geen zin om die stof nog-

maals op dezelfde manier aan te bieden. Leerkrachten 

zeggen dan al gauw: ‘Het kind zit aan z’n plafond.’ Wij 

zoeken de gaten in dat plafond. Is een kind impulsief, 

waardoor het moeilijk meekomt? Dan gaan wij daaraan 

werken. Voor kinderen die anders leren kan mediërend 

leren uitkomst bieden. Wij vertellen het kind ook pre-

cies waar we naartoe werken en betrekken het bij het 

onderwijs. Zo raakt het weer gemotiveerd en krijgt het 

plezier in het leren.”

De leerlingen refl ecteren op wat ze hebben geleerd. 

Blokland van de Landstede Groep: “Ze vertellen over hun 

leerproces en over wat ze met die kennis kunnen doen. 

Dat besef zorgt voor een stroomversnelling. Het ‘snapver-

mogen’ wordt enorm bevorderd door daarover te praten.”

door middel van een expertisecentrum (zie kader pagina 21).

De Feuerstein-methodiek startte als een behandeling voor 

kinderen met leerstoornissen, trauma’s of handicaps. 

Blokland: “Onze uitdaging voor de komende jaren is om 

te stimuleren dat Feuerstein meer wordt ingebouwd in de 

reguliere onderwijspraktijk in de klas. Daar is de methode 

zeer geschikt voor. Pas nog hoorde ik een docent zeggen 

dat zij zich sinds het werken met Feuerstein realiseert dat 

er bijna zoveel leerstijlen zijn als leerlingen. Je gaat veel 

meer kijken naar wat een individuele leerling nodig heeft.”

Basisschool De Korenaar in Eindhoven werd in 1999 bena-

derd door de ouders van aantal kinderen met het downsyn-

droom. Zij hadden met behulp van de persoonsgebonden 

budgetten van hun kinderen in Feuerstein getrainde leer-

krachten aangenomen. De ‘Vuursteenklas’ werd onderdeel 

van De Korenaar. Deze leerlingen integreren elk naar eigen 

kunnen parttime in een reguliere groep. Ondertussen 

raakte het management sterk geïnteresseerd in Feuerstein. 

Directeur Willem Pronk: “Wij waren zo enthousiast dat 

ik met twee collega’s een driejarige opleiding ben gaan 

volgen.” Ruim tien jaar later hebben van de 35 onderwijs-

gevenden negen teamleden de opleiding Mediërend leren 

gevolgd en zijn acht anderen ermee bezig.

Mediërend leren
Pronk: “Wij zijn een gewone basisschool. Maar als een 

kind stagneert, kijken we in het individuele handelings-

plan hoe het komt dat het stagneert en wat we moeten 

aanbieden.” Hij noemt zijn aanpak ‘mediërend leren’. “In 

de methode Feuerstein zitten ook elementen van andere 

pedagogen, zoals Vygotsky, Piaget en Stanley Greenspan. 

Willem Pronk is directeur van 
basisschool de Korenaar in 
Eindhoven: “Als een kind niet tot 
bepaalde leerstof kan komen, 
heeft het geen zin om die stof 
nogmaals op dezelfde manier 
aan te bieden.”

De Feuerstein-methode is ontwikkeld door 
de Roemeens-Joodse psycholoog Reuven 
Feuerstein en lijkt langzaam terrein te 
winnen in Nederland.

De Feuerstein-methode is ontwikkeld door 

d e  f e u e r s t e i n - m e t h o d e

Volgens Feuerstein hebben mensen geen ‘plafond’: iedereen kan zich verder blijven 

ontwikkelen. Als het leren hapert, wordt via een assessment bepaald welke cognitieve 

vaardigheden (bijvoorbeeld waarnemen, relaties leggen, analyseren) minder goed zijn 

ontwikkeld. Deze worden versterkt door middel van speciaal ontwikkelde materialen. 

De ‘mediator’ of leerkracht helpt kinderen door zijn of haar vraagstelling om zelf tot 

oplossingen te komen. Zo leren ze leren en groeit de zelfredzaamheid. Professor Reuven 

Feuerstein paste zijn methode allereerst toe in Israël op kinderen met een trauma na de 

Tweede Wereldoorlog. Daar en in landen als Finland, Italië en België wordt de methode 

succesvol aangewend bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

‘ pa s  n o g  h o o r d e  i k  e e n  d o c e n t 
z e g g e n  d at  z i j  z i c h  s i n d s  h e t 
w e r k e n  m e t  f e u e r s t e i n  r e a l i s e e r t 
d at  e r  b i j n a  z o v e e l  l e e r s t i j l e n 
z i j n  a l s  l e e r l i n g e n ’
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De Roo
Management & Advies

Oorsprongpark 1 
3581 ES Utrecht

T: 088 - 55 22 999
F: 088 - 55 22 900

info@deroo.nl

www.deroo.nl

Kies voor onderwijsmanagers 
die hun vak verstaan.

Bent u op zoek naar een professionele schoolleider?
De Roo biedt:

·   INTERIM MANAGEMENT 
  ervaren managers voor crisis- en veranderopdrachten.

·   MOBILITEITSPOOL 
  ervaren schoolleiders bij tijdelijke afwezigheid van de leiding,
  overbruggingscapaciteit en het waarborgen van de continuïteit 

van het management.

·   HERPLAATSING 
  met intensieve begeleiding van schoolleiders naar een functie 

buiten de eigen organisatie.

·   WERVING EN SELECTIE 
  door gebruik te maken van het eigen netwerk, zoeken en  

selecteren van onderwijsmanagers.

·   TEAMBUILDING EN CULTUURVERANDERING   
met behulp van Management Drives.

Wilt u meer weten over 
onze activiteiten op het 
gebied van onderwijs? 

Neem dan contact op met:
Koos van den IJssel
T: 06 51 16 21 92
jvandenijssel@deroo.nl

Arno Janssen
T: 06 26 34 83 34
ajanssen@deroo.nl
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zóveel weerbaarheid opgebouwd. Wij hebben samen met 

de ouders zware druk uitgeoefend. We zeiden: ‘Jullie ont-

nemen deze jongen z’n kans’. Uiteindelijk mocht hij tot de 

herfst op proef komen. Hij zit nu in de tweede klas en het 

gaat hartstikke goed.”

Feuerstein lijkt langzaam terrein te winnen. Zo laat het 

schoolbestuur Catent (regio Zwolle) een groep eigen men-

sen trainen die hun collega’s gaan bekwamen. Zij willen 

de methodiek curatief én preventief gaan inzetten in hun 

onderwijssysteem. De Katholieke Pabo Zwolle overweegt 

om te starten met een uitstroomprofi el Feuerstein. Pronk 

zou het ideaal vinden als elke leerkracht mediator werd. mediator werd. mediator

“Maar je moet het van nature wel een beetje in je hebben.” 

Op De Korenaar moet elke nieuwe leerkracht de opleiding 

volgen. “Zittende mensen gaan vanuit een intrinsieke moti-

vatie. Iemand sturen, werkt niet. Maar ik kan stellen dat bij 

ons iedereen de methode omarmt.” 

thema  personaliseren van leren

Liesbeth Ruinemans, projectleider van het expertisecen-

trum, illustreert met een praktijkvoorbeeld het refl ecteren 

en een ander belangrijk principe, het leggen van verbin-

dingen. “Een jongetje van zes met adhd riep tijdens een 

oefening: we zijn eigenlijk bezig met concentratie! De leer-

kracht zei: dat klopt. Je moet nauwkeurig kijken omdat je 

anders fouten maakt. Herken je dat? Hij zei: ja, bij voetbal 

moet dat ook. Als je een pass wilt maken, moet je ook goed 

opletten.”

Passend onderwijs
Volgens Blokland werkt Feuerstein ook goed voor hoog-

begaafde leerlingen. “Zij kunnen kampen met dezelfde 

leerbelemmeringen als laagbegaafden; ze zijn bijvoorbeeld 

snel afgeleid of leggen moeizaam vanuit de leerstof verbin-

dingen met andere terreinen. Je kunt hen heel goed helpen 

met dezelfde instrumenten. Alleen pakken deze kinderen 

het veel sneller op.”

Blokland denkt dat Feuerstein een belangrijke rol kan spe-

len bij de vormgeving van Passend onderwijs. “We staan 

allemaal voor de enorme uitdaging om de zorgplicht in te 

vullen. We krijgen te maken met een veel grotere diversi-

teit, van hoogbegaafden tot mensen met Down. We zullen 

dus een breder repertoire moeten bieden.”

Schoolleider Pronk: “Ik ben faliekant tegen aparte klassen 

voor hoogbegaafden en tegen speciaal onderwijs. Het spe-

ciaal basisonderwijs wordt in stand gehouden doordat het 

basisonderwijs faalt. Ik ben voor inclusief onderwijs. Alle 

kinderen horen bij ons thuis en daar passen wij onze bena-

dering op aan.”

Vorig jaar verwees zijn school een leerling van 13 met Down

naar het praktijkonderwijs. “Die school wilde er eerst niet 

aan. Ze dachten dat hij het niet zou kunnen en waren bang 

dat hij gepest zou worden. Maar die jongen heeft bij ons 

e x p e r t i s e c e n t r u m

In opdracht van ICELP, het Israëlische hoofd kwartier 

van Feuerstein, wordt in Nederland een expertise-

centrum ontwikkeld. Hierin werkt de Landstede Groep 

als aanjager samen met de bestaande aanbieders 

Stibco en Feuerstein Centrum Nederland. Projectleider 

Liesbeth Ruinemans van Feuerstein Educational 

Institute Netherlands (FEIN) verwacht dat over twee jaar 

zo’n twintig trainers beschikbaar zijn. Leerkrachten, 

intern begeleiders, remedial teachers én schoolleiders 

kunnen dan kiezen uit een eenjarige opleiding en een 

internationale tweeweekse zomercursus. Daarnaast 

worden assessments aangeboden voor individuele 

kinderen.

Meer informatie: www.feuerstein.nl

Kees Blokland is lid van het 
College van Bestuur van de 
Landstede Groep uit Zwolle: 
“Je ziet zowel kinderen 
met leerbeperkingen als 
uitzonderlijk begaafde 
leerlingen grote stappen 
maken.”

‘a l l e  k i n d e r e n  h o r e n  b i j  o n s 
t h u i s  e n  d a a r  pa s s e n  w i j  o n z e 
b e n a d e r i n g  o p  a a n ’

‘d e  w e r k w i j z e  i s  e f f e c t i e f,  m a a r 
t i j d r o v e n d e r  d a n  k l a s s i k a a l 
o n d e r w i j s ’

Liesbeth Ruinemans is 
projectleider van het 
Feuerstein Educational 
Institute Netherlands (FEIN), 
het expertisecentrum voor 
Feuerstein in het Nederlandse 
onderwijs.
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‘ e x t r a  k i l o m e t e r s  m a k e n  i n  r e g u l i e r e  k l a s  n i e t  g e n o e g  v o o r   h o o g b e g a a f d e  l e e r l i n g ’

Erkenning is 
verschrikkelijk 
belangrijk

thema  personaliseren van leren
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‘ e x t r a  k i l o m e t e r s  m a k e n  i n  r e g u l i e r e  k l a s  n i e t  g e n o e g  v o o r   h o o g b e g a a f d e  l e e r l i n g ’

Moeten kinderen die meer of minder kunnen 

dan de gemiddelde leerling naar een aparte 

klas? Nee, zeggen we al jaren en noemen dat 

adaptief onderwijs, Weer Samen naar School 

of Passend onderwijs. Ondertussen worden 

voor hoogbegaafde leerlingen Leonardo- en 

plusklassen steeds populairder. 

tekst astrid van de weijenberg

voldoende om in een reguliere klas extra kilometers te 

maken, door middel van verrijkingsstof. Voor ouders is 

de Leonardo-klas meestal het uiterste middel om hun 

kind weer gelukkig te krijgen. Soms heeft dat kind al 

vier of vijf scholen versleten. Het is medisch en psycho-

logisch onderzocht. Vaak waren er op de peuterspeel-

zaal al signalen dat het een buitenbeentje was.”

Dat het reguliere onderwijs niet goed raad weet met 

hoogbegaafde kinderen ligt, volgens denktank Topplan, 

ook aan het grote verschil in cognitieve vermogens 

tussen deze kinderen en de kinderen uit een reguliere 

klas. Eckhardt: “Deze groep heeft daarom een andere 

benadering nodig, niet bottom up, zoals in het onder-

wijs gebruikelijk is, maar top down. Niet van gemak-

kelijk naar moeilijk, maar andersom. Zij geven zelf aan 

waar ze extra begeleiding bij nodig hebben.”

Dat is ook de ervaring van Astrid Mol van Eureka, het 

kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid van 

schoolbestuur INOS in Breda. Mol: “Normaal sluit je 

een lesblok af met een toets. Bij hoogbegaafde leerlin-

gen begin je met 

de toets en kijk 

je bij welk onder-

deel kinderen 

uitleg nodig heb-

ben. Natuurlijk 

moet stof ook 

inslijten, dus 

helemaal zonder 

herhaling kun je 

niet. Bovendien 

moet je leerlin-

gen leren dat 

niet alleen het 

antwoord belang-

rijk is, maar ook 

hoe je tot dat 

antwoord komt. 

Dat bepaalt in 

het voortgezet 

onderwijs de 

hoogte van hun 

cijfer.”

Gediagnosticeer-

de hoogbegaafde 

kinderen komen één dagdeel in de week bij elkaar in 

een Eureka-klas, waar de nadruk ligt op leren leren. De 

rest van de week zitten ze in een reguliere klas. De visie 

van INOS is: inclusief waar mogelijk, exclusief waar 

nodig. Voor hoogbegaafde leerlingen in de groepen 1 

en 2 komt een gespecialiseerde leerkracht naar school.

Dat gaat goed, mede door de vele aandacht die INOS 

heeft voor hoogbegaafdheid. Mol: “Ik wil me niet afzet-

ten tegen de Leonardo-klas. Voor leerlingen die extreem 

hoogbegaafd zijn of moeilijk te handhaven in een klas, 

kan het een uitkomst zijn. Maar het grote voordeel 

Basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg 

heeft drie Leonardo-klassen voor hoogbegaafde leer-

lingen. Directeur John Eckhardt is lid van de denktank 

Topplan, die zich hard maakt voor de zorg aan meer- en 

hoogbegaafde leerlingen, van eerste signalering tot vol-

ledig aangepast onderwijs. “Onderwijs afgestemd op de 

hoogbegaafde leerling is hard nodig”, zegt Eckhardt. 

“Net als het speciaal onderwijs ook nog steeds nodig is. 

Aan de leerlingen van onze Leonardo-klas zien we dat 

het regulier onderwijs (nog) niet goed in staat is de hoog-

begaafde leerling voldoende te bieden. Het Nederlandse 

onderwijs houdt krampachtig vast aan de middelmaat. 

De verschillen tussen de Citoscores in groep 8 zijn klei-

ner dan de verschillen in ontwikkeling tussen kinderen 

die binnenkomen in groep 1. Zolang dat het einddoel is, 

alle kinderen binnen een bepaalde norm af te leveren 

aan het voortgezet onderwijs, zal exclusief onderwijs, 

met plusgroepen of Leonardo-klassen noodzakelijk zijn.”

De gedachte dat het met leerlingen die goed kunnen 

leren wel goed komt, klopt niet. Dat heeft Eckhardt in de 

praktijk wel gemerkt. “Natuurlijk zijn er hoogbegaafde 

kinderen die prima tot hun recht komen in een reguliere 

klas. Maar de kinderen die bij ons komen zijn allemaal 

in meer of mindere mate vastgelopen. Ze zijn gefrus-

treerd, tegendraads en lastig te motiveren. Dat uiten ze 

soms op school, soms alleen thuis. Voor hen is het niet 

John Eckhardt is directeur van basisschool John Eckhardt is directeur van basisschool 
De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg 
en lid van de denktank Topplan: “De 
groep hoogbegaafden heeft een andere 
benadering nodig: niet van gemakkelijk 
naar moeilijk, maar andersom.”

‘ h e t  n e d e r l a n d s e  o n d e r w i j s 
h o u d t  k r a m pa c h t i g  v a s t  a a n  d e 
m i d d e l m a at ’
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van onze werkwijze is dat kinderen in hun eigen buurt 

kunnen blijven. Omdat wij al jong hoogbegaafde kin-

deren herkennen en erkennen, lopen ze minder snel 

vast. Erkenning is verschrikkelijk belangrijk. We heb-

ben daarom een leergemeenschap hoogbegaafdheid 

waarin vertegenwoordigers zitten van elke INOS-school. 

Een begeleider van EurekaMobiel komt op alle scholen 

om leerkrachten te begeleiden. De betrokkenheid van 

leerkrachten is bij ons daardoor erg groot. Er is de afge-

lopen vijf jaar een enorme groei geweest in kennis over 

hoogbegaafdheid. Daar heeft het aanbod van Eureka een 

aandeel in gehad.”

Niet alleen de hoog-

begaafde leerlingen 

profi teren daarvan, 

ook de zogenoemde 

meerbegaafde leer-

lingen. “Er is wel 

degelijk een verschil 

tussen meerbegaafde 

en hoogbegaafde kin-

deren”, zegt Mol. “Die 

eerste groep nemen 

leerkrachten geregeld 

mee in het verrijkings-

programma van de 

tweede groep. Ik denk 

dat een leerkracht 

ook relatieve onder-

presteerders eerder 

signaleert omdat hij 

door Eureka gewend is 

om leerlingen op hun 

eigen niveau aan te 

spreken.”

Bij INOS weten ze dat het vooral hoogbegaafde meisjes 

zijn die gaan onderpresteren. Een leerkracht ziet hen 

gemakkelijker over het hoofd. Hoogbegaafde jongens die 

te weinig uitgedaagd worden, ontwikkelen gedragspro-

blemen en worden eerder gesignaleerd.

Grotere klassen
Schoolleider John Eckhardt van de Leonardo-klas op De 

Tweemaster-Kameleon (en de denktank Topplan) ziet dat 

ook op zijn school de aandacht voor de hoogbegaafde 

leerling ervoor zorgt dat deze kinderen op steeds jongere 

leeftijd gesignaleerd worden, dus voordat er problemen 

ontstaan. “Daar moeten we ook op insteken. Het hande-

lingsgericht werken dat scholen steeds meer toepassen, 

moet er natuurlijk voor zorgen dat we ieder kind in een 

reguliere setting kunnen opvangen. Dat is ook waar Top-

plan op termijn naar toe wil. Maar misschien blijkt dat 

een utopie. De klassen worden door de bezuinigingen 

steeds groter en het wordt dus steeds moeilijker om iede-

re leerling op zijn of haar eigen niveau te bedienen. Het 

niveau van de leerkracht moet daarvoor echt omhoog. 

Maar op de pabo’s gebeurt nog weinig op het gebied van 

hoogbegaafdheid.”

Emil Roelofs, directeur van IVIO (Instituut voor Indivi-

duele Ontwikkeling), is gespecialiseerd in individueel 

onderwijs, zoals de Wereldschool. De Wereldschool biedt 

ondersteuning aan ouders die op wereldreis zijn en hun 

De afgelopen maand heeft u 

via www.avs.nl kunnen reageren 

op de stelling:

Onderwijs meer op het individu 
richten is praktisch onmogelijk.

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Michel Verdoorn van RKbs De Tweemaster 

in Leiden: “Oneens. Afstemming op elk indi-

vidu betekent niet dat elk kind zijn eigen 

instructie en verwerkingsstof krijgt. Wel 

is het mogelijk om deelname aan verkorte, 

basis en verlengde instructie per opdracht 

van een les per kind te laten verschillen en 

om de hoeveelheid verwerkingsstof per 

kind te laten verschillen. De oplossing hier-

voor is Zelfgereguleerd differentiëren.”

Gerard aan de Stegge van de Mariaschool 

in Reutum: “Eens. Dat is afhankelijk van 

de instructie die de groep vraagt. En dus 

afhankelijk van de instructie die een leer-

kracht aan kan voor de kinderen in zijn of 

haar groep. Elke leerkracht heeft grenzen 

uw mening telt  peiling

8%
oneens

76%
eens

16%
deels eens

Astrid Mol is coördinator bij Eureka, het Astrid Mol is coördinator bij Eureka, het 
kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafd-
heid van schoolbestuur INOS in Breda: 
“Omdat wij al jong hoogbegaafde kinderen 
herkennen en erkennen, lopen ze minder 
snel vast.”

‘ k l a s s e n  w o r d e n  s t e e d s  g r ot e r 
e n  d u s  w o r d t  h e t  s t e e d s 
m o e i l i j k e r  o m  i e d e r e  l e e r l i n g 
o p  z i j n  o f  h a a r  e i g e n  n i v e a u 
t e  b e d i e n e n ’
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kinderen zelf lesge-

ven, maar ook aan 

ouders die werken in 

de ambulante handel. 

En zijn instituut ver-

zorgt voortgezet spe-

ciaal onderwijs voor 

leerlingen die een 

hoger niveau aankun-

nen dan de vso-school 

in hun omgeving 

biedt. Roelofs kwam 

de afgelopen tijd in 

het nieuws met het 

voorstel om met zijn 

instituut kleine scho-

len te ondersteunen, 

waardoor ze met een 

beperkt aantal leer-

lingen toch goed kun-

nen functioneren.

Roelofs gelooft in 

de mogelijkheid van 

differentiatie in het 

klaslokaal. “Kijk naar 

het populaire Dalton-

onderwijs. Dat biedt geïndividualiseerde trajecten, 

met weektaken waaraan leerlingen steeds autonomer 

moeten werken. Dat gaat goed als je dat goed opbouwt, 

eventueel met hulp van een onderwijsassistent of een 

ouder. Wij hebben daar in Nederland prachtig lesmate-

riaal voor, met veel verrijkingsstof. Bovendien kan ict 

daar ook nog een grote rol in spelen. Kleine toetsjes kun 

je geautomatiseerd afnemen. Met één druk op de knop 

kan een leerkracht zien of een leerling extra instructie 

nodig heeft. Het scheelt zoveel tijd als je niet zes weken 

wacht totdat de hele klas klaar is en je een toets kunt 

afnemen.”

Roelofs vindt dat het huidige onderwijs nog te veel klas-

sikaal is gericht. “Met zo min mogelijk klassikaal onder-

wijs en zo veel mogelijk persoonlijke begeleiding krijgen 

hoogbegaafde leerlingen, maar ook leerlingen aan de 

spreekwoordelijke onderkant, wat hen toekomt. Maar er 

zijn twee belangrijke variabelen die een rol spelen om 

een goed gedifferentieerd aanbod te kunnen geven. De 

eerste is de klassengrootte. Met een groep van veertig 

kinderen kun je niet veel meer doen dan de stof aanpas-

sen aan de gemiddelde twee derde of driekwart van de 

groep. De boven- en onderlaag vallen dan uit. Kleine 

klassen is dus een voorwaarde. En de tweede belangrijke 

variabele is de vaardigheid en de betrokkenheid van de 

leerkracht. Hij moet bereid zijn om een stapje harder te 

lopen voor de leerlingen die iets extra nodig hebben.” 

m e e r  w e t e n ?
www.topplan.net

http://eureka.inos.nl

www.ivio.nl

thema  personaliseren van leren

en het is volkomen legitiem deze als uit-

gangspunt te zien. Een gedifferentieerde 

aanpak op drie niveaus is voor de meeste 

leerkrachten de grens. Interactief onderwijs 

kan momenteel ondersteuning bieden bij 

een gedifferentieerde instructie, maar er 

zijn grenzen.”

Gertjan Kleinpaste van AndereBlik.com uit 

Breda: “Oneens. Natuurlijk is onderwijs af 

te stemmen op individuele leerlingen. Dan 

moet je het wel aandurven om de huidige 

organisatievorm los te laten. Geen leef-

tijdsgroepen meer die samen in klassen 

worden gestopt: het systeem dat voort-

komt uit de industriële revolutie (aldus Ken 

Robinson). Ook moet je dan de vormgeving 

van het onderwijsaanbod durven veran-

deren en wat je aanbiedt. (…) Wanneer de 

focus verschuift van wat je leert naar hoe 

je leert en hoe je informatie genereert, 

analyseert en managet, is dat aan te bie-

den in individuele leerarrangementen. 

We groeien dan van de ‘disciplinerende 

school’ naar onderwijs dat echt uitdaagt, 

innoveert en waar ondernemerschap en 

zelfontplooiing centraal staan.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

 reageren luidt:

Je kunt pas écht leiding-
geven als je zelf budgettaire 
keuzes kunt maken.

Ga snel naar www.avs.nl en geeft 

uw mening!

Emil Roelofs is directeur van het Instituut Emil Roelofs is directeur van het Instituut 
voor Individuele Ontwikkeling (IVIO) dat is 
gespecialiseerd in individueel onderwijs, 
zoals de Wereldschool: “Het scheelt zoveel 
tijd als je niet zes weken wacht totdat de hele 
klas klaar is en je een toets kunt afnemen.”

‘d e  l e e r k r a c h t  m o e t  b e r e i d  z i j n 
o m  e e n  s ta p j e  h a r d e r  t e  lo p e n 
vo o r  d e  l e e r l i n g e n  d i e  i e t s  e x t r a 
n o d i g  h e b b e n ’

‘o p  d e  pa b o’s  g e b e u r t  n o g 
w e i n i g  o p  h e t  g e b i e d  v a n 
h o o g b e g a a f d h e i d ’
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i c t- k a n s en  b i j  per s o n a l ized  l e a r nin g

Ict kan personalized learning goed ondersteunen, zowel op leerlingniveau als op 

organisatorisch niveau, voor schoolleider en leerkracht. Hoe kan de potentie van ict 

het best worden benut? Daarnaar wordt volop onderzoek gedaan, onder meer door het 

Community Learning Center, Kennisnet en LOOK, het Wetenschappelijk Centrum Leraren 

Onderzoek. tekst lisette blankestijn

‘Veel technische
mogelijkheden
blijven nog onbenut’
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Marijke Kral is als lector ‘Leren met ict’ de trekker van het 

onderzoek dat plaatsvindt in het Ixperium. Dit is een labo-

ratorium en leer- en werkomgeving ineen, ingericht in de 

Arnhemse pabo. Marijke Kral: “Ons motto is: recht doen 

aan verschillen. Verschillen tussen leerlingen moet je niet 

willen wegpoetsen. Iedereen heeft een talent. Het gaat 

erom dat iedereen zich zo goed mogelijk kan ontplooien.” 

Het Ixperium is een initiatief van drie stichtingen voor 

primair onderwijs in Arnhem en omgeving, de Hoge-

school van Arnhem en Nijmegen en de gemeente Arnhem, 

samen verenigd in het Community Learning Center Arnhem Community Learning Center Arnhem Community Learning Center

e.o. (CLC). “Met het Ixperium bieden we leerkrachten en 

pabostudenten een fysieke plek om met hun leerlingen 

aan het werk gaan, geïnspireerd door nieuwe technolo-

gie”, vertelt Kral. “Vaak proberen leerkrachten met ict 

in een leeromgeving hun onderwijs op maat te maken. 

Vanuit het lectoraat helpen wij met de vraagarticulatie 

die voorafgaat aan het ontwerp van zo’n leeromgeving. 

Wat zijn je pedagogische en didactische eisen en wensen? 

Welke resultaten wil je zien bij je leerlingen? Waaraan 

moet je onderwijs voldoen om de opbrengst te kunnen 

meten? Van welke good practices kun je iets leren? Vervol-

gens onderzoeken we of, hoe en voor wie het werkt.”

Learning analytics Er zijn verschillende redenen 

waarom scholen juist nu zoeken naar manieren om leer-

lingen met ict individueel te bedienen. Denk aan de hete-

rogeniteit in de leerlingenpopulatie, Passend onderwijs 

dat scholen een nieuwe opdracht geeft, opbrengstgericht 

werken en onderpresteerders. De meeste Nederlandse 

scholen zijn nu een jaar of tien bezig met nadenken over 

en het implementeren van ict in het onderwijs. In hoe-

verre lukt het om met ict bij te dragen aan personalized 

learning? “Er moet nog veel onderzoek worden gedaan”, 

vertelt Kral. Maar de verwachtingen zijn hooggespannen. 

Zo ook bij Frans Schouwenburg, sectormanager primair en 

voortgezet onderwijs bij Kennisnet. “Geen enkele school 

is al echt om, maar scholen die leerlingen echt maatwerk 

willen bieden, zoals de Sterrenscholen, maken grote sla-

gen.” Schouwenburg verwacht veel van de mogelijkheden 

van Learning Analytics, waarbij automatisch gegenereerde 

gegevens over het digitale leergedrag van een leerling 

geanalyseerd worden. “Die analyse levert een beeld op van 

iedere individuele leerling: zijn of haar studievoortgang, 

interesses, sterke en zwakke punten, enzovoorts. Learning 

Analytics is nog in de ontwikkelfase, maar er is al software 

zoals de Rekentuin, die redelijk adaptief is. Daarbij zijn 

er nieuwe didactische mogelijkheden om leren persoon-

lijker te maken. Denk aan fl ipping the classroom, waarbij 

leerlingen instructie krijgen via digitaal materiaal (bij-

voorbeeld fi lmpjes). Hierdoor wint de leerkracht tijd die 

hij of zij kan gebruiken voor individuele begeleiding.” 

Er zijn enkele Nederlandse initiatieven voor vertalingen 

van het videomateriaal van de Khan-academy (een interna-

tionale onderwijsdatabank, red.), vertelt Schouwenburg. 

Dat zou een schat aan materiaal opleveren. “Behalve 

duizenden instructiefi lmpjes bevat de Khan-academy ook 

een tool waarmee leerkrachten kunnen volgen wat hun 

leerlingen doen. Maar gebruik van dit materiaal is niet 

zaligmakend. Het blijft de rol van de leerkracht een goede 

mix van werkvormen voor te schotelen, anders schieten 

we het doel voorbij. Vaak zien we dat de beschikbaarheid 

van technische mogelijkheden leerkrachten inspireert om 

personalized learning vorm te geven. Zoals draadloze net-personalized learning vorm te geven. Zoals draadloze net-personalized learning

werken in school, en personal devices.”

Leerstijlen Karel Kreijns is universitair hoofddocent 

bij LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek 

van de Open Universiteit en voormalig lector ‘Educatieve 

functies van ict’ bij Fontys. Hij heeft een mooi voorbeeld 

van zo’n personal device. “Er was een klas waar een bepaal-

de leerling de leerkracht hinderlijk vaak onderbrak met 

Marijke Kral is lector ‘Leren met ict’ en trekker van het onderzoek 
dat plaatsvindt in het Ixperium, een laboratorium en leer- en 
werkomgeving ineen in de Arnhemse pabo: “Leerkrachten 
hebben een sterke controlebehoefte, maar moeten leren 
vertrouwen op de techniek.”

‘e r  z i j n  n i e u w e  d i d a c t i s c h e 
m o g e l i j k h e d e n  o m  l e r e n 
p e r s o o n l i j k e r  t e  m a k e n ,  d e n k  a a n 
f l i p p i n g  t h e  c l a s s r o o m ’
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allerlei vragen. De leer-

kracht gaf die leerling 

een tablet die gekoppeld 

was aan zijn eigen tablet, 

om via Twitter zijn 

vragen aan hem te stel-

len. De leerkracht kon 

zo zelf tijdens zijn ver-

haal zien welke vragen 

het kind had, en erop 

ingaan op een moment 

dat hem uitkwam.” De 

houding en vaardighe-

den van leerkrachten 

zijn cruciaal, als zij 

met ict personalized lear-

ning willen faciliteren. ning willen faciliteren. ning

Kreijns: “Een leerkracht 

heeft informatievaardig-

heden nodig om de kwa-

liteit van leermiddelen 

te kunnen beoordelen. 

Wij doen periodiek 

onderzoek naar het digi-

tale leermateriaal dat Wikiwijs aanreikt. Daar zit prach-

tig materiaal bij, maar het zijn de leerkrachten die het 

aaneen moeten smeden tot een geheel, bijvoorbeeld een 

arrangement. Daarbij kunnen ze rekening houden met 

de individuele leerling. Bij gepersonaliseerd leren heb-

ben we het dan niet zozeer over ‘makkelijk’ of ‘moeilijk’, 

maar over rekening houden met de verschillende aan-

dachtsgebieden, ontwikkelingsniveaus en leerstijlen van 

leerlingen. Kinderen die 

heel visueel zijn inge-

steld kunnen veel leren 

van video. Bijvoorbeeld 

over hoe een vulkaan-

uitbarsting werkt. Een 

andere leerling kan dit 

beter zelf visualiseren, 

gebaseerd op een tekst. 

Explorerende kinderen 

die verdieping zoeken 

kunnen gebaat zijn bij 

hyperlinks naar verdie-

pende stof. Belangrijk 

bij gepersonaliseerd 

leren is dat leerlingen 

hun eigen keuzes kun-

nen maken over wat 

ze willen leren, en 

dat dit hun ook aan-

gereikt wordt, via het 

arrangement.”

Pedagogisch-didactische houding “Het gebruik 

van adaptieve software staat nog steeds in de kinderschoe-

nen”, merkt lector Kral. “Veel technische mogelijkheden 

blijven nog onbenut. Denk aan een veelgebruikt rekenpro-

gramma zoals Hoofdwerk: dat heeft adaptieve elementen, 

maar het gebruik vraagt tijd van de leerkracht om het pro-

gramma per leerling in te stellen, en om de informatie over 

het tempo, de voortgang, resultaten en leergedrag van de 

leerling uit het systeem te halen. Het gebruik van adaptieve 

programma’s vraagt ook een andere pedagogisch-didacti-

sche houding van leerkrachten. Ze hebben een sterke con-

trolebehoefte, maar moeten leren vertrouwen op de tech-

niek. Het vraagt ook iets van je organisatie. Leerkrachten 

erkennen dat leerlingen verschillen, maar houden wel vast 

aan een gezamenlijke toets, waarbij alle leerlingen op het 

zelfde moment hetzelfde moeten kunnen. Daarom is het 

belangrijk dat studenten en leerkrachten in ons Ixperium 

aan het werk kunnen. Dit soort vaardigheden en houdin-

gen hoort in de bagage van iedere leerkracht.”

Doel-middelrelatie Welke opdracht ligt er voor 

schoolleiders? Kral: “Schoolleiders moeten zorgen voor 

schoolplannen die de doel-middelrelatie expliciteren. Dus 

niet: ‘We doen iets met ict’, maar vaststellen welke visie je 

als school hebt, welke doelen je stelt, welk beleid daarvoor 

nodig is en welke activiteiten en leermiddelen daarbij 

horen.” Schouwenburg van Kennisnet: “Een directeur 

moet dit niet uitbesteden aan een ict-coördinator, hij of zij 

moet zichzelf verantwoordelijk voelen.” Hierbij is ook het 

informatiebeleid belangrijk, benadrukt hij: “Als je vanuit 

je onderwijsvisie wilt nadenken over ict, moet je eerst in 

kaart hebben welke gegevens je allemaal nodig hebt als 

school. Welke informatie willen de leerkrachten verzame-

len over hun leerlingen om leerlinggericht onderwijs te 

kunnen geven? Maar ook: welke eisen stelt de inspectie, de 

overheid?” Universitair hoofddocent Kreijns noemt daar-

naast het belang van de stimulerende rol van schoolleiders. 

“Veel leerkrachten zijn nogal honkvast waar het hun les-

methode aangaat. Ze realiseren zich dat ict kansen biedt, 

maar wachten op standaardproducten van de uitgevers. 

Leerkrachten die een schoolleider hebben die verder kijkt, 

zullen eerder zelf materiaal gaan arrangeren.” 

m e e r  w e t e n ?
www.ixperium.nl

http://innovatie.kennisnet.nl (Learning Analytics)

www.ou.nl/look

thema  personaliseren van leren

Frans Schouwenburg is sectormanager 
primair en voortgezet onderwijs bij Kennis-
net: “Geen enkele school is al echt om, 
maar scholen die leerlingen echt maatwerk 
willen bieden, zoals de Sterrenscholen, 
maken grote slagen.”

Karel Kreijns is universitair hoofddocent bij 
LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren 
Onderzoek van de Open Universiteit en 
voormalig lector ‘Educatieve functies 
van ict’ bij Fontys: “Leerkrachten die een 
schoolleider hebben die verder kijkt, zullen 
eerder zelf materiaal gaan arrangeren.”

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

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

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

in Zo kan het ook!: Dankzij hun nieuwe leesaanpak, waarmee ze beter 

leerden inspelen op verschillen tussen leerlingen, kunnen de leerkrachten 

van de Almelose basisschool De Huve nu bij alle vakken meer op maat 

werken. tekst andrea holwerda

Zo’n vijf jaar geleden merkten de leerkrach-

ten van de Almelose basisschool De Huve 

dat het technisch lezen van hun leerlingen 

achteruitging. “Ze hadden moeite met 

samengestelde zinnen, met lange stukken 

tekst”, vertelt groep 8 leerkracht Christien 

Sickman. Om te voorkomen dat de resulta-

ten verder achteruit zouden lopen en onder 

het landelijk gemiddelde zouden komen te 

liggen, besloot schoolleider Fenny de Lange 

de situatie direct aan te pakken.

Na te hebben gekeken naar een andere 

methode hoorde ze via een docent van 

de Hogeschool Utrecht over een nieuwe 

leesaanpak, waarbij wordt ingespeeld op 

de verschillen tussen leerlingen. De Lange: 

“We waren al bezig een adaptieve school 

te worden. Met meer handelingsgericht 

werken. En ik wist dat 

het team behoefte 

had aan meer hand-

vatten voor het op 

maat werken in de 

groep. Deze aanpak 

sloot daar perfect op 

aan.” 

Dankzij een subsidie 

van het ministerie, 

geld van het samen-

werkingsverband 

waarvan ze deel 

uitmaken en nog wat 

eigen middelen, kon 

De Huve het volgende 

schooljaar al onder 

begeleiding van de 

hogeschool met LIST – 

Lezen IS Top – aan de 

slag. Een paar maanden voor het begin van 

het nieuwe jaar hadden de leerkrachten hun 

eerste training. 

Sickman: “Uitgangspunt is dat iedereen kan 

leren lezen, maar dat de een sneller is dan 

de ander. En dat je je klas daartoe in drie 

niveaus/lagen kunt indelen. Vervolgens is 

het sleutelwoord motivatie. Je moet prik-

kelende instructies geven, voor een uitda-

gende leesomgeving zorgen: bijvoorbeeld 

een boom in de klas hebben met leuke 

boeken waar de leerlingen uit kunnen kie-

zen, of oudere leerlingen tutor laten zijn 

van jongere. Allemaal zodat iedereen zoveel 

mogelijk leeskilometers maakt.”

Het lesrooster van De Huve werd daarom 

ook aangepast. “Groep 3 tot en met 8 begint 

nu iedere dag met een half uur lezen”, 

stelt De Lange. “Doordat we onze tijd beter 

benutten gaat dit niet ten koste van andere 

vakken.” Door tegelijkertijd te lezen 

kunnen de leerlingen die al op het gemid-

delde of boven het niveau van hun groep 

zitten, in een hogere groep meedoen en 

zo extra worden uitgedaagd. Terwijl de 

leerlingen die juist extra hulp nodig hebben 

met hun eigen leerkracht aan de slag gaan, 

soms ook in extra lessen.

Het hele lerarenteam werkte vervolgens 

drie jaar lang aan het echt eigen maken van 

de nieuwe aanpak. Groepsplannen werden 

besproken, lessen – van wie dat aandurfde 

– gefi lmd en teruggekeken en heel wat toet-

sen afgenomen en geanalyseerd, schetsen 

De Lange en Sickman. “We hebben met 

z’n allen flink moeten doorbijten.” Maar 

al snel werd duidelijk dat ze het niet voor 

niets deden: de resultaten van de leerlingen 

zaten al na een jaar in de lift. 

Daarnaast zorgde het traject ervoor dat de 

leerkrachten veel opener naar elkaar zijn 

geworden, vertelt De Lange. “Zo heeft het 

team het op maat werken zo goed onder 

de knie gekregen, dat het inmiddels ook 

bij de andere vakken steeds beter lukt.”

Toch blijft het inspelen op verschillen work 

in progress, stellen De Lange en Sickman. 

“Je moet kritisch blijven. Jezelf en elkaar op 

punten blijven wijzen”, zegt Sickman. “Je 

haalt kortom veel werk de school binnen”, 

stelt De Lange. “Maar het levert ook veel 

op.” 

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!

bij iedere leerling eruit 
halen wat erin zit

Een leerling van groep 8 (rechts) helpt een leerling van groep 4 met 
lezen (tutorlezen) op basisschool De Huve in Almelo.
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eindver ant woordelijk management

Het jaar 2011 was turbulent als het 
gaat om de structurering van bestuur 
en toezicht in het primair onderwijs. 
Dit kwam deels door de invoering 
van de verplichte scheiding tussen 
bestuur en toezicht. In dit artikel 
aandacht voor de veranderingen 
in samenstelling en inrichting van 
besturen, naar aanleiding van de 
nulmeting Goed Bestuur PO 2010 en 
de eindrapportage uit juli 2012, met 
daarin de resultaten van 2011 en een 
vergelijking met de nulmeting. 

tekst carine hulscher-slot

Voor de zomervakantie van 2010 publi-

ceerde de Hogeschool van Amsterdam, 

in samenwerking met de Radboud 

Universiteit, de resultaten van de nulmeting 

monitor Goed Bestuur PO 2010. Het ging 

om onderzoek naar de mate waarin school-

besturen werk maken van goed bestuur en 

hoe de invoering van de Code Goed Bestuur 

verloopt. In juli 2012 verscheen de eindrap-

portage, met de resultaten van 2011 en een 

vergelijking met de nulmeting van 2010. 

Rechtsvorm en bestuursmodel
In 2011 kennen de meeste schoolbesturen 

in het primair onderwijs de stichting als 

rechtsvorm, 71,5 procent. Dat is ten opzich-

te van 2010 een stijging met 25 procent.

Maar nog steeds zijn er besturen die het 

intern toezicht niet hebben geregeld. Dat is 

binnen 7 procent van de besturen het geval. 

Overigens, in 2010 was dit nog bij 28 pro-

cent van de besturen zo.

De meest voorkomende bestuursmodellen 

voor de scheiding tussen bestuur en toe-

zicht zijn in 2011: het model met een Raad 

van Toezicht (39 procent), een toezicht-

houdend bestuur met een (bovenschoolse) 

schoolleiding die bestuurt op basis van 

mandaat of delegatie (28 procent) en het 

éénlaagsmodel/one tier (14 procent). Het 

gebruik van het model met een Raad van 

Toezicht en met een one tierconstructie is 

ten opzichte van 2010 aanzienlijk toegeno-

men, respectievelijk van 22 naar 39 procent 

en van 4 naar 14 procent. Bij nog maar 

2 procent van de besturen is in 2011 sprake 

van een algemene ledenvergadering die 

toezicht houdt en een bestuur dat bestuurt. 

De inschatting is dat dit mede verband 

houdt met de afname van het aantal bestu-

ren dat de verenigingsvorm hanteert; in 

2011 nog maar 24,8 procent.

Bestuurssamenstelling: minder leden
Het is de onderzoekers opgevallen dat het 

gemiddeld aantal leden van een schoolbe-

stuur kleiner is geworden. Dit gemiddelde is 

gedaald van vijf naar vier personen. Er wordt 

daarbij onderscheid gemaakt tussen bestu-

rende besturen – een bestuursvorm met een 

bovenschoolse leiding die bestuurt – dat 

een aantal leden heeft van gemiddeld 

3,5 en een toezichthoudend bestuur met 

een gemiddeld aantal leden van 5,2.

In 33 procent van de gevallen telt een 

besturend bestuur één lid. Bij het model 

met een Raad van Toezicht en een bestu-

rend bestuur in de vorm van een College 

van Bestuur is het percentage zelfs 51 pro-

cent (in 2010 42 procent). Dat komt overeen 

met de ontwikkelingen die de AVS in het 

veld ziet. Bij de vorming van een College 

van Bestuur wordt in toenemende mate 

gekozen voor een klein college met één, 

hooguit twee leden.

Wat opvalt, zeker omdat er veel nadruk ligt 

op goed toezicht in het onderwijs, is dat 

het percentage toezichthoudende besturen 

met slechts een lid is verdubbeld, van 6 

naar 12 procent. Het blijkt daarbij meestal 

te gaan om een (bovenschoolse) school-

leiding die werkt op basis van mandaat of 

delegatie.

Besturende ouders
Ook het aandeel ouders in besturen is 

in 2011 verder afgenomen. Het is aan 

te nemen dat dit gelijke tred houdt 

met de toename van het aantal profes-

sionele bestuurders, dat wil zeggen 

(bovenschoolse) schoolleiding of een 

College van Bestuur, en met de groei van 

het aantal besturen dat de stichtingsvorm 

hanteert. In 2011 zit in 60 procent van de 

besturende schoolbesturen geen ouder. 

Bij de toezichthoudende besturen is dat 

30 procent. In eveneens 30 procent van de 

gevallen bestaat een besturend bestuur 

juist uit een meerderheid van ouders.

Waar als bestuursvorm het toezichthou-

dend bestuur is gekozen, is het aandeel 

van ouders ook afgenomen. In 30 procent 

van de toezichthoudende besturen hebben 

geen ouders zitting (in 2010 was dit 28 pro-

cent) en het aantal besturen waarvan de 

meerderheid uit ouders bestaat is gedaald 

van 31 naar 20 procent. Daarnaast bestaat 

25 procent van de toezichthoudende 

besturen zowel in 2010 als in 2011 geheel 

uit ouders.

Het belangrijke aandeel van ouders in 

besturen is vooral te zien bij éénpitters: het 

gemiddeld aantal ouders bedraagt daar in 

2011 68 procent, hetzelfde percentage als 

in 2010.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk 

onderwerp in het primair onderwijs. Dat 

deze betrokkenheid zich moeilijk laat rege-

len door een lidmaatschap een bestuur is 

een toenemende ontwikkeling.

In de volgende Kader Primair staat de 

rubriek Eindverantwoordelijk management 

stil bij de rolopvatting, de rolvastheid en de 

horizontale dialoog. 

Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/

bestuurenmanagement/bestuursvormen

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoor-

waardenontwikkeling, medezeggenschap, 

 organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, 

scenario’s voor krimp, de verhouding 

bestuur-management en Policy 

Gover nance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding.

onderzoek naar goed bestuur 
in het primair onderwijs (i)
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specia al (ba sis)onderwijs

Het toezichtkader 2012 voor het 
speciaal onderwijs is onlangs 
vastgesteld en gepubliceerd door 
de onderwijsinspectie. De inspectie 
past het nieuwe toezichtkader dit 
schooljaar voor het eerst toe. Het 
toezichtkader 2012 introduceert onder 
andere het ontwikkelingsperspectief 
als vervanging van het handelingsplan 
en vergt een intensieve communicatie 
tussen school en bestuur.

tekst jos hagens

Nadrukkelijk wil het nieuwe toezicht-

kader niet vooruitlopen op de – bij het ter 

perse gaan van deze Kader Primair – nog in 

behandeling zijnde wetgeving voor Passend 

onderwijs en kwaliteit. Zoals de planning 

nu is, zal de Eerste Kamer beide wetsvoor-

stellen behandelen op 2 oktober. Daarom 

vormt schooljaar 2012/2013 een overgangs-

periode voor de nieuwe elementen in het 

toezichtkader.

Minder inspectiebezoek
Kern van het nieuwe kader is de overgang 

naar risicogericht toezicht. Dit kon niet 

eerder omdat er in het verleden te weinig 

opbrengstgegevens in het speciaal onder-

wijs beschikbaar waren. Risicogericht 

toezicht houdt in dat de inspectie via 

een onderzoek naar de opbrengsten, de 

jaarstukken van het bestuur/de school en 

signalen (bijvoorbeeld klachten, kranten-

berichten) beoordeelt of verder onderzoek 

op de school noodzakelijk is. Daar waar de 

kwaliteit op orde is, zal de inspectie minder 

op de school komen. En dat is voor scholen 

zeker een positief gegeven.

Nieuw in het risicogericht toezicht is dat 

de gesprekspartner van de inspecteur niet 

meer de school(leider) is, maar het bestuur. 

Dat vraagt om een intensieve communicatie 

tussen school en bestuur.

Omslag naar ontwikkelings-
perspectief
Het toezichtkader 2012 introduceert 

het ontwikkelingsperspectief (OPP) als 

vervanging van het handelingsplan. Het 

overgangsjaar is met name voor deze 

omslag bedoeld, omdat er feitelijk nog 

geen wettelijke basis is/was voor het OPP 

in het speciaal onderwijs. In het eerste 

bestuursgesprek krijgt het bestuur nog de 

keuze om het toetsingskader toe te passen 

met het ontwikkelingsperspectief (kader 

2012) of met het handelingsplan (kader 

2005). Het is voor de schoolleider van 

belang hierover goede afspraken te maken 

met het bestuur. De inspectie constateert 

dat veel scholen in de praktijk al met het 

OPP werken.

Andere nieuwe accenten in het toetsings-

kader 2012 zijn:

• Onderzoek naar de effectiviteit van 

didactisch handelen. Hierin is al een 

vooruitblik op Passend onderwijs zichtbaar, 

waar inzet van middelen verantwoord moet 

worden in termen van opbrengsten voor 

leerlingen;

• Ook de kwaliteit van het onderwijs-

personeel is een punt van onderzoek. 

Duidelijk is de link met het streven van de 

overheid naar permanente professionele 

ontwikkeling (het lerarenregister en de 

bijbehorende professionaliseringseis voor 

leerkrachten bestaande uit verplichte jaar-

lijkse bijscholingsactiviteiten);

• Een preventieve aanpak om te voorko-

men dat scholen zwak/zeer zwak worden, 

maar ook om te voorkomen dat voormalig 

zwakke scholen weer terugvallen. Gelukkig 

is het aantal (zeer) zwakke scholen lager 

dan ooit, maar alles moet in het werk 

gesteld worden om dat minstens zo te 

handhaven;

• Een scherper onderscheid tussen het 

 speciaal onderwijs en het voortgezet 

 speciaal onderwijs.

Bestuur meer betrokken
Met het nieuwe toezichtkader wordt, 

zeker na het overgangsjaar 2012/2013, 

het inspectietoezicht voor het speciaal 

onderwijs gelijkgetrokken met het toezicht 

op het reguliere onderwijs. Winstpunt lijkt 

vooral de verschuiving naar risicogericht 

toezicht. Het op orde hebben van je 

opbrengsten en je kwaliteitszorg loont dan 

niet alleen in het belang van leerlingen, 

maar ook om minder bezoek van de inspec-

teur te krijgen. Dat in dat kader het bestuur 

gesprekpartner wordt van de inspectie, 

verplicht het bestuur om – als dat al niet 

het geval is – veel meer betrokken te zijn 

bij wat er op school in het primaire proces 

gebeurt. Niet alle schoolleiders zitten 

daarop te wachten, maar voor de gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de leerlingen 

is het een goede zaak. Als ten minste het 

bestuur niet alleen af wil gaan op kengetal-

len en schriftelijke rapportages.

Verantwoording in het speciaal onderwijs 

zou eerst en vooral een functie moeten 

hebben voor de kwaliteit van leren en 

onderwijzen: hoe kunnen we wat we 

vandaag weten benutten om het morgen 

beter te doen? Als verantwoording intern 

die functie heeft, is externe verantwoording 

niet meer belastend of angstaanjagend. 

m e e r  w e t e n ?
De Inspectie van het Onderwijs heeft in een 

brochure een verkorte en vereenvoudigde 

versie van het aangepaste toezichtkader op 

het (voortgezet) speciaal onderwijs 2012 

opgenomen. De brochure is te downloaden 

via www.onderwijsinspectie.nl.

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

senior adviseur bij de AVS op het 

gebied van (speciale) leerlingen-

zorg en het beleidsvoerend 

vermogen van schoolorganisaties.

nieuw toezichtkader 
speciaal onderwijs:
om nerveus van te worden?
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 k wa r t ier m a ker s  buig en  z ic h  ov er  inh oudel i jke ,  be s t uurl i jke  en   f in a n c iël e  ob s ta kel s

De leidraad bij de inrichting van de – nieuwe – samenwerkingsverbanden Passend onderwijs 

is natuurlijk de vraag hoe ervoor te zorgen dat er een passend onderwijsaanbod is voor ieder 

kind in Nederland. Maar het zoeken naar de balans tussen de inhoudelijke, bestuurstechnische 

en fi nanciële inrichting vormen de hoofdmoot van de eerste ‘kwartiermakersbijeenkomst’ die 

de AVS eind september organiseerde voor de coördinatoren en directeuren van de toekomstige 

samenwerkingsverbanden, bedoeld om kennis te delen en oplossingen te zoeken voor dilemma’s 

waar kwartiermakers mee geconfronteerd worden. tekst susan de boer

Op weg naar nieuwe
samenwerkingsverbanden
Passend onderwijs

Vanaf augustus 2014 is de wet Passend onderwijs van 

kracht. Voor de uitvoering daarvan moeten er circa 150 

regionale samenwerkingsverbanden – 75 voor het primair 

en 75 voor het voortgezet onderwijs – worden ingericht. De 

oorspronkelijke WSNS-verbanden in het po gaan op in de 

nieuwe 75. Om de coördinatoren en directeuren van deze 

toekomstige verbanden te ondersteunen, organiseert de 

AVS bijeenkomsten waarin deze ‘kwartiermakers’ ervarin-

gen kunnen uitwisselen en knelpunten en dilemma’s kun-

nen formuleren. “Waar ik tegenaan loop, is dat de huidige 

wetgeving geldt tot augustus 2014. Intussen zijn er wel 

ontwikkelingen gaande op regionaal niveau. Ik ben al een 

paar keer teruggefl oten door de provincie omdat bepaalde 

afspraken wettelijk niet kunnen”, verzucht een van de deel-

nemers. “Ja, dat is lastig”, erkent Dominique van der Elst, 

programmamanager implementatie Passend onderwijs 

bij het ministerie van OCW. Zij was aanwezig om uitleg te 

geven over de stand van zaken en de komende ontwikke-

lingen, en tegelijk om inzicht te krijgen in de knelpunten. 

“Aan de ene kant is het prettig dat er meer tijd is voor de 

invoering, aan de andere kant betekent het ook dat nieuwe 

ontwikkelingen moeten passen binnen het huidige wet-

telijke kader. Overigens is er meer ruimte dan vaak wordt 

reportage
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Een vaak terugkerend discussie-
punt: coördinatoren en ambulant 
begeleiders willen hun baan 
niet verliezen. “Het geld wordt 
verdeeld over de voormalige 
deelnemers, maar wat er met het 
personeel gebeurt is niet in de wet 
geregeld.” Foto’s: Hans Roggen >

 k wa r t ier m a ker s  buig en  z ic h  ov er  inh oudel i jke ,  be s t uurl i jke  en   f in a n c iël e  ob s ta kel s

Van der Elst: “Passend onderwijs maakt deel uit van het 

bredere kwaliteitsprogramma dat is gericht op het verbete-

ren van de kwaliteit van het onderwijs en de professionali-

sering van leerkrachten. Volgens de inspectie gaan Passend 

onderwijs en opbrengstgericht werken goed samen. Het 

uitgangspunt blijft immers dat er goed onderwijs moet 

zijn voor ieder kind. Een school die kan laten zien wat er 

wordt bereikt met een kind krijgt geen problemen. Voor-

waarde is uiteraard wel dat de opbrengsten passen bij de 

kenmerken van de leerlingen. Hetzelfde principe geldt ook 

op het niveau van het samenwerkingsverband. De inspec-

tie gaat risicogericht toezicht houden, waarbij zij op basis 

van een aantal indicatoren bekijkt of de kwaliteit van het 

samenwerkingsverband gevaar loopt.”

Oude structuren loslaten
Na de inleiding praten de kwartiermakers aan vijf tafels 

door over de verschillende vraagstukken die een rol spelen. 

Per tafel staat één onderwerp centraal. Dit zijn:

•  het regionaal ondersteuningsplan

•  de bestuurlijke inrichting

•  de rol van de samenwerkingsverbanden

•  de fi nanciën

•  de personele consequenties

Hoewel de vooraf ingezonden vragen en dilemma’s ook 

technische van aard zijn, roept Van der Elst van OCW de 

deelnemers op vooral oog te hebben voor de inhoud en 

te kijken naar de oplossingen die nodig zijn om kinderen 

gedacht. We vragen om knelpunten zo concreet mogelijk 

bij ons te melden, ook als het gaat om ontwikkelingen op 

het snijvlak met de jeugdzorg. Dan kunnen we kijken of er 

een oplossing is. Informatie daarover zetten we op de web-

site passendonderwijs.nl.”

Kwaliteitsprogramma
Met Passend onderwijs komt de zware en de lichte onder-

steuning van leerlingen die dat nodig hebben in één hand. 

Naast de scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs 

(zoals in de huidige situatie) zullen de samenwerkingsver-

banden ook de scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 

4 gaan omvatten. Het samenwerkingsverband krijgt eigen 

middelen en wordt verantwoordelijk voor onder meer de 

toewijzing en bekostiging van extra ondersteuning binnen 

de scholen en afstemming met de gemeenten. De onder-

wijsinspectie gaat hierop toezicht houden. “Als de Eerste 

Kamer instemt met het wetsvoorstel Passend onderwijs, 

publiceren we zo snel mogelijk daarna de regelingen met 

de defi nitieve regio-indeling”, vertelt Van der Elst in haar 

inleiding (het wetsvoorstel was bij het ter perse gaan van 

deze Kader Primair nog niet besproken in de Eerste Kamer).

De samenwerkingsverbanden moeten zich voorbereiden op 

de nieuwe systematiek door het inrichten van een rechts-

persoon, het oprichten van een ondersteuningsplanraad 

– een medebeslissingsorgaan bestaande uit ouders en leer-

krachten van scholen van het samenwerkingsverband – en 

het opstellen van een ondersteuningsplan. Hierin legt het 

samenwerkingsverband ten 

minste eens in de vier jaar 

vast hoe Passend onderwijs 

in de regio wordt uitgevoerd. 

Een mijlpaal is 1 november 

2013: dan is ieder samenwer-

kingsverband een rechtsper-

soon. Een andere mijlpaal 

is 1 mei 2014, wanneer alle 

samenwerkingsverbanden 

hun ondersteuningsplan heb-

ben vastgesteld en naar de 

inspectie gestuurd.

Het is een belangrijke vraag hoe centraal of decentraal besturen het 
willen invullen.
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de beste kansen te bieden. Maar oude structuren loslaten 

valt nog niet mee, blijkt aan de tafel waar het regionaal 

ondersteuningsplan het hoofdthema is. Een van de kwartier-

makers vertelt hoe in zijn samenwerkingsverband school-

teams aan de hand van ‘kindbeelden’ het basisprofi el van de 

scholen hebben vastgesteld. “Met welke kindbeelden kun-

nen de leerkrachten en de intern begeleiders wel overweg, 

maar waarin kunnen ze zich ontwikkelen en wat kunnen 

ze niet? Dat levert intensieve discussies op over de kwaliteit. 

De geformuleerde ambities zijn een pittige uitdaging voor 

de scholen.” Belangrijk is echter dat de slag moet worden 

gemaakt van het denken in orthobeelden naar onderwijs-

behoeften van kinderen en competenties van leerkrachten, 

vindt een ander. “De mindset van leerkrachten moet verande-mindset van leerkrachten moet verande-mindset

ren. Anders zullen scholen niet hun onderwijs veranderen, 

maar een externe oplossing zoeken.” Een derde gespreks-

deelnemer voegt toe: “We moeten ook praktisch blijven. 

Er ligt een tijdpad. Hoe krijg ik het voor elkaar dat de mind-

set van leerkrachten verandert, dat de scholen voldoende set van leerkrachten verandert, dat de scholen voldoende set

mogelijkheden krijgen en dat het speciaal basisonderwijs en 

het speciaal onderwijs tijdig zijn samengevoegd? Regionale 

expertisecentra werken soms slecht mee onder verwijzing 

naar de huidige wet.”

Een deelnemer merkt op dat er mensen verdienen aan 

het samenwerkingsverband: coördinatoren en ambulant 

begeleiders willen hun baan niet verliezen. Dat is ook een 

belangrijk topic bij de tafel waar de rol van de samenwer-topic bij de tafel waar de rol van de samenwer-topic

kingsverbanden centraal staat. De nieuwe samenwerkings-

verbanden kunnen niet simpelweg een voortzetting zijn 

van de bestaande en de verplichtingen aan de werknemers 

overnemen, waarschuwt discussieleider Henk Keesenberg, 

als adviseur Passend onderwijs verbonden aan de AVS. “Het 

speciaal onderwijs zit niet in de huidige wet. De regionale 

expertisecentra worden allemaal opgeheven. Het geld wordt 

dan verdeeld over de voormalige deelnemers, maar wat er 

met het personeel gebeurt is niet in de wet geregeld.” Daar-

over voeren de sociale partners en OCW nog overleg, meldt 

Van der Elst van het ministerie. Verder vindt Keesenberg een 

belangrijke vraag hoe centraal of decentraal de besturen 

Passend onderwijs willen invullen. “De besturen hebben 

daar veel vrijheid in. Samenwerking is geen doel op zichzelf, 

het moet wel iets opleveren. Aan de andere kant schrijft de 

wet wel een aantal zaken voor, zoals het vaststellen van een 

ondersteuningsplan en besluiten over de inzet van middelen 

en de fi nanciële huishouding. ”

Schijnhouvast
De inrichting van nieuwe samenwerkingsverbanden gaat 

niet vanzelf, blijkt uit de afsluitende plenaire bespreking. 

Hoeveel vertrouwen hebben de bestuurders in elkaar? Krijgt 

een groot bestuur een zwaardere stem in het samenwer-

kingsverband dan een kleiner? Als de fi nanciering naar het 

samenwerkingsverband gaat, maar het bestuur blijft ver-

antwoordelijk voor de opbrengsten, hoe richt je dat dan in? 

Komen er criteria voor de samenwerkingsverbanden voor de 

toewijzing van middelen? Kunnen we niet beter zorgen voor 

fi nanciële veiligheid door het ondersteuningsbudget over de 

besturen te verdelen op basis van het leerlingenaantal? “Wat 

opvalt is die discussie over de fi nanciële en bestuurlijke 

inrichting”, zegt Bea van Burgsteden, adjunct-directeur van 

samenwerkingsverbanden Nis in Amersfoort en PC Eemland. 

Zij deed onderzoek naar samenwerking tussen organisaties 

in het onderwijs. “Mensen ontlenen daar houvast aan, maar 

De inrichting van nieuwe samenwerkingsverbanden gaat niet vanzelf, 
blijkt uit de afsluitende plenaire bespreking. Niet het ‘smal kijken naar het 
oplossen van het probleem van een x aantal rugzakleerlingen, maar het 
‘breed’ kijken naar algemene kwaliteitsverbetering is cruciaal.

‘d e  m i n d s e t  va n  l e e r k r ac h t e n  m o e t 
ve r a n d e r e n .  a n d e r s  z u l l e n  s c h o l e n 
n i e t  h u n  o n d e r w i j s  ve r a n d e r e n , 
m a a r  e e n  e x t e r n e  o plo s s i n g  zo e k e n’
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reportage

het is een schijnhouvast. Uit mijn onderzoek blijkt dat andere 

dingen belangrijker zijn. Een gezamenlijke visie bijvoorbeeld, 

en in een vroeg stadium alle relevante partijen bij elkaar bren-

gen.” Ook Michiel Wigman, directeur bij de AVS, constateert 

een worsteling bij het verbinden van de inhoud van Passend 

onderwijs, de bestuurlijke en fi nanciële inrichting ervan en een 

spanning tussen vernieuwing enerzijds en de bekende struc-

turen anderzijds. “De opbrengst van deze dag is dat we kennis 

en ervaringen hebben kunnen delen. Sommige thema’s zullen 

we nader gaan uitdiepen. Daarbij is het belangrijk dat we de 

inhoudelijke discussie op tafel houden. Hoe gaat het ons lukken 

voor ieder kind een passend onderwijsaanbod in de regio te heb-

ben? Dat is de grootste uitdaging van dit proces.” Niet het ‘smal 

kijken naar het oplossen van het probleem van een x aantal 

rugzakleerlingen, maar het ‘breed’ kijken naar algemene kwali-

teitsverbetering is volgens Wigman een cruciale attitude bij de 

discussies aan de bestuurstafels.

o n d e r s t e u n i n g
De AVS biedt een compleet ondersteuningsaanbod Passend onder-

wijs voor samenwerkingsverbanden en bevoegde gezags organen 

in het primair en voortgezet onderwijs. Neem voor meer informatie 

contact op met Henk Keesenberg (h.keesenberg@avs.nl) of 

Michiel Wigman (m.wigman@avs.nl), tel. 030-2361010.

Het AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel (AVS-OZOP®)
Een belangrijke scholingsvraag van 
een groot deel van de leerkrachten 
in het kader van Passend onderwijs 
gaat over het omgaan met lastig 
gedrag. Om de verbinding tussen 
diagnosticeren, onderwijsbehoeften 
van leerlingen en de deskundigheid 
van leerkrachten te verbeteren heeft 
de AVS een instrument ontwikkeld: 
het OnderwijsZorg en Ontwikkel-
Profi el (AVS-OZOP®). Ook biedt het 
de  mogelijkheid tot benchmarken.

Het AVS-OZOP brengt de hele inrichting 

van de zorg en ondersteuning in kaart: van 

kengetallen van de school tot aan de zorg-

structuur, teamcompetenties en professio-

naliseringsbeleid. Met het instrument kan 

iedere school een eigen ondersteunings-

profi el maken. Daarnaast biedt het enorm 

veel informatie die schoolbesturen en 

besturen van samenwerkingsverbanden 

helpt te sturen. AVS-OZOP is zo ingericht 

dat benchmarken mogelijk is: wat zijn 

de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van het eigen samenwerkingsverband en 

hoe zit het met andere samenwerkings-

verbanden? Gerard van Uunen, adviseur 

bij de AVS met als specialisatie Passend 

onderwijs, licht toe: “De school vult in wat 

de situatie is. Welke kinderen zitten er 

op school? Wat vraagt dat van de school, 

van de leerkracht? Welke middelen heb je 

nodig als je je aanbod wilt uitbreiden? Het 

instrument werkt vanuit het beeld dat de 

schoolleider heeft, waarbij ook gebruik 

wordt gemaakt van de visie van leerkrach-

ten. Van daaruit leidt je af wat het beeld 

van de school is en zo krijg je een beeld 

van het samenwerkingsverband. Daar-

naast biedt het AVS-OZOP de mogelijkheid 

op zoek te gaan naar scholen waarmee je 

kunt samenwerken, ook als ze niet onder 

je eigen bestuur vallen. ”

Meer informatie : Gerard van Uunen, 

g.vanuunen@avs.nl, tel. 030-2361010 en/

of www.avs.nl/ozop

Zie ook www.kindopdegang.nl (po) en 

www.leerlingbijdeles.nl (vo).

van de leerkracht? Welke middelen heb je 

nodig als je je aanbod wilt uitbreiden? Het 

instrument werkt vanuit het beeld dat de 

schoolleider heeft, waarbij ook gebruik 

wordt gemaakt van de visie van leerkrach-

ten. Van daaruit leidt je af wat het beeld 

van de school is en zo krijg je een beeld “AVS-OZOP biedt de mogelijkheid op zoek “AVS-OZOP biedt de mogelijkheid op zoek 
te gaan naar scholen waarmee je kunt 
samenwerken, ook als ze niet onder je eigen 
bestuur vallen”, vertelt AVS-adviseur Gerard 
van Uunen.

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

“Aan de ene kant is het prettig dat er meer tijd is voor de invoering, 
aan de andere kant betekent het ook dat nieuwe ontwikkelingen 
moeten passen binnen het huidige wettelijke kader”, meent 
Dominique van der Elst, programmamanager implementatie 
Passend onderwijs bij het ministerie van OCW.
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achtergrond

ef f ec t ie v e  s t r at eg ie- im pl e m en tat ie

De weerbarstige dagelijkse praktijk en hoge werkdruk in schoolorganisaties doen het beleid 

van het bestuur vaak vervagen. Het managementsysteem van Kaplan en Norton maakt het 

mogelijk alle medewerkers betrokken te houden bij de doelen die een schoolorganisatie 

wil realiseren. Onder andere door gebruik te maken van bestaande instrumenten en het 

visualiseren van de doelstellingen. Effectieve invoering van de strategie is het resultaat. 

“Het beleid gaat in de haarvaten van de organisatie zitten.” tekst irene hemels

“Ik kom nog vaak tegen dat medewerkers niet weten wat 

de koers van de onderwijsorganisatie is en wat dit voor 

hun eigen handelen betekent. Alles is in feite gericht op 

het creëren van het noodzakelijke draagvlak om het beleid 

te borgen, maar in de praktijk is dat lastig. Ik zie het niet 

alleen in mijn eigen onderwijsorganisatie, maar overal.” 

Hans Bouwhuis, voorzitter College van Bestuur van Invi-

tare, schetst hiermee een herkenbare situatie.

In 70 tot 90 procent van de organisaties wereldwijd mislukt 

de invoering van een strategie. Het onderwijs is hierop 

geen uitzondering, zegt Jacqueline Kenter, senior adviseur 

bij de AVS. “Alle neuzen dezelfde kant op houden lijkt een 

ware kunst. De waan van de dag benevelt het beleid van 

het bestuur. Over dat beleid heeft het team het zeker wel 

gehad in een vergadering, en leerkrachten doen hun stin-

kende best, maar niemand toetst of zijn werkzaamheden 

Alle neuzen
dezelfde kant op

i n  7 0  tot  9 0  p r o c e n t  v a n  d e 
o r g a n i s at i e s  w e r e l d w i j d  m i s l u k t 
d e  i n vo e r i n g  v a n  e e n  s t r at e g i e

Hans Bouwhuis is voorzitter College van Bestuur Hans Bouwhuis is voorzitter College van Bestuur 
van Invitare: “Medewerkers weten vaak niet wat de 
koers van de organisatie is en wat dit voor hun eigen 
handelen betekent.”
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of projecten passen binnen het beleid van de schoolorga-

nisatie als geheel. Dat vervaagt tot een soort vervanmijn-

bedshow. Het risico bestaat dat er dan geen match meer is 

tussen de initiatieven die een school neemt en het beleid 

op bovenschools niveau.”

Ruis Kenter schetst een probleem waar veel bestuurders 

tegenaanlopen. “Hoe krijg je iedereen op één lijn en vooral: 

hoe houd je ze daar en hoe blijven de bestuurlijke keuzes 

helder voor iedereen? Hoe zorg je ervoor dat schoolleiders 

en leerkrachten zich bewust blijven van de plannen van het 

bestuur? Als dat niet goed geregeld is door gebrekkige com-

municatie zal het heersende gevoel bij leerkrachten wor-

den ‘ik moet al zoveel’ en zorgen voor veel ruis onderweg.”

In de kern is het kinderlijk eenvoudig: zorg dat het 

beleid gekend en gedragen blijft door de gehele orga-

nisatie zodat allerhande initiatieven de belangrijkste 

beleidsdoelen dienen. Robert Kaplan en David Norton 

ontwikkelden daarvoor een managementsysteem dat in 

het Amerikaanse onderwijs en daarbuiten zeer succesvol 

blijkt. In Nederland staat deze vernieuwende methode, 

die ooit begon met de ontwikkeling van de Balanced 

Score Card – een instrument waarmee organisaties op de 

m a n a g e m e n t s ys t e e m  v a n  k a p l a n  e n  n o r to n

Kaplan en Norton ontwikkelden hun 

managementsysteem voor strategie-uit-

voering tussen 1992 en 2007. Het systeem 

onderscheidt een proces van zes opeenvol-

gende fasen om te komen tot een besten-

dige invoering van de strategie. Na de ont-

wikkeling van een visie, missie en strategie 

volgen planning, uitvoering, evaluatie en 

eventuele aanpassing van de strategie.

De beleidsuitgangspunten van de school-

organisatie worden op basis van de vier 

thema’s – en de voorwaarden die nodig zijn 

om deze beleidsdoelen vorm te geven – van 

de Balance Score Card ingedeeld. De vier Balance Score Card ingedeeld. De vier Balance Score Card

centrale thema’s zijn: het klantperspectief 

(wensen en verwachtingen van de klant/

ouders), de processen (zoals bijvoorbeeld 

manier van lesgeven en didaktiek), leren en 

groeiperspectief en tenslotte de – fi nanci-

ële – middelen.

Op niet meer dan een A4, de zogenoemde 

strategiekaart, wordt uiteindelijk geno-

teerd wat de centrale doelen zijn, wat nodig 

is om die doelen te bereiken en wat de 

reden is (het waarom). Waarbij de doelen 

vervolgens worden gekoppeld aan streef-

waarden. Per doelstelling volgt ook een 

inventarisatie van de risico’s. Dit wordt 

gedaan op bestuursniveau, maar ook op 

individueel schoolniveau. Een concretise-

ring naar bouw- of zelfs leerkrachtniveau is 

mogelijk.

Essentieel is een stuurgroep binnen de 

organisatie medeverantwoordelijk te 

maken voor de uitvoering. Senior AVS-

adviseur Jacqueline Kenter: “Een stuur-

groep is nodig om het proces gaande en de 

vinger aan de pols te houden. Hierin kan 

iedereen zitting hebben, van leerkracht tot 

bestuurder.”

belangrijkste strategische terreinen concrete doelen for-

muleren en opbrengstgericht kunnen werken – nog in de 

kinderschoenen.

Dat is ontzettend jammer omdat het managementsys-

teem van Kaplan en Norton ertoe bijdraagt dat het beleid 

van het bestuur in de haarvaten van de organisatie gaat 

zitten, betoogt Kenter, die de methode toegankelijk 

‘ n i e m a n d  to e t s t  o f  z i j n  w e r k z a a m -
h e d e n  o f  p r o j e c t e n  pa s s e n 
b i n n e n  h e t  b e l e i d  v a n  d e  s c h o o l -
o r g a n i s at i e  a l s  g e h e e l ’ Jacqueline Kenter, senior adviseur bij de AVS, maakte Jacqueline Kenter, senior adviseur bij de AVS, maakte 

de methode van Kaplan en Norton toegankelijk voor 
Nederlandse leidinggevenden in het onderwijs. 
Foto: Hans Roggen
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Voorbeeld van de strategiekaart van een schoolbestuur. In rij twee, drie en vier staan de strategische thema’s. “Een strategiekaart maakt helder 
en tastbaar wat er in de organisatie gaande is en hoe datgene wat op school of klasniveau gebeurt daaraan bijdraagt.”

maakte voor Nederlandse leidinggevenden in het onderwijs 

(zie kader pagina 39). “Het is een volledig systeem dat alle 

strategiemanagementprocessen integreert, inclusief al aan-

wezige kwaliteitsinstrumenten en personeelsbeleid.”

Strategie visueel maken Belangrijk in het systeem 

van Kaplan en Norton is het visueel maken van de belang-

rijke uitgangspunten op zogenoemde ‘strategiekaarten’, 

waarop de doelstellingen staan beschreven. Daardoor vindt 

voortdurend terugkoppeling plaats naar wat de centrale 

beleidsuitgangspunten voor de eigen school inhouden en 

wat het schoolbeleid voor de individuele leerkracht bete-

kent. Kenter heeft met eigen ogen gezien dat strategiekaar-

ten in lerarenkamers hangen en soms zelfs in klaslokalen.

“De kunst is om als school de initiatieven die je ontplooit 

onderdeel te laten zijn van het strategische doel, zodat 

Visie: Elke school een fantastische school
Missie: We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden.

Bestaansvoorwaarden Krimp als kans Krimp als kans Krimp als kans
Zodat we onze missie kunnen 
uitvoeren.

Klantperspectief
Waarde propositie: 
Wereldburgers

Waarde propositie: 
Veilige duurzame leeromgeving

Waarde propositie: 
goede leerresultaten

Zodat we de leerlingen die onze 
scholen bezoeken opleiden tot 
Europeanen en wereldburgers die 
leren in een veilige, open, betrok-
ken en duurzame omgeving in een 
innovatieve lerende organisatie 
met nieuwe kennistechnologie, 
dit alles met een herkenbare PC 
identiteit.

Procesperspectief

Passend onderwijs Relaties onderhouden Planning, rust en tijd
Zodat we de strategische proces-
sen excellent kunnen uitvoeren.

Klassenmanagement Leerling gesprekken Focus op leren

Groepsplan Oudercontacten Cultuur van leren

Leren en groei 1-zorgroute, peercoaching Oplossingsgericht werken Discipline
Zodat de mensen en de organisatie 
zich willen en kunnen ontwikkelen.

Middelen Financieel: training Tijd: peer coaching Planning: POP

We beheren en besteden onze 
fi nanciën zo dat er maximaal 
effect uit sorteert en we fi nancieel 
gezond zijn.

Kernwaarden: Verantwoordelijkheid nemen, Zorgen voor, Talenten ontwikkelen, Samenwerken
Persoonlijk commitment: Ik zal er alles aan doen om de school voor de leerlingen, ouders, en andere belanghebbenden te maken tot een fantastische school.

het echt meerwaarde creëert. Een leuk idee moet passen 

binnen het beleidsdoel anders moet je het niet doen. Juist 

het visueel zichtbaar maken op een kaart is een krachtige 

manier om voor iedereen inzichtelijk te maken en te hou-

den wat de initiatieven zijn om de strategie van de school 

uit te voeren. De focus blijft op deze manier scherp. Men-

sen zullen zich bewuster zijn van het beleid en zich in hun 

keuzes meer laten leiden door dat beleid. Het is als een 

soort zelfrefl ectieproces. Het neemt je bij de hand om je 

beleid praktisch en concreet vorm te geven.”

Grote kans dat het vervagen van beleidsplannen, veel verspil-

de energie en frustratie tot het verleden gaan behoren, zegt 

ook Dylan Miyake, consultant bij Ascendant Strategy Manage-

ment Group in Boston. Sinds 1997 begeleidt hij scholen in 

Amerika bij de invoering van het managementsysteem van 

Kaplan en Norton. “De kracht zit hem in de eenvoud van 

de methode, de doelgerichtheid. Het verplicht je gericht te 

praten over wat je wilt bereiken, voortdurend feedback te 

vragen van medewerkers en transparant te zijn. Als je leert 

werken volgens de planmatigheid van dit systeem, waarbij 

de strategie wordt vertaald in thema’s met doelen en streef-

waarden voor de hele onderwijsorganisatie, komen mensen 

weloverwogen tot hun keuze en weet iedereen beter waar-

mee hij bezig is.”

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

AVS biedt ondersteuning en trainingen om het manage-

mentsysteem voor strategie-uitvoering van Kaplan en 

Norton zelf te gebruiken. De training  ‘Leidinggeven van 

strategie naar uitvoering’ is bedoeld voor bestuurders 

en directies in po en vo. Adviestrajecten op maat zijn 

ook mogelijk. 

Meer informatie: Jacqueline Kenter, j.kenter@avs.nl, 
tel. 030-2361010. Kenter is allround senior adviseur bij 
de AVS. Zij adviseert bestuurders en directies onder 
andere over leidinggeven aan verandering en strategisch 
management.

Zie ook www.avs.nl/pifo/cursusaanbod/organisatieont-

wikkeling/leiding-geven-van-strategie-naar-uitvoering 

en www.avspifo.nl (Advies > Strategieontwikkeling met 

oog voor de omgeving).

achtergrond

Dylan Miyake begeleidt scholen in Amerika bij de Dylan Miyake begeleidt scholen in Amerika bij de 
invoering van het managementsysteem van Kaplan en 
Norton: “Er ontstaat een veel beter begrip voor wat 
er van bovenaf wordt gevraagd van schoolleiders en 
leerkrachten.”

Gemeenschappelijke taal Alle onderdelen van 

Kaplan en Norton zijn al gangbaar. Het nieuwe is de inte-

graliteit van het systeem, aldus Miyake en Kenter. Miyake: 

“Je moet het zien als een framework waarmee je elke stra-

tegie die je voor ogen hebt omzet in iets tastbaars. Het 

geeft net die boost om het huidige beleid tegen het licht boost om het huidige beleid tegen het licht boost

te houden en scherper en duidelijker te maken wat je 

focus is. Er ontstaat een veel beter begrip voor wat er van 

bovenaf wordt gevraagd van schoolleiders en leerkrach-

ten. Er bestaat nog weleens het idee dat het schoolbestuur 

(in Amerika veelal op districtsniveau, red.) niet begrijpt 

wat er op de werkvloer wordt gedaan en wat er nodig 

is. De methode Kaplan en Norton, en dan met name de 

zoek naar een integrale aanpak. Een goed en eenvoudig 

systeem van management dat beleid borgt, bijstuurt en 

waarbij je instrumenten kunt hanteren die je al gebruikt. 

Iets wat iedereen in de organisatie begrijpt en motiveert.“

De resultaten zijn er naar zegt Miyake. “Bij de meeste 

scholen zie je dat leerlingen beter presteren, testresultaten 

gaan omhoog en leerkrachten zijn gemotiveerder. Mede-

werkers voelen zich meer verbonden met de organisatie, 

omdat het hen makkelijker gemaakt wordt om zelf te 

bedenken wat zij als individu kunnen bijdragen aan de 

organisatie.” Kenter voegt daaraan toe dat de werkdruk zal 

afnemen. “De scherpe focus maakt mensen bewuster van 

het doel van hun werk en dat geeft rust en duidelijkheid.”

Een mogelijk risico van het managementsysteem van 

Kaplan en Norton is dat de verwachtingen die het systeem 

wekt niet waargemaakt worden als het leiderschap bin-

nen de organisatie onvoldoende is, aldus Kenter. “Kaplan 

en Norton gaan er vanuit dat het leiderschap binnen 

de organisatie staat als een huis. Maar een leider moet 

natuurlijk wel de visie hebben en een diepgaand begrip 

van hoe en wanneer dit systeem werkt en mensen daarop 

aansturen.” 

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

strategiekaart, slaat een brug in de communicatie tussen 

bestuur en individuele scholen. De strategiekaarten kun 

je bijvoorbeeld zien als een ‘gemeenschappelijke taal’ die 

door iedereen begrepen wordt. In plaats van een groot 

document van soms wel 500 pagina’s staan de beleidsuit-

gangspunten van de school op één kaart. Dat maakt het 

helder en tastbaar om te begrijpen wat er in de organisa-

tie gaande is en hoe datgene wat op school of klasniveau 

gebeurt daaraan bijdraagt.”

Voldoende leiderschap Hoewel bestuurder Hans 

Bouwhuis nog geen ervaring heeft met de methode van 

Kaplan en Norton spreekt het hem aan. “Wij zijn op 
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nieu w e  beroep ss ta nda a rd  speelt  in  op  indi v iduel e  w erk si t uat ie   

Vlak voor de zomer heeft de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) de beroepsstandaard 

voor schoolleiders in het primair onderwijs herzien en gelanceerd. Het aantal competenties 

is teruggebracht, er wordt meer ingespeeld op de individuele werksituatie van schoolleiders 

en er is een online tool toegevoegd. De reacties zijn zeer positief. Wat betekent de nieuwe 

beroepsstandaard in de praktijk? Ook met het oog op de Onderwijsbegroting 2013, waarin 

sprake is van een kwaliteitsimpuls voor schoolleiders via onder andere opname in het 

schoolleidersregister en certifi cering van opleidingen. tekst femke bakkeren

‘Professionalisering
moet uit je hart en uit
je hoofd komen’

achtergrond
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nieu w e  beroep ss ta nda a rd  speelt  in  op  indi v iduel e  w erk si t uat ie   va n  s c h o ol l eider s

moet uit je hart en uit
je hoofd komen’

De reden voor de actualisatie en herijking van de beroeps-

standaard voor schoolleiders was tweeledig, vertellen Mark 

Jager (directeur NSA) en Inge Andersen (wetenschappelijk 

beleidsmedewerker bij de NSA en één van de makers van de 

hernieuwde standaard). Enerzijds om met de maatschappe-

lijke en politieke ontwikkelingen mee te gaan, vertelt Jager. 

“Professionalisering krijgt veel aandacht. We wilden een 

nadrukkelijker rol van de beroepsstandaard hierin en dat 

vroeg om een actueel profi el.” Anderzijds omdat er behoefte 

was aan een andere insteek, vult Andersen aan. “De oude 

standaard was te generiek opgezet. Ook werd het, ten onrech-

te, vaak gebruikt als een soort beoordelingsinstrument.”

En dat kwam deels door de vorm van de standaard. Andersen: 

“Het was één set van competenties met specifi eke indicatoren 

die voor iedereen moesten gelden.” Schoolleiders herkenden 

zich er niet goed in en vonden het te abstract. Jager: “Mensen 

gingen er mee aan de haal of negeerden het en de standaard 

werd vaak instrumenteel gebruikt. Als een afvinklijst, om te 

zien hoe er gepresteerd werd. Terwijl het een kader moet zijn 

waarbinnen je je professionele ontwikkeling vormgeeft.”

Samen met wetenschappers, schoolleiders en opleiders is er 

vanaf januari gewerkt aan de nieuwe standaard. Roel Hoogen-

doorn, directeur bij basisschool De Boomgaard in Utrecht en 

voorzitter van de lerarenraad van Teachers Channel, zat in deze 

expertgroep. “Ik zag dat ze mensen zochten en wilde graag 

meedoen. Ik ben trots op mijn vak.” Hij kon niet goed uit de 

voeten met de oude standaard. “Deze was voor mij te beperkt. 

De acht competenties waren te inspectieachtig. Je kon een 

soort checklist aanvinken en dan scoorde je punten. Terwijl checklist aanvinken en dan scoorde je punten. Terwijl checklist

professionalisering uit je hart en uit je hoofd moet komen.”

Maatwerk De basis is in de nieuwe standaard gecompri-

meerd van acht naar vijf competenties; algemeen geldende 

kenmerken van effectief leiderschap. Jager: “Die vijf zijn 

voor iedere (school)leider belangrijk. Het niveau waarop de 

competenties beheerst moeten worden kan wel verschillen. 

Net als op welke competenties je het accent legt.” Er is in de 

basis daarnaast meer aandacht gekomen voor onderzoeks-

gericht leiderschap en de school in relatie met de omgeving. 

Andersen: “Denk aan ondernemerschap en actief de omge-

ving beïnvloeden.”

Onder de basis is ruimte gekomen voor een individuele 

invulling in de eigen context. Afhankelijk van de functie 

– ben je adjunct of locatieleider –, de fase van de school – 

groei je of krimp je –, de omgeving – platteland versus grote 

stad –, enzovoorts. Andersen over deze verandering: “De spe-

cifi eke competenties zijn dus niet meer generiek bepaald. De 

schoolleider moet de standaard zelf vorm geven, het liefst in 

overleg met het bestuur, passend bij zijn of haar situatie.”

Directeur Hoogendoorn is erg tevreden met het resultaat. 

“Schoolleiders en besturen moeten nu echt onderzoeken 

wat er is en wat nodig is. De context- en vaardigheidsken-

merken van de individuele schoolleider worden ontrafeld. 

Het proces en de ontwikkeling zijn belangrijk geworden, 

met actiegerichte competenties.”

Online tool Voor het context-specifi ek maken van de 

basiscompetenties is de online tool NSA EFFECt opgesteld. 

Met de tool kunnen schoolleiders (en besturen) een duidelijk 

beeld krijgen van hun context en de daarbinnen benodigde 

competenties. De ondersteunende hulpvragen binnen de 

tool geven ruimte voor een dialoog tussen werkgever en 

werknemer. Wat is je kwaliteit, wat heb je nodig, welke 

kant wil je op? Andersen: “We hebben daarbij uitdrukkelijk 

benoemd dat het niet de competenties zijn waar een school-

leider op wordt beoordeeld. Beoordeling moet gebaseerd 

zijn op de werkafspraken tussen werkgever en schoolleider. 

v i j f  b a s i s c o m p e t e n t i e s

De basis van de nieuwe beroepsstandaard is teruggebracht 

van acht naar vijf competenties; algemeen geldende 

kenmerken van effectief leiderschap. Het niveau waarop de 

competenties beheerst moeten worden kan verschillen. Net als 

op welke competenties je het accent legt. Er is meer aandacht 

gekomen voor onderzoeksgericht leiderschap en de school in 

relatie met de omgeving. Onder de basis is ruimte gekomen 

voor een individuele invulling in de eigen context. Afhankelijk 

van de functie, de fase van de school, de omgeving, 

enzovoorts.

Visie-gestuurd werken

In relatie staan tot de omgeving

Vormgeven aan organisatiekenmerken 
vanuit een onderwijskundige gerichtheid

Strategieën hanteren ten behoeve van 
samenwerking, leren en onderzoeken op 
alle niveau's

Hogere orde denken

‘d e  o u d e  s ta n d a a r d  w e r d 
t e  v a a k  e n  o n t e r e c h t 
g e b r u i k t  a l s  e e n  s o o r t 
b e o o r d e l i n g s i n s t r u m e n t ’
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Over leerling-

prestaties of het 

opzetten van 

kwaliteitszorg 

bijvoorbeeld.” 

En als blijkt dat 

die afspraken 

niet gehaald 

worden, kan 

de hernieuwde 

standaard 

wederom een 

handvat bie-

den voor een 

dialoog om te 

kijken of profes-

sionalisering 

nodig is om de 

afspraken wel te 

kunnen halen, 

vult Jager aan. 

“Wat heb je 

nodig, wat moet 

je meer ontwikkelen? Daar kun je dan samen professionali-

seringsafspraken over maken.”

Aangepaste bekwaamheidseisen Behalve de 

beroepsstandaard, heeft de NSA ook de bekwaamheidseisen 

aangepast. In een advies aan de nieuw op te richten kennis- 

en registerorganisatie voor schoolleiders (zie kader) is aan-

geven dat het veld graag een geaccrediteerde basisopleiding 

voor schoolleiders of een equivalent daarvan verplicht wil 

stellen. Ook zouden schoolleiders een kwart van hun profes-

sionaliseringsuren moeten besteden aan een gecertifi ceerd 

aanbod, dat past bij de basiscompetenties uit de beroeps-

standaard. Een prima idee, vindt Hoogendoorn. “Elke school 

verdient de beste leider. Ik zie het vak echt als een professie 

waar je een specifi eke opleiding voor nodig hebt.”

De aangepaste bekwaamheidseisen zijn terug te vinden in 

de voorgestelde criteria om in het schoolleidersregister opge-

nomen te kunnen worden. Momenteel worden directeuren 

opgenomen ‘die handelen volgens de NSA-gedragscode en 

zich conformeren aan de beroepsstandaard van de NSA’. 

Daarnaast dienen registerdirecteuren nu jaarlijks aan te 

tonen dat zij (vrijwillig) voldoen aan de registratiecriteria 

van de NSA. Te vrijblijvend voor directeur – en geen lid van 

het register – Hoogendoorn. “Een register heeft pas nut als 

de standaard hoog is.” En als deze hoog is, vindt hij ook 

verplichte registratie – zoals gewenst door onder andere 

de Onderwijsraad en het ministerie van OCW – een prima 

zaak. “Ik sta ook positief tegenover verplichte registratie van 

bestuurders en leerkrachten, om dezelfde redenen als dat ik 

positief tegenover de registratie van schoolleiders sta.”

Jager van de NSA hoopt dat de nieuwe kennis- en registeror-

ganisatie voor schoolleiders ruimte krijgt van overheid en 

werkgevers om de meerwaarde van het register te creëren. 

“In de vorm van netwerkbijeenkomsten en een kenniscen-

trum voor onderzoek en verdere professionalisering. Het 

register is bedoeld om ontwikkeling transparant te maken 

en te verantwoorden. Daarmee bouw je vertrouwen op en zo 

kun je de eigen professionele ruimte borgen. Het register is 

nu vrijwillig, zonder beloning of druk. Niet iedereen pakt 

het dan op. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend, dat zou mooi 

zijn. Mij lijkt belangrijk dat je met opname in het register 

aantoont dat je als schoolleider het vertrouwen van over-

heid, ouders en andere betrokkenen waard bent en blijft.” 

Jager ziet ook de meerwaarde van een soortgelijk register 

voor toezichthouders en bestuurders. Mits goed doordacht 

opgezet. “Registratie is zoals gezegd een middel om de trans-

parantie en verantwoording op afgesproken onderdelen te 

organiseren met breed maatschappelijk draagvlak. Als een 

register dat doel dient, kan het voor elke betrokken beroeps-

groep werken.” 

m e e r  w e t e n ?
Alle basisscholen in Nederland hebben de herziene beroeps-

standaard van de NSA inmiddels ontvangen. Via www.nsa.nl is 

de publicatie (na) te bestellen en het uitgebreide onderzoeks-

rapport/advies erover te downloaden. Zie www.nsaeffect.nl 

voor het online instrument waarmee schoolleiders (en bestuur-

ders) de generieke competenties kunnen vertalen naar hun 

eigen context.

n a a r  e e n  n i e u w e  k e n n i s -  e n  r e g i s t e r o r g a n i s at i e  vo o r  s c h o o l l e i d e r s

De NSA stimuleert en bewaakt de beroeps-

kwaliteit en bevordert de deskundigheid 

van schoolleiders in het primair onderwijs, 

onder andere door het onderhouden van 

de beroepsstandaard voor schoolleiders. 

De borging en verantwoording van de 

beroeps kwaliteit gebeurt via een register 

voor schoolleiders. Schoolleiders kunnen 

zich – tot nu toe vrijwillig – laten registreren 

in het register, mits zij voldoen aan de regis-

tratiecriteria van de NSA.

De AVS, NSA, PO-Raad, AOb en CNV School-

leiders werken momenteel hard aan de tran-

sitie naar een nieuwe kennis- en register-

organisatie voor schoolleiders, waarin de 

NSA zal opgaan. De nieuwe organisatie zal 

op 1 januari 2013 zijn beslag krijgen. Alle 

informatie en kennis van de NSA zal in deze 

organisatie worden verankerd en beschik-

baar blijven voor alle belang hebbenden. 

De reeds ingeschreven registerdirecteuren 

worden op korte termijn nader geïnformeerd 

over deze ontwikkeling.

achtergrond

‘e e n  r e g i s t e r  h e e f t  pa s  n u t  a l s 
d e  s ta n d a a r d  h o o g  i s ’

“De schoolleider moet de beroepsstandaard zelf 
vormgeven, het liefst in overleg met het bestuur, 
passend bij zijn of haar situatie.”
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, de nieuwe 

woordvoerder (primair) onderwijs in de Tweede Kamer voor D66.

politieke column

 kritisch kijken 
naar verdeling 
onderwijsmiddelen
Als kersvers lid van de Tweede Kamer ga 

ik mij na 33 jaar onderwijspraktijk op een 

andere manier inspannen voor het beste 

onderwijs. Ik neem zes jaar ervaring in 

het mbo mee, elf jaar in het hbo en 16 jaar 

in het voortgezet onderwijs, als docent, 

leidinggevende, rector en bestuurder. U 

ziet, het primair onderwijs ontbreekt in dit 

rijtje. Maar, geen zorgen. Ik heb uiteraard 

vanuit mijn werk in het vo veel met het po 

samengewerkt. Namens de gezamenlijke 

schoolbesturen in de Haagse regio heb ik 

mij bezig mogen houden met de overgang 

basisonderwijs-vo (BOVO), en de laatste 

jaren ook met de voorbereidingen voor 

Passend onderwijs. Ook heb ik als vice-

voorzitter van de commissie Ontwikkeling 

Nederlandse Canon nader kennisgemaakt 

met het (zwaar belaste) curriculum van het 

primair onderwijs. De laatste tien jaar ben 

ik gemeenteraadslid en fractievoorzitter 

van D66 in Leiden geweest; in die hoeda-

nigheid heb ik de vele maatschappelijke 

vraagstukken leren kennen waarmee het 

po dagelijks te maken heeft.

Het primair onderwijs is de kern van het 

funderend onderwijs in Nederland: als 

we erin slagen om daar de dingen goed 

te laten gaan, zullen veel problemen van 

kinderen later achterwege blijven. De toe-

komst van een kind wordt door u bepaald, 

maar dan heeft u wel een overheid nodig 

die u voldoende faciliteert om die zware 

taak uit te oefenen. Dat ontbreekt nu in 

mijn ogen. Zo blijkt uit het onderzoek van 

Deloitte van medio september duidelijk 

dat veel po-scholen in de fi nanciële 

problemen raken door sluipende bezui-

nigingen. Ik herken het beeld vanuit het 

vo. Bijvoorbeeld de nu al jaren bevroren 

materiële bekostiging maakt dat vrijwel 

alle scholen gedwongen worden personele 

middelen in te zetten voor materiele zaken. 

Daarmee neemt de druk op docenten en 

op de klassengrootte toe. En dat terwijl de 

politiek tot op heden ‘lippendienst’ aan 

het onderwijs bewijst door u en mij voor te 

houden dat er geïnvesteerd moet worden 

in de leerkracht.

De kwaliteit van de leerkracht bepaalt 

inderdaad de kwaliteit van het onderwijs, 

maar dat vraagt wel om bereidheid tot 

investeren in die leerkracht. En, minstens 

zo belangrijk: de bereidheid om kritisch 

te kijken naar de manier waarop wij de 

onderwijsmiddelen in Nederland verdelen. 

Het is onaanvaardbaar dat de scholen in 

het po jaarlijks moeten vechten voor het 

behoud van hun conciërges, terwijl in 

het mbo en hbo het geld niet op lijkt te 

kunnen aan stafdiensten en gebouwen. 

Stafdiensten waarvan voor mij niet helder 

is wat die bijdragen aan het primaire pro-

ces. En gebouwen die niet meer onder de 

termen ‘sober en doelmatig’ te vatten zijn.

Aan deze zaken hoop ik de komende tijd 

aandacht te kunnen geven, en zo de prak-

tijk van het onderwijs door te laten dringen 

in de Haagse politiek. Dat kan ik niet zon-

der uw ‘voeding’. Ik sta graag open voor 

uw ervaringen en suggesties. Voor een nog 

beter primair onderwijs, voor de toekomst 

van onze kinderen. 

Reageren?
Mail naar p.vmeenen@tweedekamer.nl.

h e t  i s  o n a a n v a a r d -
b a a r  d at  d e  s c h o l e n 
i n  h e t  p o  j a a r l i j k s 
m o e t e n  v e c h t e n 
vo o r  h e t  b e h o u d 
v a n  h u n  c o n c i ë r g e s , 
t e r w i j l  i n  h e t  m b o 
e n  h b o  h e t  g e l d  n i e t 
o p  l i j k t  t e  k u n n e n 
a a n  s ta f d i e n s t e n  e n 
g e b o u w e n
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l e d e n r a a d

Uitslag ledenraadverkiezingen
De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat 
drie nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee 
die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 8 
tot en met 21 september gekozen uit acht kandidaten. 
De ledenraad verwelkomt:

• Jody Berkhof – basisschool De Bron, Marum

• Liny Demandt – Venlose Montessorischool, Venlo

• Chris Merkx – obs De Dobbelsteen, Brummen

De ledenraad van de AVS is een verenigingsorgaan, gekozen 

door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen 

en adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. 

Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke onderwerpen 

instemmingsrecht. 

De ledenraad vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het 

AVS-bestuur en de directie van de AVS. Het is belangrijk dat de 

leden van de ledenraad goed geïnformeerd worden door collega’s 

uit het veld, zodat het geluid van alle leden ingebracht kan worden 

in de vergaderingen en ook uw stem wordt gehoord!

Maarten Bauer (voorzitter ledenraad) en Rick Matser (secretaris) 

wensen de nieuwe leden van de ledenraad veel succes toe in hun 

nieuwe functie.

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe functioneert de medezeggenschapsraad 

op mijn school eigenlijk?

tekst paul van lent

Deze vraag wordt de laatste tijd meer en meer gesteld aan de AVS 

Helpdesk. Het functioneren van een MR kan een belangrijke bijdra-

ge leveren aan het functioneren van de school en het beeld naar de 

ouders en omgeving toe. Veel verzoeken om informatie gaan over de 

bevoegdheden van ouder- en personeelsgeleding en over de com-

municatie tussen MR en directie. Daarnaast zijn de afgelopen tijd 

enkele aanvullende bevoegdheden aan de MR toegekend, namelijk:

Op het gebied van de fusietoets

Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

h.  overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respec-

tievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vast-

stelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen 

de fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op 

het primair onderwijs, artikel 66b van de Wet op de expertise-

centra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Op het gebied van nevenvestigingen en disclocaties

  Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

i.  de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de 

school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt 

dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op 

grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs.

Op het gebied van Passend onderwijs

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad

r.  vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofi el, 

bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 

1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het 

voortgezet onderwijs.

Artikel 14a. Instemmingsrecht ondersteuningsplanraad

  Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming 

van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling 

of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a 

van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk artikel 17a 

van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van de vele vragen van leden stelt de AVS momen-

teel een publicatie samen over de ontwikkeling van medezeggen-

schap. De uitgave ‘Goed Onderwijs Goede MR’ is binnenkort 

verkrijgbaar bij de AVS. Indien er behoefte is aan ontwikkeling en 

begeleiding van de MR kunnen deskundige AVS-adviseurs deze u 

ook bieden. Neem daarvoor contact op met de AVS, Carine Hulscher-

Slot, c.hulscher@avs.nl, tel. 030-2361010.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk. Op 8 oktober aanstaande is de helpdesk 

gesloten in verband met een interne studiedag.
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v er r ek enin g  va k b o n d s co n t r ib u t ie

Fiscaal ledenvoordeel
AVS-leden kunnen in aanmerking komen voor fi scale verrekening 

van hun vakbondscontributie, door uiterlijk 1 november aanstaande

een verklaring in te leveren bij de werkgever. Deze is verplicht aan de 

regeling mee te werken. De korting op de contributie kan oplopen tot 

maar liefst 52 procent! Zie maar liefst 52 procent! Zie maar liefst 52 procent! www.avs.nl voor het downloaden van het 

aanvraagformulier/de verklaring.

p o l i c y  g o v e r n a n c e

Seminar met John en Miriam Carver
Op 14 november aanstaande verzorgen John en Miriam 
Carver samen met de AVS en Maas Bestuurs vraagstukken 
een seminar over toezicht en bestuur, op Nyenrode Business 
University. 

Dr. John Carver is de grondlegger van het Policy governance-model, 

wereldwijd erkend als een door braak in visie op bestuur en toezicht. 

Hij werkte ruim dertig jaar met besturen en toezichthouders in 

veel sectoren en schreef artikelen en boeken. Echtgenote Miriam 

Carver heeft een internationale adviespraktijk voor besturen. Ze is 

mede-grondlegger en eerste bestuurslid van de International Policy 

Governance Association.

Het seminar is bedoeld voor toezicht houders, bestuurders, bestuurs-

leden, commissarissen, directeur/bestuurders, algemeen directeuren, 

directeuren, maar ook gemeente- en provincie bestuurders, secretaris-

sen, hoge ambtenaren, advi seurs, beleidsmedewerkers en andere 

geïnteresseerden in goed bestuur en toezicht.

Meer informatie en inschrijven: www.carverevent.nl 

Twitter: #carverevent

a v s  i n  d e  p e r s

Brief aan nieuwe minister
Het Reformatorisch Dagblad berichtte op 11 september over de open 

brief van de AVS, CNVO en FvOv waarin de organisaties onder andere 

de nieuwe minister van Onderwijs oproepen niet te bezuinigen op het 

primair onderwijs. In het bijzonder niet op Passend onderwijs. Ook 

vragen de briefschrijvers niet alsnog prestatiebeloning door te voeren 

in het onderwijs.in het onderwijs.

l i d m a at s c h a p

Word aspirant-lid voor u 30
Nog geen (adjunct-)schooldirecteur of leidinggevende, 
maar wel ambities of interesse in die richting? 

Onderwijsmedewerkers, bijvoorbeeld bouwcoördinatoren of ib’ers, 

kunnen voor t 30 aspirant-lid worden van de AVS. Zij hebben dezelf-

de rechten als reguliere leden, met uitzondering van de juridische 

belangenbehartiging en ontvangen Kader Primair en Kadernieuws 

per e-mail. Willen zij deze uitgaven per post ontvangen, dan geldt 

een contributie van t 77. AVS-leden die een nieuw (aspirant-)lid 

aanbrengen ontvangen bovendien een forse oplopende korting op 

het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Zie elders op 

deze pagina. Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Met pensioen? Blijf lid!
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, trai-

ningen, educatieve reizen en andere door de AVS georganiseerde 

activiteiten (de juridische ondersteuning vervalt alleen binnen het 

buitengewoon lidmaatschap). Een postactief of buitengewoon lid-

maatschap kost slechts r 77 per jaar!r 77 per jaar!r

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Forse korting op uw contributie
Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) basis-, voort-
gezet en speciaal onderwijs die nog geen AVS-lid zijn? Laat 
deze (adjunct-)directeuren, locatieleiders, middenmanagers 
of bovenschools managers/bestuurder dan kennismaken met 
de AVS en ontvang zelf een forse, oplopende korting op uw 
persoonlijke contributie tot wel 90 procent!

Hoe meer leden u aanbrengt, des te meer korting. Als u als AVS-lid 

vóór 1 februari 2013 een nieuw lid aanbrengt, ontvangt u 25  procent 

korting op uw eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 

45 procent, bij drie 75 procent en bij vier 90 procent. 

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Wat vindt u van deze Kader Primair?
Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze 

oktoberuitgave via www.avs.nl/evaluatiekp.
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Zes eendaagsen en een tweedaagse  Nog enkele plaatsen beschikbaar

Opleiding Middenkader
Middenmanagement vervult een scharnierfunctie in een school.

Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

vastgesteld beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire 

proces zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. In 

Trainingen & opleidingen School for Leadership
November 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Financieel management  1 en 2 of 22 en 23 november John G. de Leeuw 

• Hoe organiseer ik een summerschool?  5 en 12 november Ans Keij

• Bestuur, beheer en exploitatie van brede scholen 7 november Ans Keij

• Interim management, iets voor u? 8 en 9 november Tom Roetert 

• Opbrengstgericht leiderschap 8 november Bob Ravelli en Jan Jutten 

• Wat werkt: bovenschools leiderschap  8 november Gerard van Uunen

• Appreciative inquiry 8 november Tom Roetert en Nynke de Geus 

• Integraal leiderschap voor directeuren 14 en 28 november Tom Roetert i.s.m. CNA

• Financieel management  15 en 16 november John G. de Leeuw 

• Succesvol onderhandelen  15 en 16 november Tom Roetert en Ans Keij

• Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel 20 november Harry van Soest en Anita Vink 

• Leidinggeven van strategie naar uitvoering 21 november Jacqueline Kenter en John G. de Leeuw

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano 21 en 22 november Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Opleiding Middenkader 21 november Bob Ravelli

• Human Dynamics deel 2  22 en 23 november AVS School for Leaderschip i.s.m. KPC Groep

• De winst van verschil  22 november Ruud de Sain i.s.m. Nynke de Geus 

• Meesterlijk coachen 22 en 23 november Tom Roetert

• Competentiegericht coachen  29 en 30 november Tom Roetert en Jacqueline Kenter

December 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Wat werkt: bovenschools leiderschap  4 december Gerard van Uunen

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 6 en 7 december Ruud de Sain

• Integraal leiderschap voor directeuren 12 december Tom Roetert 

• Opleiding Middenkader 12 december Bob Ravelli 

• Duurzaam projectmanagement  12 december Jacqueline Kenter 

• Competenties en passend onderwijs  12 december Gerard van Uunen 

• Leidinggeven van strategie naar uitvoering  13 december Jacqueline Kenter en John G. de Leeuw

• Leidinggeven boven alle verwachting; de 15 FF-en 13 december Bob Ravelli en Jan Jutten

• Interim-management, iets voor u? (intake) 20 en 21 december Tom Roetert

(onder voorbehoud)

Nieuw!

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

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Van harte aanbevolen:
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Minileergang van vier tweedaagsen | Tweede serie vanaf januari 2013

Op weg naar excellent schoolleiderschap

Zesdaagse

Leidinggeven boven alle verwachting: de 15 FF-en

deze opleiding maakt u kennis met de schoolorganisatie binnen het 

kader van wet- en regelgeving; leiderschap, management en com-

municatie; verandering en schoolontwikkeling; personeelsbeleid 

en professionalisering; de school als maatschappelijke organisatie. 

U krijgt kennis over en inzicht in alle domeinen van een school. 

Daarnaast ontwikkelt u vaardigheid in bijvoorbeeld gedrag, organi-

satievermogen, analyseren en toepassen van vakliteratuur en het 

omzetten van strategische beleidsplannen in actie. U leert leiding-

geven aan een bouw of aan een afdeling door het ontwikkelen van 

uw professionele en persoonlijke kwaliteiten. Na afl oop kunt de u 

toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en fungeert 

u binnen de directie als sparringpartner voor managementvraag-

stukken. U kunt refl ecteren op eigen handelen en daarop uw gedrag 

en verdere ontwikkeling sturen. 

Na voldoende beoordeling van alle uitgevoerde opdrachten 

ontvangt u het certifi caat ‘Leidinggevende Middenkader’. Hiermee 

krijgt u toegang tot het Netwerk Middenkader, kunt u deelnemen 

aan verdiepings- en trainingsbijeenkomsten en voldoet u aan de 

toegangseisen voor de verkorte versie van opleiding Startbekwaam 

Schoolleider of toegang tot de opleiding Vakbekwaam Schoolleider.

Doelgroep: u geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoorde-

lijkheid (bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) of u

heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan

vervullen. U heeft minimaal drie jaar ervaring als onderwijsgevende

of in een onderwijsondersteunende functie (OOP).

Data: 21 november, 12 december 2012, 23 en 24 januari, 6 februari,

13 maart, 10 april, 24 april 2013

Kosten: leden t 2.450 / niet-leden t 2.750

Uitvoering: Bob Ravelli

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider 

heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw 

dagelijkse functioneren. Uw omgeving verwacht focus op professio-

nalisering en een schoolleider die weet te bouwen en te verbinden. 

Kortom, een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de 

juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten. Focussen 

op doelgerichtheid, opbrengsten en prestaties is daarbij een must. 

Aan de orde komen onder andere: authentiek leiderschap als basis 

voor excellent functioneren, leren van de toekomst (Theorie U; Otto 

Scharmer en anderen), verandermanagement en actuele thema’s 

met grote praktijkrelevantie en implicaties voor dagelijks handelen. 

U boort daarnaast een netwerk aan van bevlogen collega’s en 

kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en refl exieniveau willen groeien.

Data: 10 en 11 januari, 14 en 15 februari, 4 en 5 april, 30 en

31 mei 2013

Kosten: leden t 5.075 / niet-leden t 5.275

Uitvoering: Ruud de Sain

In onze drang naar prestaties creëren we een cultuur van angst en 

onzekerheid. Het kan ertoe leiden dat leerkrachten (en leiders) geen 

risico’s meer nemen en dus minder creatief durven zijn. Innovatie 

en creativiteit zijn dringend nodig om te kunnen werken aan de uit-

dagingen van deze tijd. Hargreaves heeft bijvoorbeeld de afgelopen 

twee jaar onderzoek gedaan in 18 excellente organisaties. Daarbij 

was voor hem steeds de vraag: welk leiderschap maakt in deze zeer 

goed functionerende organisatie het verschil? Hij komt tot 15 varia-

belen die in het Engels allemaal beginnen met een F. De thema’s (de 

15 FF-en) vormen het fundament voor deze volledig nieuwe cursus. 

Welke 15 FF-en dit zijn, krijgt u uitgelegd in de cursus.

Doelgroep: (bovenschoolse) directeuren, locatieleiders, mid-

denkader (ib’ers, bouwcoördinatoren) primair en voortgezet 

onderwijs. Ook voor personen die ambities hebben in de richting 

van leiderschap.

Data: 11 december 2012, 29 januari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 

28 mei 2013

Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.349

Uitvoering: Bob Ravelli en Jan Jutten

Nieuw!

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

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

uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.
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voor: ib’ers en andere geïnteresseerden

van: TIB

wanneer: 5 t/m 9 november

waar: regio noord, midden en zuid

wat: drie regionale congressen

De Week van de Intern 
Begeleider

Week waarin alle ib’ers centraal staan. Met drie regionale 

congressen verspreid door het land: 5 november in Zwolle, 

6 november in Tilburg en 7 november in Utrecht. Sprekers/

deskundigen/specialisten uit het veld geven actuele en prak-

tisch toepasbare informatie uit het vakgebied via lezingen en 

workshops. www.tijdschriftib.nl/wib

tenslotte  Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: leerkrachten, schoolleiders en bestuurders po

van: Arbeidsmarktplatform PO

wanneer: 10 oktober

waar: Winkel van Sinkel, Utrecht

wat: ruimtecafé

Verken uw professionele ruimte
Het begrip professionele ruimte staat in veel beleidsnota’s. 

Wat betekent dit begrip eigenlijk voor leerkrachten en school-

leiders? Hoe ziet die ruimte er op de school waar u werkt 

uit? Wat zou u als schoolleider kunnen en willen doen om 

professionele ruimte voor leerkrachten groter te maken? 

Collega’s ontmoeten elkaar om ervaringen, ideeën en inzichten 

uit te wisselen. Uw visie of vraagstuk alvast indienen kan 

alvast door te mailen naar k.verver@caop.nl. Aanmelden: 

www.arbeidsmarktplatformpo.nl

voor: schoolleiders po, leerkrachten onderbouw, 

pedagogisch medewerkers, (midden)managers voorschoolse 

instellingen

van: SLO en Expertis Onderwijsadviseurs

wanneer: 14 november

waar: Grolsch Veste, Enschede

wat: vakconferentie

Regionale dag 
Jonge Kinderen 2012

Het thema ‘Scoren in je groep’ richt zich op opbrengstgericht 

werken in de vroeg- en voorschoolse educatie. Wat betekent 

opbrengstgericht werken met jonge kinderen (over de verschil-

lende ontwikkelingsgebieden) en hoe kun je dat in de praktijk 

vormgeven? Er zijn twee programmalijnen, een vanuit de praktijk 

en een vanuit het beleid. Deze laatste is met name geschikt voor 

directeuren uit het po. Meer informatie: www.expertis.nl

voor: preventiemedewerkers en/of arbocoördinatoren po

van: Arbocatalogus Primair Onderwijs

wanneer: 24, 25 en 31 oktober, 1 november

waar: resp. Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Zwolle

wat: regionale bijeenkomsten

Werken en denken met gezond 
verstand

Bijeenkomsten voor preventiemedewerkers en/of arbocoördi-

natoren primair onderwijs die aandacht voor veilig en gezond 

werken structureel op hun school willen regelen en onder 

de aandacht willen brengen bij collega’s. Met aandacht voor 

actuele ontwikkelingen, maar ook voor inspiratie, motivatie 

en communicatie over arbo-onderwerpen met collega’s. De 

bijeenkomst is kosteloos. Meer informatie en inschrijven: 

www.arbocataloguspo.nl

voor: onderwijsbegeleiders, ib’ers, leerkrachten, 

hulpverleners, mediators en coaches

van: LannooCampus i.s.m. Universiteit Utrecht en Stichting 

Nieuw Gezin

wanneer: 6 november

waar: Antropia, Driebergen

wat: congres

Kinderen uit scheidingsgezinnen
Over hulpverlening en begeleiding, in de zorg en op school, van 

kinderen en ouders uit scheidingsgezinnen en nieuw samen-

gestelde gezinnen. Zowel de psychosociale als de praktische 

en juridische aspecten komen aan bod. Met achtergronden, 

actuele cijfers, interventiemogelijkheden, communicatie 

met ouders en kinderen en adviezen voor de praktijk van de 

hulpverlening, de zorg en de school. Het congres is geaccredi-

teerd en deelnemers ontvangen een certifi caat van deelname. 

www.lannoocampus-academie.nl
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voor: bestuurders, directie en hoger management van 

onderwijsorganisaties in de vve, het po, vo en mbo

van: Edux Groep

wanneer: 29 oktober t/m 2 november

wat: evenement

Super Onderwijs Challenge 2012
Een week met masterclasses over actuele thema’s, waarbij 

concrete verdieping centraal staat in onderwijsinnovatie en 

-verandering, vanuit visie en strategie met daadkrachtig leider-

schap. Bij inschrijving mag u gratis één introducé meenemen 

per masterclass. Aanmelden: cursusadministratie@edux.nl

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

bestuur en management (bevoegd gezag en directie) po en 

vo, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

van: Stichting Onderwijsgeschillen

wanneer: 21 november

waar: De Reehorst, Ede

wat: 6e landelijke WMS-congres

Verder op weg met de WMS
Met workshops – van onder andere AVS-adviseurs – over actuele 

vraagstukken waar de school en/of (G)MR mee te maken krijgt, 

waaronder Passend onderwijs, fi nancieel beleid, bezuinigingen, 

Policy Governance, communicatie, ouderbetrokkenheid, con-

fl icten tussen het bestuur en (G)MR, een veilig overleg klimaat, 

samenwerken, effi ciëntere manieren van werken, bestuurlijke 

verhoudingen, et cetera. Ook worden de jaarlijkse MR-prijzen 

uitgereikt (inzendingen: l.schouten@onderwijsgeschillen.nl). 

Aanmelden: www.deelnameregistratie.nl

voor: basisscholen en andere geïnteresseerden

van: Nationaal Schoolontbijt

wanneer: 29 oktober tot en met 2 november

wat: landelijk evenement

Nationaal Schoolontbijt
Dit jaar gaan op ruim 2.500 basisscholen zo’n 500.000 kinderen

samen ontbijten. Met twee weken voorafgaand aan de ont-

bijtweek een eigen televisieprogramma bij Telekids op RTL8, 

aandacht voor ouders, lesmateriaal voor niet-deelnemende 

scholen, en inzet van social media. www.schoolontbijt.nl

voor: leerkrachten, directies, managers, bestuurders en 

andere belangstellenden

van: 21st Century Skills

wat: website en whitepaper

21st century skills in het 
onderwijs

De term ’21st century skills’ duikt steeds vaker op in het onder-

wijs. Het whitepaper helpt een eerste beeld te vormen waarom whitepaper helpt een eerste beeld te vormen waarom whitepaper

deze vaardigheden van belang zijn, wat ze inhouden en wat ze 

voor het onderwijs kunnen betekenen. Met aandacht voor het 

ontstaan van de kennissamenleving en de gevolgen daarvan, 

een overzicht van 21st century skills zoals die wereldwijd in 

diverse modellen worden gehanteerd en de skills in relatie 

tot het onderwijs. Downloaden: www.21stcenturyskills.nl/

whitepaper

voor: onderzoekers, beleidsmakers en professionals

van: Nederlands Jeugdinstituut(NJi) i.s.m. Universiteit van 

Amsterdam en m.m.v. Raad van Europa en Eurochild

wanneer: 10 tot 12 oktober

waar: Museon Den Haag

wat: internationaal congres

Think Parents!
Opvoedondersteuning krijgt in Europa steeds meer aan-

dacht, zowel in praktijk, onderzoek als beleid. Daarom deze 

eerste Europese conferentie over opvoedingsondersteuning. 

Onderzoekers, beleidsmakers en professionals leveren vanuit 

multidisciplinair perspectief een bijdrage aan de kennis over 

wat werkt in opvoedondersteuning. www.nji.nl

voor: bestuurders, managers en professionals van scholen 

en gemeenten (gratis) en van andere maatschappelijk(e) 

(vastgoed)organisaties

van: Agentschap NL en Bouwstenen voor Sociaal

wanneer: 7 november

waar: Spant!, Bussum

wat: gratis congres 

Frisse onderwijshuisvesting 
Biedt ondersteuning bij actuele vraagstukken rond onder-

wijshuisvesting en ander maatschappelijk vastgoed. Wat 

is (nog meer) nodig om meer scholen fris te krijgen? Er 

zijn parallel sessies over onder andere energiezuinige en 

-neutrale scholen met een goed binnenklimaat, duurzaam 

onderhoud, doordecentralisatie en scholencoöperaties. 

Met nieuwe oplossingen, tips en trics, praktijkvoorbeelden 

en een kennismarkt voor persoonlijk advies. Ook wordt 

de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2013 voorbereid. 

www.agendamaatschappelijkvastgoed.nl
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PROFESSIONEEL ADVIES OVER:
• de implementatie van arbo- en verzuimbeleid 
 op uw school
• re-integratie(trajecten) van zieke medewerkers
• leeftijdsbewust personeelsbeleid
• inrichting arbodienstverlening
• RI&E

Van de regioadviseur en re-integratiedeskundige 
onderwijs krijgt u over deze en aanverwante 
thema’s professioneel en kosteloos advies. 
Kijk voor de adviseur in uw regio op 
www.vfpf.nl of bel het 
Arbo Adviescentrum PO:

045 - 579 81 81

Wij zijN er
voor U !
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‘Wereldwijd
toegang tot onderwijs

voor ieder kind’
Maak het mogelijk.

Word een WEF-school.

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

Maatwerktrainingen (in company) sociale media

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

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

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

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
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boekbespreking

De confrontatie vermijden, frustratie op de werkvloer, angst om ‘dingen en 

zaken’ te benoemen en wegduiken voor verantwoordelijkheid. Verkeren 

personen en organisaties daarbij ook nog in een impasse, dan is het 

goed mogelijk dat er een groeimoment op komst is. In ‘Oei, ik groei, voor 

managers’ willen de auteurs, drs. M. Twijnstra (organisatieadviseur) en 

dr. F. Plooij (gedragsbioloog) een andere manier van denken en handelen 

aanreiken om effectiever te kunnen groeien. tekst pieter kuit, avs

Veel mensen, maar ook organisaties, 

hebben de neiging om ‘pijn’ te vermijden 

als ze de keus hebben. Met als gevolg dat 

wezenlijke groei achterblijft. Hebben zij de 

moed om toch een veranderproces door te 

zetten en de groeipijnen ‘los te laten’, dan 

maken zij een groeisprong. Symptomen 

als de confrontatie vermijden, frustratie 

op de werkvloer, angst om ‘dingen en 

zaken’ te benoemen en wegduiken voor 

verantwoordelijkheid kunnen volgens de 

Perceptual Control Theory (PCT) duiden Perceptual Control Theory (PCT) duiden Perceptual Control Theory

op groeipijnen, die een moment van groei 

aankondigen. Betrokkenen verwerven 

door een vaak schoksgewijze groei meer 

inzicht. Men denkt fundamenteel anders 

over zichzelf, de organisatie en de situatie. 

In zo’n geval is er sprake van een mentale 

reorganisatie.

De Perceptual Control Theory gaat ervan uit 

dat gedrag van mensen hun waarneming 

stuurt en niet andersom. Daarmee staat 

deze theorie dan ook haaks op de stimulus-

response theorie van het Behaviorisme, 

waar veel managementstijlen op zijn 

gebaseerd. Aan de hand van PCT is een 

mensgerichte managementstijl ontwik-

keld, waarmee verrassende resultaten zijn 

behaald. Door mensen mentaal en per-

soonlijk te betrekken en hen te verbinden 

aan doelen, creëer je een fundamentele 

groei. Waarbij gezegd moet zijn dat het 

essentiële proces van herijken en bijstellen 

niet mag ontbreken.

In de publicatie ‘Oei, ik groei, voor 

managers’ willen Twijnstra en Plooij een 

andere manier van denken en handelen 

aanreiken om effectiever te kunnen 

fundamentele groei, door groei-
pijnen tijdig te (h)erkennen

groeien. Dit gebeurt volgens de methode 

van Perceptual Control Theory, waarbij de 

auteurs samenhangende kernbegrippen 

behandelen. Dit zijn: voortekenen herken-

nen, impasse en groeipijnen erkennen, 

groeisprong, steun en tot slot uitkomst en 

effect. Door elke keer doelgericht te han-

delen en de eigen waarnemingen te (be)

sturen volgens de hiërarchische lagen van 

terugkoppeling, ontstaat een stabielere 

leefomgeving. Belangrijk voor dit hele 

proces is (zelf )refl ectie op metaniveau om 

uiteindelijk het gewenste effect te kunnen 

bereiken.

Het boek bevat tien hoofdstukken. Aan het 

einde van elk hoofdstuk bevindt zich een 

korte samenvatting. Margreet Twijnstra 

heeft meerdere hoofdstukken gewijd aan 

dierbare personen en de groeifase waarin 

zij verkeerden. Interessant en leerzaam 

zijn ook de verwijzingen naar auteurs die 

publiceerden over dezelfde én andere 

disciplines, quotes van bekende personen 

en stukken tekst uit de muziekwereld. Het 

laatste hoofdstuk beschrijft een aantal 

groeiverhalen van managers.

Voor mij was de titel ‘Oei, ik groei’ een 

herkenbare kreet uit het verleden. In een 

tijd dat mijn kinderen nog klein waren 

en zij en ik gezamenlijk worstelden met 

hun groeipijnen. Wederzijdse momenten 

van totale frustratie staan mij nog helder 

voor de geest. Ik ben van mening dat in 

het onderwijs, waar een mensgerichte 

benadering een pre is, dit boek een meer-

waarde heeft voor ettelijke (school)leiders. 

Impliciet bevat deze benadering van het 

managen van mensen en organisaties een 

invitatie om de eigen en ook andermans 

groeiproces te vervolgen. 

Oei, ik groei, voor managers. Spring door je mentale blokkades 

(2011), drs. M. Twijnstra en dr. F. Plooij,

Uitgeverij Kosmos B.V., Utrecht/Antwerpen,

ISBN 978 90 215 50376

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te  vinden 

op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

v e e l  m e n s e n ,  m a a r 
o o k  o r g a n i s at i e s , 
h e b b e n  d e  n e i g i n g 
o m  ‘ p i j n ’  t e  v e r m i j d e n 
a l s  z e  d e  k e u s  h e b b e n
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Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik 
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Gezocht:
Directeur-bestuurder voor 

PROOLeiden

Locatieleider Prinses Beatrixschool 
op Urk

Directeur Oranje Nassau school
te Muiderberg (NH)  

Directeur obs De Noord 
in Ridderkerk (ZH)

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)
advertenties in Kader Primair en Kadernieuws 
vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door 
zo’n 6.000 lezers.

Voor het plaatsen van een advertentie, vacature 
of het meesturen van een bijsluiter in/met Kader 
Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar 
voortaan terecht bij Elma Connecting Business. 
In geval van vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, 
dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business
Jort Ruiter (key accountmanager)
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  avs@elma.nl  www.elma.nl

Adverteren in Kader Primair 
of Kadernieuws?of Kadernieuws?



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

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, 

bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen 

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

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

Maak een collega AVS-lid 
Forse korting op uw contributie!

meer 

nieuwe leden 

= meer korting

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

Als u als AVS-lid Als u als AVS-lid vóór 1 februari 2013 een nieuw lid aanbrengt, 
ontvangt u ontvangt u 25 procent korting op het persoonlijk deel van 
uw eerstvolgende contributie. uw eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 45 procent, 
bij drie bij drie 75 procent en bij vier 90 procent.

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

goed onderwijs door visionair leiderschap


