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Uitgelicht
thema _ Ouders en school: critical friends
Zowel school als ouders vinden het vaak moeilijk om 

goede invulling te geven aan educatief partnerschap. 

Op sommige scholen gaat het juist heel goed. Beide 

partijen houden elkaar in elk geval kritisch in de gaten. 

Het SCP-rapport ‘Samen scholen’ laat zien dat 

ouderbetrokken heid grenzen kent. pagina 12 en 16

achtergrond _ Onorthodoxe oplossingen 
voor krimp
Schoolbesturen die te maken hebben met krimp krijgen 

meer ruimte om te zoeken naar creatieve oplossingen. 

Er zijn vooruitstrevende plannen in de Achterhoek, Limburg 

en Zeeland. ‘‘Niemand koos voor de optie om niets te doen, 

en niemand koos voor een school van minimale omvang. 

We willen proactief een keuze maken.” pagina 28

achtergrond _ Vve kan beter
Voor- en vroegschoolse educatie voor jonge kinderen met 

een (risico op) achterstand is vatbaar voor verbete ring, blijkt 

uit grootschalig onderzoek van de onderwijs inspectie. Maar 

er zijn ook goede voorbeelden. Wat kunnen scholen doen? 

“Als vve-resultaten op schoolniveau beschik baar zijn, 

kunnen ook gemeenten realistische doelen 

stellen.” pagina 32
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4 Onderhandelaarsakkoord ABP‑pensioenregeling voor 2014
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thema _ Eén landelijk ouderorgaan
De subsidie aan de vier denominatieve ouderorganisaties 

stopt. Daarvoor in de plaats komt één nieuwe centrale 

ouderorganisatie. “Het kan niet zo zijn dat alleen leraren 

en schoolleiders het beleid bepalen.” Schooldirecteuren 

lijken niet onder de indruk van de subsidiewijziging.
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Kloof

De	politieke	barometer	wijst	uit	dat	er	weinig	draagvlak	is	onder	

directeuren	en	leraren	met	betrekking	tot	het	pas	afgesloten	Nationaal	

Onderwijsakkoord.	Leerlingenorganisaties,	schooldirecties	en	grote	

groepen	leraren,	vertegen	woordigd	in	de	AOb,	hebben	dit	akkoord	

niet	onderschreven.	Daarmee	kun	je	het	Onderwijsakkoord	niet	zien	

als	gedragen	door	alle	sectoren,	al	zijn	de	werkgevers	wel	allemaal	

akkoord	gegaan.	Leraren	hebben	weinig	vertrouwen	in	de	afspraken	over	

verlaging	van	de	werkdruk,	de	voorgestelde	investeringen	zijn	grotendeels	

gefinancierd	uit	eerdere	arbeidsvoorwaardengelden	(pensioenpremie)	

en/of	komen	elders	uit	de	Onderwijsbegroting.	Per	saldo	gaat	de	sector	

er	niet	op	vooruit,	eerder	krimpen	we	in	2014	nog	verder,	voordat	aan	het	

eind	van	de	kabinetsperiode	de	toegezegde	middelen	beschikbaar	komen.	

Dat	is	geen	investering,	zoals	bijna	alle	partijen	hebben	beloofd	tijdens	de	

verkiezingscampagnes.	

Maar	er	is	meer	aan	de	hand.	Door	de	opstelling	van	het	kabinet	(en	soms	

ook	een	flink	deel	van	de	Tweede	Kamer)	dreigt	de	bureaucratisering	alleen	

maar	toe	te	nemen	en	wordt	de	afrekencultuur	aangescherpt.	De	zielige	en	

trieste	vertoning	van	de	ranking	lijstjes	van	RTL4	(door	de	staatssecretaris	

niet	verworpen),	de	achterblijvende	bekostiging	en	de	voortdurende	

interventies	van	de	politiek	in	het	dagelijks	werk	van	professionals	in	de	

school,	doen	het	draagvlak	verder	afnemen.	De	inspectie	baseert	haar	

toezicht	op	bureaucratische	controlelijstjes;	een	goede	school	wordt	naar	

het	lijkt	alleen	maar	bepaald	door	het	niveau	van	het	reken-,	lees-	en	

taalonderwijs.	Als	de	OECD	in	2015	ook	de	ict-kwaliteit	gaat	meten,	zullen	

we	ongetwijfeld	ook	op	dat	gebied	nieuwe	eisen	gaan	zien.	We	zakken	

weg	in	een	neo-liberaal,	op	Angelsaksische	leest	geschoeid	toezicht:	meer	

gestandaardiseerde	testen,	meer	ranking	lijstjes,	meer	teaching to the 

test	en	daardoor	meer	schijnresultaten.	Zowel	Engelse	als	Amerikaanse	

collega’s	waarschuwen	ons	voor	de	gevolgen.	Het	Onderwijsakkoord	zou	

nu	juist	hier	over	moeten	gaan.	Over	hoe	deze	groeiende	kloof	kan	worden	

gedicht.	En	wat	we	de	komende	tijd	van	elkaar	kunnen	verwachten	in	onze	

gezamenlijke	drive	voor	goed	onderwijs.	Het	kan	nog,	maar	dan	moeten	we	

wel	aan	de	slag.	_

Kaderspel _ door ton duif
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nationaal onderwijsakkoord

‘Opheffen nullijn in 2014 sigaar uit eigen doos’
Professionaliseren	van	leraren,	de	komst	van	een	professioneel	lerarenstatuut,	de	aanpak	van	de	werkdruk	
en	de	flexibilisering	van	de	urennorm	in	het	voortgezet	onderwijs	vindt	de	AVS	positieve	afspraken	in	het	
Nationaal	Onderwijsakkoord.	Maar	er	zijn	ook	kanttekeningen.	“Het	opheffen	van	de	nullijn	is	een	sigaar	uit	
eigen	doos”,	aldus	AVS-voorzitter	Ton	Duif.

Er wordt flink geïnvesteerd 

in de professionalisering van 

leraren. In 2017 moeten alle 

leraren bevoegd zijn en hou-

den zij zelf – in navolging tot 

het schoolleidersregister – hun 

bekwaamheid bij in het lera-

renregister. De inschrijving in 

het register wordt een voor-

waarde voor toekenning van 

een lerarenbeurs, waarmee 

leraren hun kennis op hun 

eigen vakgebied kunnen ver-

breden. De werkdruk wordt 

aangepakt, het opstapelen van 

nieuwe beleidsvoornemens 

moeten worden voorkomen. De 

regeldruk en de administratie-

ve lasten worden verminderd. 

Met de flexibilisering van de 

onderwijstijd in het voortgezet 

onderwijs komt er einde aan 

de jarenlange discussie over de 

urennorm. Er komt een jaar-

norm van 1.000 uur gemeten 

over de hele schoolloopbaan. 

De tijd die hierdoor vrijkomt, 

kunnen scholen inzetten 

voor werkdrukverlichting van 

teams.

BAPO In het akkoord 

wordt de huidige BAPO-

regeling afgeschaft, er komt 

een nieuwe seniorenregeling 

voor terug. De AVS is al lang 

van mening dat de huidige 

BAPO-regeling aan herziening 

toe is. AVS-voorzitter Ton 

Duif: “Zeker de ‘kleine BAPO’ 

is ons al lang een doorn in 

het oog.” De ledenraad van 

de AVS heeft zich hier ook 

voor uitgesproken. “Je kunt 

echter niet akkoord gaan 

met afschaffing van de hui-

dige BAPO-regeling vóór er 

zicht is op hoe die nieuwe 

senioren regeling er dan uit 

zal zien. Zo kan er een situ-

atie ontstaan dat werkgevers 

en werknemers het niet eens 

worden en de BAPO-regeling 

zelf al is verdwenen. Daarmee 

verliezen werknemers elke 

onderhandelingspositie.”

Nullijn Ook is er vol-

strekte onduidelijkheid over 

hoe er met de nullijn wordt 

omgegaan. Door het onlangs 

bereikte pensioenakkoord 

komen gelden beschikbaar, 

omdat de pensioenpremie 

daalt. De pensioenleeftijd 

wordt immers opgerekt van 65 

naar 67 jaar en het opbouw-

percentage gaat omlaag. Deze 

middelen hebben al een onder-

wijsbestemming en worden 

voor 30 procent door de werk-

nemers opgehoest en voor 70 

procent door de werkgevers. 

Duif: “Als met dit geld de nul-

lijn wordt opgeheven, blijft het 

een sigaar uit eigen doos. Het 

blijft immers arbeidsvoorwaar-

dengeld wat ter beschikking 

komt door een versobering van 

de pensioenregeling.” Vanaf 

2015 wordt de nullijn opge-

heven. Dat betekent dat de 

sector po tegen die tijd meer 

dan vijf jaar op de nullijn staat 

en de vo-sector vier jaar. “Dat 

is onverteerbaar.” Er komt 34 

miljoen (0,2 procent van het 

loon) beschikbaar als de cao-

tafels afspraken maken die de 

minister welgezind zijn. Dat is 

een unicum in de Nederlandse 

verhoudingen; op deze manier 

wordt de cao-tafel met geld 

onder curatele gesteld van de 

Hoftoren. “Dat vinden wij niet 

acceptabel en maakt duidelijk 

dat de bewindslieden de sec-

toren niet vertrouwen dat het 

akkoord volledig wordt uitge-

voerd”, aldus Duif.

Blij is de AVS met de maatregel 

om 3.000 jonge leraren aan het 

werk te houden. Maar uit het 

Nationaal Onderwijsakkoord 

blijkt dat dit bedrag in 2015 

en 2016 weer wordt wegbezui-

nigd. “Dat is niet investeren, 

maar uitlenen.” De AVS heeft 

ondanks alle positieve kanten 

ernstige bedenkingen bij het 

akkoord. Duif: “We gaan het er 

met onze leden over hebben.”

De Algemene Onderwijsbond 

(AOb), die het NOA niet onder-

tekende en voortijdig uit het 

overleg stapte, laat weten 

acties niet uit te sluiten. _

Meer informatie:

www.avs.nl/dossiers/

nationaalonderwijsakkoord

Vragen? Neem contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Raadpleeg de AVS Helpdesk voor 
al uw vragen over de actualiteit of 
andere vak gerelateerde kwesties.
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deadline 1 november

Registratie samenwerkingsverbanden 
in BRIN vaak niet compleet
Uiterlijk	1	november	2013	moeten	samenwerkingsverbanden	Passend	onderwijs	
zich	laten	registreren	in	het	Basisregister	Instellingen	(BRIN)	bij	DUO.	Een	aantal	
samenwerkingsverbanden	heeft	dit	inmiddels	gedaan.	De	aanvragen	voor	registratie	
in	BRIN	zijn	echter	niet	altijd	compleet.

Om vertraging bij de registra-

tie in BRIN te voorkomen, 

moet een samenwerkings-

verband de aanvraag met alle 

benodigde gegevens indienen. 

Samenwerkingsverbanden 

moeten op de volgende punten 

letten:

• Conceptstukken worden 

door DUO niet in behandeling 

genomen;

• Het oprichten van een 

samenwerkingsverband vereist 

een ondertekende notariële 

akte, waarin een samenwer-

kingsverband alle deelnemen-

de schoolbesturen vermeldt 

of anders de regio. Een door 

alle deelnemende besturen 

getekende aansluitingsover-

eenkomst, moet aan de akte 

worden toegevoegd;

• In het programma van 

eisen Passend onderwijs is 

aangegeven dat het samen-

werkingsverband het reke-

ningnummer (IBAN), tenaam-

stelling en een kopie van het 

bankafschrift met het reke-

ningnummer moet kunnen 

overleggen. Mocht het samen-

werkingsverband nog geen 

bank afschrift hebben, dan is 

de overeenkomst met de bank 

waarin het rekeningnummer 

(IBAN) staat voldoende;

• Het Informatiecentrum 

onderwijs (Ico) krijgt veel 

vragen over de aansluiting bij 

de Algemene Pensioengroep 

(APG). Indien een samenwer-

kingsverband geen personeel 

in dienst heeft, is aansluiting 

bij APG geen voorwaarde. _

Meer informatie staat in bij-

lage B bij het programma van 

eisen voor samenwerkings-

verbanden, te downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs.

politieke barometer onderwijs

Geen draagvlak onder scholen voor 
Nationaal Onderwijsakkoord
Leraren	en	schooldirecteuren	in	het	basis-	en	voortgezet	onderwijs	hebben	geen	
vertrouwen	in	het	Nationaal	Onderwijsakkoord	dat	onlangs	is	gesloten	tussen	
het	kabinet	en	de	Stichting	van	het	Onderwijs.	Dat	blijkt	uit	onderzoek	van	DUO	
Onderwijsonderzoek.

Slechts 18 procent van de 

leraren en directeuren in 

het basisonderwijs vindt het 

akkoord geloofwaardig, in het 

voortgezet onderwijs ligt het 

percentage nog lager, name-

lijk 10 procent. Leraren en 

directeuren hebben er geen 

enkel vertrouwen in dat het 

akkoord leidt tot het verlagen 

van de regel- en werkdruk van 

leraren, blijkt uit de politieke 

barometer. Slechts 11 procent 

van de leerkrachten en basis-

schoolleiders en 5 procent van 

de docenten en directeuren in 

het voortgezet onderwijs ziet 

het Nationaal Onderwijsak-

koord als ‘een substantiële 

investering in de kwaliteit van 

het onderwijs’.

Voor de opstelling van het 

AOb (partner van de Stich-

ting van het Onderwijs) om 

het Nationaal Onderwijsak-

koord niet te tekenen, hebben 

leraren en directeuren dan 

ook veel begrip. Leraren en 

schooldirecteuren hebben er 

met name weinig vertrouwen 

in dat het akkoord leraren 

ontlast van administratieve 

rompslomp en werkdruk (door 

de Stichting van het Onder-

wijs als één van de pluspunten 

genoemd van het akkoord).

Bewindslieden
Verder blijkt het vertrouwen 

in de bewindslieden van 

onderwijs sinds hun instal-

latie (november 2012) sterk 

afgenomen. Onder leerkrach-

ten en basisschooldirecteuren 

is het vertrouwen in minister 

Jet Bussemaker afgenomen 

van 79 procent in november 

2012 naar 56 procent in sep-

tember 2013. In het voorgezet 

onderwijs is het vertrouwen 

afgenomen van 73 procent 

naar 32 procent.

Ook het vertrouwen in staats-

secretaris Sander Dekker is 

afgenomen: in het basison-

derwijs van 81 procent naar 

54 procent, in het voortgezet 

onderwijs van 71 procent naar 

32 procent.

Aan het onderzoek namen 

289 schooldirecteuren en 

314 leerkrachten uit het basis-

onderwijs deel en 180 school-

directeuren en 433 docenten 

uit het voortgezet onderwijs. _

De Politieke Barome-

ter Onderwijs staat op 

www.avs.nl/dossiers/

nationaalonderwijsakkoord.
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67 jaar wordt nieuwe pensioenrichtleeftijd

Onderhandelaarsakkoord 
ABP-pensioenregeling voor 2014
Onderhandelaars	van	de	Centrales	van	Overheidspersoneel	en	de	werkgevers	bij	
onderwijs	en	overheid	hebben	medio	september	een	akkoord	bereikt	over	een	
aanpassing	van	de	ABP-regeling.	De	overeengekomen	veranderingen	gaan	vanaf	
volgend	jaar	in.

De veranderingen gelden voor 

alle burgerlijke ambtenaren 

in het onderwijs en de over-

heid. Militairen hebben een 

andere regeling en vallen 

daarom buiten deze afspraak. 

Op 17 oktober 2013 zullen de 

onderhandelaars elkaar in 

de Pensioenkamer weer tref-

fen en het resultaat van de 

achterbanraadpleging bekend 

maken.

De wijzigingen vloeien voort 

uit nieuwe belastingregels 

voor pensioenen in Nederland. 

Deze regels gaan in op 1 janu-

ari 2014. De aanpassing van de 

regeling is het gevolg van de 

nieuwe fiscale spelregels vanaf 

1 januari 2014. Op dit moment 

loopt er nog een politieke 

discussie over een verdere 

versobering vanaf 1 januari 

2015. Deze kan leiden tot een 

hernieuwd gesprek over de 

vertaling van de opnieuw aan-

gescherpte regels. Dat geldt 

ook voor de nieuwe spelregels, 

het nieuwe financieel toet-

singskader, die de regeling 

aangekondigd heeft rondom 

het thema zekerheid.

Versobering
Vanaf 1 januari 2014 moeten 

pensioenfondsen rekenen met 

een pensioenrichtleeftijd van 

67 jaar. Ook moet de jaarlijkse 

pensioenopbouw met 0,1 pro-

cent (punt) verlaagd wor-

den. Door deze versobering 

bouwen deelnemers aan de 

ABP-regeling in de toekomst 

minder pensioen op. Minder 

opbouw betekent ook een 

lagere kostprijs en daarmee 

ook een lagere premie. De dis-

cussie van de afgelopen maan-

den ging voornamelijk over de 

vraag of en hoe de vrijvallende 

gelden besteed zouden moe-

ten worden. De centrales heb-

ben ingezet op een herbeste-

ding in het pensioendomein, 

terwijl werkgevers initieel het 

vrijvallende geld voor arbeids-

voorwaardenontwikkeling 

wilden gebruiken.

Doordat de premie die het 

ABP volgend jaar met inacht-

neming van de nieuwe fiscale 

regels moet vragen lager is 

dan de huidige premie, komt 

er geld beschikbaar. In dit 

onderhandelingsakkoord 

is geregeld dat het grootste 

deel van de vrijval aan werk-

geverszijde in het pensioen-

domein besteed zal worden. 

Dat gebeurt door de premie, 

die op dit moment geheven 

wordt om de in 2005 gesloten 

deal met betrekking tot de 

overgangspremie VPL te finan-

cieren, anders te verdelen. 

Het werknemersdeel in deze 

premie nemen de werkgevers 

voor hun rekening. Voor de 

werknemers leidt dat tot een 

netto koopkrachtverbetering 

van circa 2 procent. De exacte 

omvang is afhankelijk van het 

inkomen. Voor werkgevers 

leidt dat tot een stijging van 

de premie. Deze wordt gecom-

penseerd door de vrijval. 

Omdat deze in eerste instantie 

onvoldoende is, zal de premie-

verdeling tussen werkgever en 

werknemer, die nu 70 procent 

om 30 procent is, de eerste 

jaren iets verschuiven.

In het akkoord zijn ook afspra-

ken gemaakt over de vraag 

wat er gaat gebeuren als de 

premie die de werkgevers 

voortaan voor hun rekening 

nemen gaat stijgen boven de 

2,5 procent. _

‘school moet aandacht houden voor zwemmen, ondanks bezuinigingen’

Schoolzwemmen van groot belang
Hoewel	op	veel	plaatsen	schoolzwemmen	wordt	afgeschaft	door	bezuinigingen,	
moeten	scholen	aandacht	blijven	besteden	aan	de	zwemvaardigheid	van	
kinderen.	Dat	zegt	André	de	Jeu,	directeur	van	de	Vereniging	Sport	en	
Gemeenten,	in	het	Nederlands	Dagblad.

“Scholen zijn de belangrijkste 

plekken om problemen met 

zwemvaardigheid te signale-

ren”, aldus De Jeu. “Als kinde-

ren niet kunnen zwemmen, 

kunnen scholen het gesprek 

aangaan met de ouders om 

duidelijk te maken dat zwem-

men, zeker in Nederland, heel 

belangrijk is.”

In veel gemeenten verdwijnt 

door de bezuinigingen het 

schoolzwemmen uit het 

programma. Nog zo’n 40 

procent van de gemeenten 

subsidieert schoolzwemmen, 

maar dat percentage zal 

nog verder dalen, verwacht 

de Vereniging Sport en 

Gemeenten. “Schoolzwem-

men is vooral voor allochtone 

gemeenschappen en mensen 

met lagere inkomens van 

betekenis voor het behalen 

van zwemdiploma’s. Zij zijn 

veel afhankelijker van school-

zwemmen en het verdwijnen 

ervan kan problematisch 

worden.” _
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meer gebruiksgemak en extra mogelijkheden

Scenariomodel Primair Onderwijs 
online beschikbaar
Voortaan	kunnen	scholen	gratis	gebruik	maken	van	het	online	Scenariomodel	
Primair	Onderwijs.	Het	prognosemodel	voor	onder	andere	leerlingenaantallen	is	
verrijkt	met	nieuwe	functionaliteiten	en	het	gebruiksgemak	is	toegenomen.

Het scenariomodel onder-

steunt basisscholen in het ver-

sterken van de bestuurskracht, 

bijvoorbeeld voor het voeren 

van een (financieel) meerja-

renbeleid. Het geeft inzicht in 

leerlingen- en bevolkingsprog-

noses, en in personele en mate-

riële bekostigingsprognoses 

(inclusief Prestatiebox), waar-

door zij hun personele forma-

tie kunnen berekenen. Daar-

naast is de bevolkingsopbouw 

van 0-4 jarigen op wijkniveau 

opvraagbaar. Het model kan 

verder prognoses differen-

tiëren naar schoolbestuur, 

instelling en regio, inclusief 

de samenwerkingsverbanden 

Passend onderwijs.

Het model speelt in op de 

behoefte aan informatie over 

verwachte leerlingaantallen 

en over de financiële situatie 

voor een aantal jaren. Die 

behoefte is gegroeid, omdat 

scholen meer autonomie heb-

ben gekregen en zich verder 

zijn gaan professionaliseren 

op het bestuurlijke en het 

financiële vlak. Zij willen 

op tijd hun begroting en 

personeelsbeleid op orde heb-

ben, voor de korte en lange 

termijn. Met het scenariomo-

del kunnen scholen vijf jaar 

vooruitkijken.

Het grotere gebruiksgemak zit 

onder andere in de grafische 

weergave van de prognoses 

en het intuïtief kunnen navi-

geren. Met een persoonlijke 

inlogcode voor het maken 

van scenario’s is het moge-

lijk om aannames achter de 

prognoses, zoals bevolkings-

groei of het marktaandeel in 

wijken, met lokale kennis bij 

te stellen. Met het opstellen 

van diverse toekomstscena-

rio’s krijgen schoolbesturen 

inzicht in de bandbreedte 

voor het vormgeven van het 

meerjarenbeleid.

Schoolleiders en schoolbe-

stuurders waren nauw betrok-

ken bij de doorontwikkeling 

van het model. Mogelijk wor-

den op een later moment ook 

de prognoses voor het speciaal 

basisonderwijs toegevoegd. _

Meer informatie: 

www.scenariomodelpo.nl

Een	van	de	mogelijkheden	van	het	
scenariomodel	is	het	maken	van	
een	raming	van	het	toekomstige	
personele	budget.

ondersteuning aanvragen vanaf 7 oktober

Extra middelen voor gezondheidsbeleid 
op school
Gezonde	leerlingen	presteren	beter.	Een	school	kan	hen	stimuleren	meer	te	
bewegen,	niet	te	(gaan)	roken	of	zich	weerbaar	op	te	stellen.	Soms	ontbreekt	het	
scholen	echter	aan	tijd	en	middelen	om	te	werken	aan	een	gezondere	leefstijl.	Vanaf	
7	oktober	aanstaande	kunnen	po-,	v(s)o-	en	mbo-scholen	extra	hulp	aanvragen.

Scholen kunnen kiezen uit:

• Gratis advies-op-maat van 

een preventie-adviseur over 

gezondheid en passende maat-

regelen voor de school. De 

adviseur is goed thuis in de 

lokale situatie.

• Een bijdrage in de kosten of 

extra hulp bij het uitvoeren 

van een Gezonde School-activiteit 

op school. De ondersteuning 

bestaat uit een financiële 

bijdrage van maximaal 50 pro-

cent van de kosten, voor acti-

viteiten vanaf 100 euro.

• Een geldbedrag voor ver-

goeding van inzet van eigen 

medewerkers die een taak 

hebben bij het maken/uitvoe-

ren van schoolgezondheids-

beleid. Voor het po is een 

vergoeding voor 40 taakuren 

beschikbaar, voor het vo 

80 taakuren en voor het mbo 

120 taakuren. Dit geldbedrag 

mag ook besteed worden aan 

het aanvragen van een vignet 

Gezonde School.

De extra middelen worden 

mogelijk gemaakt door Onder-

wijsagenda SBGL en #Jeug-

dimpuls van het RIVM/CGL en 

partners. _

Scholen	kunnen	deze	

ondersteuning	aanvragen	

tussen	7	oktober	

en	29	november	via	

www.gezondeschool.nl/

ondersteuningsaanbod.	

Daar	staat	tevens	meer	

informatie	over	het	

aanbod,	Gezonde	School-

activiteiten	en	de	test	‘Hoe	

gezond	is	jouw	school’.

Meer	informatie:

Gezonde	School-adviseur	

Eelco	Dam,	e.dam@avs.nl	

of	tel.	030-2361010
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wethouder hilhorst licht toe

Amsterdam loopt voorop met 
één basisvoorziening voor jonge kind
Amsterdam	gaat	alle	peuters	voor-	en	vroegschoolse	educatie	(vve)	aanbieden,	
werd	onlangs	bekend.	De	gemeente	ontwikkelt	momenteel	een	plan	om	
peuterspeelzalen,	voorscholen	en	reguliere	kinderopvang	samen	te	voegen	in	
één	basisvoorziening	voor	peuters	van	2,5	tot	4	jaar	oud.	Volgend	jaar	start	een	
proef	op	tien	basisscholen.

Bijna de helft van alle 2,5 tot 

4-jarigen in de stad heeft een 

taalachterstand. Wethouder 

Pieter Hilhorst: “De urgentie 

om deze kinderen goed te 

bereiken en te bedienen is 

groot. Er zijn kinderen bij die 

nauwelijks Nederlands spre-

ken. Die achterstand halen ze 

de rest van hun schoolloop-

baan niet meer in. Vroegsigna-

lering is dus erg belangrijk.”

Kinderen met een taalachter-

stand krijgen volgens het plan 

wekelijks recht op vier dagde-

len opvang van drie uur (zij 

heb nu al recht op minstens 

tien uur voorschools onder-

wijs). Alle andere kinderen 

krijgen twee dagdelen. Het is 

nog niet zeker of deze opvang 

gratis is voor iedereen; het 

ziet er naar uit dat het inko-

mensafhankelijk wordt.

Groter bereik
Hilhorst hoopt met een 

andere manier van organise-

ren meer kinderen op tijd te 

bereiken. “Door bezuinigin-

gen in de kinderopvang zie je 

dat veel dagverblijven sluiten 

en werknemers hun baan ver-

liezen. Op peuterspeelzalen 

ontstaat juist een wachtlijst. 

Bovendien breng je door één 

basisvoorziening kinderen 

met en zonder taalachter-

stand samen. Het wordt een 

plek waar spelend leren cen-

traal staat en waar alle kin-

deren kunnen profiteren van 

hoogwaardige opvang. Verder 

voorkom je onnodig gesleep.”

Het idee is dat het veld zelf 

voorstellen doet voor dagar-

rangementen. “Voorzetjes 

voor hoe een week eruit 

gaat zien voor de kinderen 

en wat dit betekent voor de 

personeelsinzet, te gebruiken 

lesprogramma’s, et cetera. De 

aanbieders met de beste idee-

en dringen door tot de pilot. 

Zij moeten naast goede ideeën 

ook voldoen aan de door de 

gemeente gestelde kwaliteit-

seisen.” Scholen zullen samen 

met de gemeente en de aan-

bieder van de ‘peuterschool’ 

vormgeven aan het educatieve 

pakket. Na de pilot kunnen 

scholen een keuze maken uit 

de verschillende aanbieders 

die een peuterschool willen 

starten, en het educatieve pak-

ket samenstellen.

Landelijke plannen
Er gaan al enige tijd stemmen 

op om een eind te maken 

aan de versnippering van 

voorzieningen voor onder-

wijs en opvang voor (jonge) 

kinderen. De gemeente 

Amsterdam loopt vooruit 

op de plannen van minister 

Lodewijk Asscher uit het 

regeerakkoord om kinder-

opvang en peuterspeelzalen 

met elkaar te stroomlijnen 

door de financiering van 

het peuterspeelzaalwerk 

onder de Wet Kinderopvang 

te brengen. Hiermee wil de 

minister bewerkstelligen dat 

kinderen met verschillende 

achtergronden meer gebruik 

maken van dezelfde voorzie-

ningen. Annemiek Veen, die 

bij het Kohnstamm Instituut 

het onderzoek naar vve coör-

dineert, juicht het samenvoe-

gen van kinderdagverblijven 

en peuterspeelzalen tot een 

eenduidige voorschoolse 

structuur toe. “Het zal wel 

een helse klus worden gezien 

de uiteenlopende cultuur, 

belangen, doelen en geldstro-

men van de betrokken secto-

ren”, waarschuwt ze.

Bestaande expertise
Brancheorganisatie Kinder-

opvang, de MOgroep, de PO-

Raad en de VNG vinden dat 

het kabinet moet aansluiten 

op de bestaande ervaring en 

expertise uit de praktijk. Ze 

willen met minister Asscher 

en staatssecretaris Dekker in 

gesprek over de uitwerking 

van het kabinetsvoornemen 

over de samenwerking tussen 

kinderopvang, peuterspeel-

zaalwerk, vve en het basison-

derwijs. In een gezamenlijke 

brief aan beide bewindslie-

den wijzen ze op de ideeën 

en ervaringen van de lokale 

praktijk. “De voorstellen van 

het kabinet mogen de posi-

tieve lokale ontwikkelingen 

met samenwerking en inte-

gratie van opvang en onder-

wijs niet frustreren. Op vele 

plaatsen in Nederland werken 

voorschoolse voorzieningen 

en basisscholen samen aan 

kwaliteit en doorlopende ont-

wikkellijnen van kinderen. 

Daarom is het van belang dat 

de uitwerking van uw voor-

nemen aansluit op de ideeën 

en bestaande expertise uit de 

praktijk.” _

Lees meer over de kwaliteit 

van vve in het  artikel op 

pagina 32.

“Door	één	basisvoorziening	breng	je	kinderen	met	en	zonder	taal-
achterstand	samen”,	aldus	Pieter	Hilhorst,	wethouder	Onderwijs	in	
Amsterdam.	“De	urgentie	om	kinderen	met	een	taalachterstand	goed	te	
bereiken	en	te	bedienen	is	groot.”	Foto:	E.	van	Eis
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nationaal congres ouderbetrokkenheid

Samenwerken met ouders is ‘verborgen kapitaal’
Hoe	vergroot	je	ouderbetrokkenheid	(of	-participatie)?	Welke	middelen	kunnen	de	communicatie	tussen	
school	en	ouder	verbeteren?	En	hoe	kunnen	schoolleiders	dit	faciliteren?	Deze	vragen	stonden	centraal	op	
het	door	de	AVS	en	CPS	georganiseerde	2e	Nationaal	Congres	Ouderbetrokkenheid,	dat	vanwege	de	grote	
belangstelling	op	drie	dagen	plaatsvond,	11,	12	en	13	september.

“Ouders zijn zeker een ‘ver-

borgen kapitaal’. Ik zie toege-

voegde waarde in bijvoorbeeld 

het geven van workshops of 

praktische ouderhulp. De 

didactische rol van ouders 

mag van mij sterker worden”, 

aldus een schoolleider op 

het congres. De dag stond in 

het teken van verrassende 

praktijkverhalen en tips over 

hoe de communicatie met 

ouders te verbeteren. Een van 

de ochtendsessies ging over de 

partnerschool, waar een aan-

tal ouders hun kind(eren) zelf 

thuis begeleiden bij rekenen 

en taal. Het verhaal van Isla-

mitische Basisschool De Roos 

was ook opmerkelijk: in vier 

jaar tijd groeide de opkomst 

op ouderavonden van 30 

naar 100 procent. Dit lukte 

de school onder andere door 

ouders te verplichten bij het 

leerproces betrokken te zijn 

via een contract (lees meer 

over ibs De Roos in het thema-

artikel op pagina 16).

Peter de Vries, consultant bij 

CPS en auteur van diverse 

boeken over ouderbetrok-

kenheid, pleitte voor ouder-

betrokkenheid als ‘niet-

vrijblijvende samenwerking’. 

De school moet werken aan 

ouderbetrokkenheid 3.0: 

school en ouders vergaren 

samen nieuwe informatie ten 

behoeve van het kind, de leer-

ling. De Vries benadrukte het 

belang van het investeren in 

de relatie met ouders, via een 

kennismakingsgesprek. “3.0 

vraagt om sterke schoolleiders 

die erin geloven. Het lijkt veel 

tijd te kosten, maar het levert 

uiteindelijk tijd op.”

Betsy Landers
Hoofdspreker van de dag 

was de Amerikaanse Betsy 

Landers, president van de 

National PTA (Parent Teacher 

Association), die als doel heeft 

school en ouders met elkaar 

te verbinden, zodat kinderen 

zich maximaal kunnen ont-

plooien. Jarenlang onderzoek 

wijst uit dat hogere betrokken-

heid leidt tot betere school-

prestaties. In Amerika speelt 

de familie een grote rol bij 

deze prestaties. Landers pro-

moot partnerschap en gedeel-

de verantwoordelijkheid en 

pleit voor begeleiding van 

cradle to career. Schoolleiders 

spelen ook een belangrijke rol 

als driver for change. Landers 

besprak onder andere de zes 

standaarden waaraan scholen 

zich kunnen toetsen (alle 

gezinnen/ouders zijn welkom 

op school, communiceer effec-

tief, ondersteun leerlingresul-

taten, kom op voor ieder kind, 

creëer gelijkwaardigheid in 

besluitvorming en school en 

ouders werken samen met de 

omgeving) en gaf er diverse 

voorbeelden bij.

Volgend jaar zal Anne Hen-

derson te gast zijn, een van de 

grondleggers van het ouderbe-

trokkenheid gedachtegoed. _

Lees het volledige verslag op 

www.avs.nl/dossiers/onderwijs 

enleerlingzorg/ouders met 

o.a. downloads van presen-

taties en reacties van enkele 

deelnemers.

Keynote	speakers	Peter	de	Vries	(CPS)	en	Betsy	Landers	(Parent	Teacher	
Association)

Tussen	het	ochtendprogramma	en	de	lunchsessies	trad	het	Zuid-
Afrikaans	jongenskoor	Drakensberg	Boys’	Choir	op,	dat	school	en	zingen	
combineert.	Foto's:	Marcel	Konings,	CPS

a dv i e s
De	AVS	verzorgt	ook	advies-

trajecten	op	het	gebied	

van	school	en	ouders.	

Meer	informatie:	Eelco	Dam,	

e.dam@avs.nl	en	Gerard	

van	Uunen,	gerard.vanuunen 

@leeuwendaal.nl	of	tel.	

030-2361010.
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centrale inlog digitaal lesmateriaal verloopt niet probleemloos

Onvrede over Basispoort nog niet ten einde
De	technische	problemen	die	basisschoolbesturen	ondervinden	bij	de	invoering	van	Basispoort	zijn	nog	
niet	opgelost.	De	PO-Raad	heeft	daarom	wederom	overleg	gehad	met	een	delegatie	van	het	bestuur	van	
Basispoort,	het	portaal	met	digitaal	lesmateriaal	(po)	van	de	grote	uitgeverijen.

Basispoort is gevraagd scho-

len en schoolbesturen aan 

te geven op welke termijn de 

resterende technische proble-

men zijn opgelost. Ook moet 

de aanbieder van digitaal 

lesmateriaal een centraal 

punt instellen voor het coör-

dineren en afhandelen van 

problemen. Tevens heeft de 

PO-Raad aangegeven op korte 

termijn het meer fundamen-

tele gesprek over ketenbrede 

voorzieningen te willen voe-

ren, omdat met de invoering 

van Basispoort de initiatief-

nemers de ketenverantwoor-

delijkheid op zich hebben 

genomen. Hierbij staat onder 

andere de bescherming van 

de privacy centraal.

De delegatie van het bestuur 

van Basispoort heeft aange-

geven dat het juist het doel 

van Basispoort is om een 

verbetering te realiseren in 

de toegang tot de digitale 

leermiddelen van de uitgevers 

en dat het hen er alles aan 

gelegen is negatieve beeld-

vorming weg te nemen. Basis-

poort roept alle scholen op 

zich onmiddellijk te melden 

als er problemen zijn en gaat 

zich buigen over de vragen 

van de PO-Raad. _

onderzoek radboud universiteit nijmegen

Crèchekinderen kunnen communicatie-
niveau beter aanpassen
Kinderen	die	regelmatig	naar	een	kinderdagverblijf	gaan,	zijn	beter	in	het	
aanpassen	van	hun	communicatie	aan	het	niveau	van	hun	gesprekspartner	dan	
kinderen	die	minder	vaak	gaan.	Dit	blijkt	uit	een	studie	van	onderzoekers	van	
de	Radboud	Universiteit	Nijmegen	naar	het	leren	van	non-verbale	communicatie	
bij	jonge	kinderen.

Als we iets uitleggen, passen 

we onze boodschap aan met 

behulp van de voorkennis 

die we veronderstellen bij 

onze gesprekspartner. Deze 

communicatieve vaardigheid 

leren we niet door simpelweg 

na te apen, stellen onderzoe-

kers van het Donders Insti-

tute for Brain, Cognition and 

Behaviour van de Radboud 

Universiteit. Het lijkt een 

sociaal-cognitieve vaardig-

heid die al op vroege leeftijd 

gevormd wordt door onze 

sociale ervaring.

De onderzoekers aan de Rad-

boud Universiteit bedachten 

een experiment om het 

inspelen op voorkennis te 

testen bij kinderen van vijf 

jaar: een spelletje waarbij de 

kinderen de positie van een 

eikeltje op een speelbord dui-

delijk moesten maken door 

met een vogeltje te bewegen. 

Omdat er een nieuwe vorm 

van non-verbale communica-

tie nodig was, konden ze dit 

gedrag niet nageaapt hebben.

De deelnemende kinderen 

dachten het spel te spelen 

met een peuter van twee 

en met een kind van hun 

eigen leeftijd. De kinderen 

brachten met het vogeltje de 

meeste tijd door op het veld 

waar het eikeltje lag, om zo 

de nadruk op de positie te 

leggen voor hun medespeler. 

Dit deden ze nog langer toen 

ze dachten met de peuter te 

spelen dan met hun leeftijds-

genootje. Deze aanpassing 

lieten ze voornamelijk in de 

eerste helft van het experi-

ment zien, wat erop wijst 

dat ze vanaf het begin al hun 

gedrag aanpassen aan hun 

medespelers.

Alle deelnemende kinderen 

pasten hun gedrag aan op de 

veronderstelde leeftijd van 

hun tegenspelers, maar som-

migen deden dat meer dan 

anderen. Hoe vaak kinderen 

op jongere leeftijd naar het 

kinderdagverblijf gingen, was 

hiervoor een betere verkla-

ring dan gezinsfactoren als 

het opleidingsniveau van de 

ouders of het al dan niet heb-

ben van broertjes en zusjes. _

Meer informatie: 

www.ru.nl/onderzoek

Het	spelletje	waarmee	onder-
zoekers	de	verschillen	in	non-
verbale	communicatie	bij	jonge	
kinderen	testten.
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groene voetstappenactie

Basisschoolleerlingen 
te voet naar school

Van 16 september tot 5 oktober vond de Groene 
Voetstappenactie plaats. Deze maakt kinderen en ouders 
er bewust van dat te voet of op de fiets naar school gaan, 
gezond en beter is voor het milieu.

Sinds 2006 verzamelen basisschoolleerlingen in Nederland jaar-

lijks ‘Groene Voetstappen’. Dit jaar liepen 31.000 kinderen mee. 

Alle landelijk verzamelde Groene Voetstappenstickers worden 

aan de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

Tijdens de actie besteedden leerkrachten aandacht aan onder-

werpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit en ver-

keersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal. 

Groene Voetstappen is een initiatief van het Klimaatverbond, 

een vereniging van meer dan 165 lagere overheden met een voor-

oplopend klimaatbeleid. _

Meer informatie: www.groenevoetstappen.nl

wervingsactie werpt vruchten af

Al ruim tachtig 
Nederlandse leraren 
werkzaam in Antwerpen

In het Antwerpse onderwijs werken al 81 Nederlandse 
leraren, van wie veertig in het basisonderwijs en 41 in 
het voortgezet onderwijs. Dat schrijft de Vlaamse krant 
De Standaard.

Onlangs kwam in het nieuws dat de stad Antwerpen actief leraren 

gaat werven in Nederland. De stad kampt sinds enige tijd met een 

groeiend lerarentekort. De vele openstaande vacatures in vooral 

het basisonderwijs en het schaarse aanbod deed de stad onlangs 

besluiten buiten de eigen landsgrenzen op zoek te gaan naar lera-

ren. Met de wervingsactie hoopt Antwerpen het tekort tegen te 

gaan. Volgens de meest recente schattingen zal Antwerpen tegen 

2020 bijna 3.500 vacatures in het onderwijs hebben, terwijl er dan 

maar 1.800 studenten zullen uitstromen uit de lerarenopleiding.

Driekwart van de Nederlandse leraren die op een school in 

Antwerpen werkt, woont ook in de stad. Slechts twintig leraren 

wonen nog in Nederland.

Antwerpen organiseert op 8 oktober een informatiedag voor 

belangstellenden uit Nederland. _

pilotproject

Professionele ruimte versterken 
gebeurt op school
De	professionele	ruimte	versterken	lukt	alleen	als	leerkrachten,	school	leiders	en	
bestuurders	zich	daarvoor	gezamenlijk	–	op	school	–	inspannen.	Dat	concluderen	
onderzoekers	uit	het	pilotproject	‘Professionele	ruimte	in	het	primair	onderwijs’.

Het versterken van de profes-

sionele ruimte gebeurt vooral 

op school. Interventies van 

buiten kunnen helpen, mits 

zij aansluiten op ontwikkelin-

gen en activiteiten op school 

en de betrokkenen daarbij sti-

muleren en ondersteunen. Uit 

het pilotproject blijkt dat het 

begrip ‘professionele ruimte’ 

nog niet erg bekend is in het 

basisonderwijs, terwijl er wel 

activiteiten worden uitgevoerd 

die onder die noemer kun-

nen vallen. De onderzoekers 

stellen dat de beleidsdiscussie 

over professionele ruimte op 

enige hoogte over de praktijk 

heen vliegt. “Het is oppassen 

om niet de goede initiatieven 

en ervaringen in die praktijk 

over het hoofd te zien.”

De professionele ruimte heeft 

voor leerkrachten een andere 

betekenis dan voor het school-

bestuur en de schoolleiding. 

Waar het op managementni-

veau gaat over de vraag hoe de 

organisatie en de school zoda-

nig ingericht kunnen worden 

dat leerkrachten optimaal 

onderwijs kunnen geven, gaat 

het bij leerkrachten meer om 

het aanzien van hun beroep. 

De onderzoekers stellen daar-

bij dat professionele ruimte 

niet gelijk is aan autonomie. 

De school is de professionele 

omgeving (ruimte) waarin alle 

spelers, in dialoog met elkaar, 

hun verantwoordelijkheid uit-

oefenen, elkaar inzicht geven 

in en verantwoording afleggen 

over hun handelen. De ruimte, 

zeggenschap en invloed moet 

zodanig verdeeld zijn tussen 

individuele leerkrachten, het 

team van leerkrachten, school-

leider, bovenschools manage-

ment en bestuur, dat kinderen 

op school het best mogelijke 

onderwijs krijgen. Daarbij is 

het belangrijk dat leerkrach-

ten, schoolleiders en bestuur-

ders steun krijgen van hun 

eigen organisaties, zoals onder 

andere de onderwijsbonden en 

het Schoolleidersregister PO.

Het afgelopen schooljaar 

voerde het CAOP het project 

uit, bestaande uit zes bij-

eenkomsten op scholen, een 

expertmeeting en individuele 

interviews, in opdracht van 

het Arbeidsmarktplatform 

PO. _

Meer informatie: 

www.arbeidsmarktplatform

po.nl
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ac tueel 

spiegelteam bekijkt leerlingencasussen

Gratis praktijktoets voor 
samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden	kunnen	zich	vanaf	1	oktober	aanmelden	voor	een	
praktijktoets,	die	inzicht	geeft	in	hoe	ver	ze	staan	in	aanloop	naar	de	start	van	
Passend	onderwijs.	De	praktijktoets	houdt	een	spiegel	voor	en	laat	zien	op	welke	
punten	het	samenwerkingsverband	goed	is	voorbereid	en	aan	welke	punten	het	
nog	aandacht	moet	besteden.

Casussen van leerlingen met 

een ondersteuningsvraag vor-

men het uitgangspunt voor 

de praktijktoets. Een ‘spiegel-

team’ neemt de toets bij een 

samenwerkingsverband af. Dit 

team bestaat uit een deskun-

dige vanuit het ouderperspec-

tief, een deskundige Passend 

onderwijs, een collega uit 

een ander samenwerkingsver-

band en een onafhankelijke 

gespreksleider. De praktijk-

toets duurt een dag, waarna 

het spiegelteam onder andere 

een mondelinge terugkop-

peling en een lijst met actie-

punten geeft.

De gratis praktijktoets is een 

initiatief van de PO-Raad en 

VO-raad in samenwerking 

met het ministerie van OCW. 

Samenwerkingsverbanden 

kunnen de praktijktoets zelf 

aanvragen (tot en met 31 mei 

2014). Schoolbesturen, profes-

sionals, MR’en en ouders die 

interesse hebben, kunnen hun 

samenwerkingsverband verzoe-

ken een toets aan te vragen. _

Meer informatie: 

www.passendonderwijs.nl

Aanmelden:

praktijktoets@ondersteuning

passendonderwijs.nl

literatuurstudie universiteit leiden

Leraren wagen zich nog 
te weinig aan academisch 
onderzoek

Leraren	in	het	funderend	onderwijs	die	onder	zoek	
doen,	richten	zich	vooral	op	directe	verbete	ring	
van	de	onderwijspraktijk	of	hun	eigen	profes	sio-
nalisering.	Nog	te	weinig	leveren	zij	een	bijdrage	
aan	de	wetenschap,	concludeert	hoogleraar	
Wilfried	Admiraal.

Onderzoek door leraren bestaat volgens Admiraal vooral uit 

kleinschalig, beschrijvend en kwalitatief onderzoek, gericht 

op de eigen onderwijspraktijk en professionalisering. Leraren 

zouden meer ruimte en tijd moeten krijgen om onderzoek te 

doen naar een zelf bepaald onderwerp en zelf gekozen werk-

wijze. Ook bevordert samenwerking – zowel tussen leraren 

onderling, als tussen leraren en onderzoekers – de kwaliteit 

van onderzoek. Daarnaast zou het goed zijn als leidinggeven-

den en collega’s betrokkenheid tonen en dat het onderzoek is 

 ingebed in de onderwijspraktijk van de betreffende leraren. 

Dit ‘academische docentschap’ zou een oplossing kunnen 

bieden voor de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijs-

praktijk. _

Meer informatie: www.nwo.nl

innovatieschrift ‘mijn werk, 
onze scholen’

Ideeën CAO PO 2014 
gebundeld

De	afgelopen	maanden	hebben	de	onderwijsbonden	
en	werkgeversorganisaties	met	veel	mensen	uit	het	
primair	onderwijs	gebrainstormd	en	gediscussieerd	
over	een	nieuwe	CAO	PO.	De	uitkomsten	van	deze	
sessies	zijn	gebundeld	in	het	Innovatieschrift	‘mijn	
werk,	onze	scholen’.

De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad streven naar een 

nieuwe cao voor het basisonderwijs per 1 januari 2014. In de 

eerste helft van dit jaar heeft een uitgebreid traject – onder het 

motto ‘mijn werk, onze scholen’ – plaatsgevonden, waarin leer-

krachten, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders met 

elkaar hebben gebrainstormd en gediscussieerd over kansen en 

vernieuwingen voor het primair onderwijs en de nieuwe CAO PO 

2014.

De verkregen informatie en standpunten zijn verzameld en 

gebundeld in een schrift met de titel: Innovatieschrift ‘mijn werk, 

onze scholen’. In dit schrift staat de verzamelde ambitie beschre-

ven in zogenaamde bouwstenen. En zo worden zij ook gebruikt, 

als bouwsteen voor het traject naar een nieuwe CAO PO. De onder-

handelingen over de CAO PO 2014 starten in het najaar. _

Het Innovatieschrift 2013 kan worden gedownload via 

www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo.
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Over	het	thema	

Ouders	en	de	school.	Ze	staan	soms	recht	
tegenover	elkaar	en	dat	terwijl	ze	hetzelfde	
doel	hebben:	zorgen	dat	het	kind	zo	goed	
mogelijk	onderwijs	krijgt.	Om	dat	mogelijk	
te	maken	is	samenwerking	tussen	school	en	
ouders	heel	belangrijk,	vinden	zowel	school	
als	ouders.	Maar	wie	doet	wat	binnen	deze	
samenwerking?	

Communicatie	is	essentieel,	stelt	adviseur	
Gerard	van	Uunen	in	het	eerste	thema-artikel.	
Ouderbetrokkenheid	heeft	volgens	hem	
alleen	kans	van	slagen	als	ouders	en	school	
met	elkaar	in	gesprek	gaan	over	de	vraag	
hoe	de	leerontwikkeling	van	het	kind	zo	goed	
mogelijk	tot	bloei	kan	komen.	

Uit	het	onlangs	verschenen	rapport	‘Samen	
Scholen’	(SCP)	blijkt	dat	ouders	vinden	dat	ze	
te	weinig	betrokken	worden	bij	het	onderwijs	
van	hun	kinderen.	Daar	staat	tegenover	
dat	leraren	van	mening	zijn	dat	ouders	te	
weinig	doen	of	verkeerd	bezig	zijn	met	het	
ondersteunen	van	hun	kroost.	“School	kijkt	
heel	kritisch	naar	de	inbreng	van	ouders	
en	pikt	te	weinig	op	dat	ouders	niet	altijd	
weten	wát	ze	moeten	doen”,	concludeert	
onderzoeker	Ria	Vogels.	In	het	tweede	thema-
artikel	vertellen	twee	schoolleiders	hoe	het	
hen	wél	is	gelukt	ouders	goed	te	betrekken	
bij	het	onderwijs.	

Tenslotte	de	ouderorganisaties	aan	bod.	
De	subsidies	voor	de	vier	denominatieve	
ouder	organisaties	werd	onlangs	door	de	
staatssecretaris	stopgezet.	Een	gemis	voor	
het	onderwijs,	of	kunnen	we	best	zonder?

thema _ onmisbare ouders

ed u c at ief  pa r t n er s c h a p

Ouders	hebben	als	educatieve	partner	een	

positieve	invloed	op	de	leerontwikkeling	van	

hun	kind.	Toch	zetten	scholen	deze	partner	

vaak	nog	te	weinig	in	om	de	onderwijs-

resultaten	te	verbeteren,	stelt	adviseur	

Gerard	van	Uunen.

tekst gerard van uunen

Als werkende vader van twee kinderen ben ik nauwelijks 

op de school van mijn kinderen te vinden. De leerkracht 

van groep 8, waar mijn jongste zoon Teun in zit, gaf laatst 

aan dat ik niet betrokken ben bij de school. Ze zien mij 

nooit. Ik breng Teun nooit naar school en ik was ook niet 

bij de jaarlijkse informatieavond, maar ik oefen wel op 

donderdagavond topografie met Teun en bereid met hem 

zijn spreekbeurt voor omdat hij faalangstig is. Dat noem 

ik betrokkenheid. Misschien is de school wel onvoldoende 

betrokken bij de manier waarop ik Teun ondersteun? Weet 

de leerkracht hoe Teun het makkelijkst zijn Engelse woord-

jes leert en voor welke complimenten hij gevoelig is? 

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: de voor-

waarden voor kinderen zo gunstig mogelijk maken voor 

wat betreft zelfontplooiing en leerontwikkeling. Ouders 

weten als geen ander hoe hun kind in elkaar zit en kennen 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van hun kind. Scho-

len kunnen, meer dan nu gebruikelijk is, de kennis van 

ouders inzetten om de onderwijsresultaten te verbeteren. 

Kennismakingsreceptie Op de middelbare school 

van mijn andere zoon, Bram, is de communicatie met de 

ouders heel anders geregeld dan op de basisschool van 

Teun. In de eerste week van het begin van elk schooljaar 

is er een kennismakingsreceptie voor de ouders. Tijdens 

deze bijeenkomst maak je kennis met andere ouders uit 

de klas en krijg je op een informele manier informatie, 

bijvoorbeeld over hoe anderen hun kind ondersteunen bij 

het maken van huiswerk en hoe zij omgaan met hun kind 

‘Wie kent
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ed u c at ief  pa r t n er s c h a p

het kind het best?’

Foto:	Koen	Suyk/ANP	
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voor de (leer)ontwikkeling van het kind. Een van de belang-

rijkste voorwaarden voor educatief partnerschap is een 

goede communicatie. 

Niet alle ouders kunnen bijdragen aan de onderwijsresul-

taten van hun kinderen. De verwachting bij leerkrachten 

creëren dat alle ouders dit wél kunnen, komt het  contact 

tussen school en ouders niet ten goede. Binnen de school-

organisatie hebben verwachtingen van leerkrachten over 

ouders een bepaalde functie en inbedding; er vormen 

zich groepen van leerkrachten met eenzelfde beeld. 

Het niet bespreken van de ‘norm’ die gepaard gaat met het 

toeschrijven van kenmerken aan ouders en leerkrachten 

leidt tot de instandhouding van de problematische contac-

ten met ouders.

Ouders vinden het doorgaans belangrijk dat ze een goed 

contact hebben met de leraren en dat de school naar hen 

luistert en hen serieus neemt. Toen de mentor van Bram 

bij ons thuis over de vorderingen van onze zoon kwam 

praten, werd al snel duidelijk dat het een gelijkwaardig 

gesprek was. De mentor zag mijn vrouw en mij als deskun-

digen die alles wisten over Bram en wij zagen de mentor 

als onderwijsinhoudelijke deskundige. Aan het einde 

van het gesprek (anderhalf uur later) stelde hij de vraag 

welke arrangement we wilden voor Bram om samen te 

bekijken hoe we hem het beste kunnen helpen dit jaar. Ik 

was verbaasd: een individueel traject voor ons als ouders 

over hoe we Bram samen met de school het beste kunnen 

ondersteunen. 

Maatwerk Om de onderwijsresultaten te verhogen, 

heeft de schoolleider een duidelijke visie op ouderbetrok-

kenheid en kan hij of zij draagvlak creëren binnen het 

team én onder de ouders voor een geïntegreerde aanpak 

en maatwerk. 

Het is van essentieel belang dat schoolleiders over diverse 

strategieën beschikken om met uiteenlopende groepen 

ouders om te gaan (bijvoorbeeld anderstalige ouders, moei-

lijk bereikbare ouders en/of ouders van zorgleerlingen). Het 

investeren in de interculturele vaardigheden van leerkrach-

ten en het openstaan voor een diversiteit aan vormen van 

partnerschap zijn wezenlijk voor het optimaliseren van de 

ouderparticipatie en verhoging van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

Bondgenoten De school heeft de mogelijkheid om 

op diverse manieren het educatief partnerschap te verster-

ken. Strategieën die schoolleiders hanteren om ouders te 

laten participeren bij het onderwijs veronderstellen een 

visie van het team op de school als gemeenschap, waarbij 

ouders een rol kunnen spelen. De schoolleider heeft de 

opvatting dat onderwijs op school en opvoeding thuis 

in elkaars verlengde liggen, dat ouders en leerkrachten 

gezamenlijke waarden onderschrijven, dat er een gevoel 

heerst van saamhorigheid, van een bondgenootschap, ofte-

wel partnerschap met gemeenschappelijke doelen. Er zijn 

volop voorbeelden te noemen van manieren om ouders bij 

als ze een keer met laag cijfer thuis komen. Een week na 

de kennismaking kregen mijn vrouw en ik een mail van 

de school dat we bij de mentor van Bram een afspraak 

moesten plannen om een arrangement af te spreken voor 

de vorderingen van Bram. De mentor vroeg ons of we op 

school een afspraak wilden inplannen of dat hij naar ons 

huisadres zou komen. Ook vroeg hij of wij het prettig zou-

den vinden als Bram er zelf ook bij was. Zijn advies:  “Jullie 

zoon moet er bij zijn. We moeten niet praten over Bram, 

maar met Bram.” Zo gezegd, zo gedaan.

‘ z i j n  s c h o l e n  w e l  vo l d o e n d e 
b e t r o k k e n  b i j  d e  m a n i e r 
wa a r o p  o u d e r s  h u n  k i n d e r e n 
o n d e r s t e u n e n ? ’

De communicatie tussen school en ouders is een van de 

voornaamste succesfactoren voor hogere onderwijsresul-

taten. Ook van belang is het onderwijsondersteunend 

gedrag van ouders thuis. Dit houdt in dat ouders betrok-

kenheid tonen bij de ontwikkeling van het kind, zowel 

thuis als op school en met hem of haar praten over zaken 

die op school gebeuren. Daarnaast kunnen ouders zorgen 

voor een rijke leeromgeving thuis en ondersteunen bij het 

maken en plannen van huiswerk. Andere succesfactoren 

voor hogere onderwijsresultaten zijn: de ouder als rolmo-

del, het kind ondersteunen bij het maken van studiekeu-

zes, het bediscussiëren van adequate leerstrategieën en 

het versterken van onderlinge oudercontacten bij opvoe-

ding en onderwijs.

Verwachtingen Als scholen in staat zijn om dit 

‘onderwijsondersteunend gedrag’ van ouders thuis te sti-

muleren, kan er educatief partnerschap ontstaan tussen 

school en ouders: ouders en school zetten zich samen in 
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het onderwijs te betrekken. Zo kunnen scholen voor ouders 

in  ‘koffiekamers’ en ‘ouderkamers’ (opvoed)cursussen en 

opvoeddebatten organiseren, zodat ouders onderling erva-

ringen kunnen uitwisselen.

Daarnaast bestaat er ook zoiets als informele en formele 

deelname: een individualistische, schoolgeconcentreerde 

en activiteitgerichte benadering, variërend van ouders 

informeren over de schoolresultaten tot het uitnodigen 

van ouders om mee te beslissen over de beleidsvorming. 

Ook kunnen schoolleiders er voor kiezen oog te hebben 

voor specifieke groepen ouders of juist ook op de al actieve 

ouders.

Het is voor veel scholen een cultuurverandering als ze een 

kwaliteitsverbetering in het onderwijs willen bewerkstel-

ligen met de ouders als educatieve partners. En daarbij ook 

nog de onderwijsondersteuning van ouders thuis willen 

stimuleren. De schoolleider heeft hierbij een cruciale rol.

Wederzijdse investering Het realiseren van de doe-

len van partnerschap vraagt om een wederzijdse betrokken-

heid van ouders en school, van meet af aan een zorgvuldige 

communicatie én een wederzijdse investering. Scholen heb-

ben de taak om te zorgen dat ouders goed geïnformeerd 

worden, dat ze zich welkom voelen op school, dat ze als 

gelijkwaardige partners worden beschouwd, dat hun inzet 

ertoe doet om de opvoeding/leren thuis en school op elkaar 

af te stemmen, de onderwijsresultaten te verbeteren en de 

schoolloopbaan te optimaliseren. Zo doen scholen de eerste 

aanzet tot een pedagogisch, educatief en onderwijskundig 

partnerschap met ouders.

De mentor van Bram had een bos bloemen meegenomen 

voor de gastvrijheid toen hij bij ons thuis kwam praten over 

de vorderingen van onze zoon. De mentor zei nog wel dat 

we drie data moesten vrij houden om op school te komen, 

omdat deze verplicht waren. Ik heb de data in mijn agenda 

staan…. _

Gerard	van	Uunen	(gerard.vanuunen@	

leeuwen daal.nl)	is	adviseur	onderwijs	en	leerling-

zorg	op	het	gebied	van	onder	meer	de	relatie	school-

omgeving	en	ouders.

Bij	dit	artikel	is	gebruik	gemaakt	van	literatuur	van	onder	

andere:

•	 	Smit,	2007,	2008,	2011,	2012

•	 	Van	Gennip,	2009

•	 	De	Ruiter,	2006

•	 	Epstein,	2001,	2002,	2009

•	 	Harris	&	Goodall,	2008

thema _ onmisbare ouders

1000-21-2000-5114 AVS Kader Primair 2013/2014-2 Kleur: fc

Komt u ook een kijkje nemen
in een bijzondere keuken?

Scan de QR code voor meer informatie

Adv QR.indd   1 16-08-13   09:02:51
1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 23-09-13   11:43

ad
ve

rt
en

ti
e

15k ader prim air ok tober 2013



s a m en  a a n  d e  s l a g  vo o r  g o ed  o n d erw i j s 

‘Wij	hechten	veel	waarde	aan	ouder-

betrokkenheid’:	het	staat	in	bijna	iedere	

schoolgids.	Maar	de	praktijk	is	weerbarstig.	

Zowel	school	als	ouders	vinden	het	vaak	

moeilijk	om	goede	invulling	te	geven	

aan	ouderbetrokkenheid.	Op	sommige	

scholen	gaat	het	juist	weer	heel	goed.	

Onlangs	publiceerde	het	Sociaal	en	

Cultureel	Planbureau	een	rapport	over	de	

betrokkenheid	van	ouders	bij	de	school.

tekst astrid van de weijenberg

Samenwerking tussen school en ouders gaat niet alleen 

om hoe betrokken ouders zijn, maar ook om de vraag of 

ouders het juiste doen. Dat is een van de conclusies van 

het rapport ‘Samen scholen’ van het Sociaal Cultureel 

Planbureau dat eind september verscheen. Het onderzoek 

brengt in kaart hoe ouders aankijken tegen de samenwer-

king met scholen en hoe die samenwerking in de praktijk 

verloopt. De onderzoekers spraken niet alleen met ouders, 

maar ook met schoolleiders en leraren. Onderzoeker Ria 

Vogels: “Veel scholen meten de betrokkenheid van ouders 

af aan wat ouders op school doen. Dat is steeds minder, 

concluderen ze dan. Uit het onderzoek blijkt echter dat 

ouders thuis wel degelijk heel betrokken zijn. Maar daar-

van vinden leerkrachten vervolgens weer dat ouders te 

weinig, te veel of het verkeerde doen. School kijkt heel 

‘Ouders zijn vooral
thuis betrokken’

thema _ onmisbare ouders

kritisch naar de inbreng van ouders en pikt te weinig op 

dat ouders niet altijd weten wát ze moeten doen. School 

moet ouders dus beter informeren en instrueren. Als 

school bijvoorbeeld vindt dat ouders hun kinderen ver-

keerde rekenstrategieën aanleren, moeten ze dat duidelijk 

communiceren.”

Ouderkamer Op de scholen waar veel werk gemaakt 

wordt van ouderbetrokkenheid zijn ze zich daar volop van 

bewust. Zo vertelt directeur Petra Smit van basisschool De 

Regenboog in Tilburg dat haar school een ‘ouderkamer’ 

16



thuis betrokken’

>

gehaald. Dat was vroeger nog geen 30 procent. We zien 

dus dat het werkt en daarom willen onze leerkrachten 

daar ook energie in steken.” Ook Kaya is zich ervan 

bewust dat ouders wel op een juiste manier aan de slag 

moeten. De ouders krijgen daarom het VVE Thuis-pakket 

pas mee als ze ook naar de uitleg op school zijn geweest.

Attitudeverandering Ouders willen graag informa-

tie over wat zij zelf kunnen doen, is Kaya’s ervaring. “In 

het verleden bedachten wij wat ouders wilden horen op 

thema-avonden. Dat werd dan altijd iets algemeens, bij-

voorbeeld over opvoeden en grenzen stellen. Vraag je het 

ouders zelf dan zeggen ze: ‘We willen weten wat er bij 

rekenen gebeurt of begrijpend lezen’. Daarom geven we 

op onze informatiebijeenkomsten bijvoorbeeld dezelfde 

les aan ouders als we aan de kinderen geven.”

Leerkrachten van De Roos houden met een half oog in de 

gaten wat er thuis gebeurt. Dat kan, omdat kinderen bij 

VVE Thuis bijvoorbeeld na acht lessen een knutselwerkje 

moeten inleveren dat ze thuis hebben gemaakt. Kaya: 

“Natuurlijk zijn er leerkrachten die het moeilijk vinden 

om ouders hierop aan te spreken. Maar het is een onder-

deel van ons schoolbeleid. Het is een vast agendapunt op 

onze teamvergadering. En we hebben lerarencoaches die 

nieuwe leerkrachten hierin begeleiden.”

Ook directeur Petra Smit vindt dat leerkrachten ouders 

moeten aanspreken. Ze moeten zichtbaar zijn en toe-

gankelijk. Luisteren naar de ouders is heel belangrijk. 

De juiste vragen stellen. De leerkrachten van De Regen-

boog zijn daarin geschoold door Forum, instituut voor 

multiculturele vraagstukken. Ze hebben een tweejarig 

opleidingstraject gevolgd, met veel aandacht voor 

gesprekstechnieken. Smit: “Het vergt ook een attitu-

deverandering bij leerkrachten. Ze moeten zich kwets-

baar durven opstellen. Ouders hebben niet de intentie 

om moeilijk te doen. Je moet op een andere manier 

luisteren.”

100 procent betrokkenheid Aandacht voor 

ouderbetrokkenheid begon bij De Regenboog vanwege 

onvrede over de opkomst bij ouderavonden. Inmiddels 

ligt die op 100 procent. Smit: “Niemand laat niets 

weten. Alle ouders zijn er of hebben een andere afspraak 

gemaakt.” Dat komt ook door de ouderkamer die de hele 

week open is en waar een oudercoördinator aanwezig is. 

Ouders kunnen er terecht voor de speel-o-theek, voor de 

Op	ibs	De	Roos	wordt	een	groep	enthousiaste,	betrokken	ouders,	
‘schoudermaatjes’,	gekoppeld	aan	minder	betrokken	ouders.
Zij	promoten	ouderavonden	en	andere	activiteiten.

heeft. Hier vinden de hele week activiteiten plaats, waar-

onder op donderdagochtend voorlichting over hoe ouders 

hun kind kunnen helpen. Smit: “Die thema-ochtend staat 

onder leiding van een ROC-docent, die ervaring heeft met 

volwassenenonderwijs en lesgeven aan anderstaligen, en 

is voorbereid samen met onderbouwleerkrachten. Daarbij 

komen onderwerpen aan de orde als hoe lees je een pren-

tenboek voor, welke woorden leren we op dit moment en 

hoe kan een ouder daarbij aansluiten, welke boekjes kun 

je thuis lezen, waar vind je de juiste boeken, wat is dys-

lexie, remedial teaching? De betrokkenheid van onze ouders 

is groot, maar ze hebben niet allemaal de tools om kinde-

ren goed te begeleiden.”

Dat is ook het geval op Islamitische Basisschool De Roos 

uit Zaandam, door het ministerie voorgedragen als voor-

beeldschool in het kader van ouderbetrokkenheid. De 

leerkrachten hier hebben direct ervaren dat de resultaten 

omhoog gaan als ouders betrokken worden. Directeur 

Nilay Kaya: “Uit onze grafieken blijkt dat kinderen veel 

beter scoren op de toetsen van voor- en vroegschoolse 

educatie (vve) sinds de ouders werken met VVE Thuis. 

Sinds die tijd hebben bijna alle kinderen de streefdoelen 

‘ w e  g e v e n  o p  i n fo r m at i e 
b i j e e n ko m s t e n  d e z e l f d e  l e s 
a a n  o u d e r s  a l s  w e  a a n  d e 
k i n d e r e n  g e v e n ’
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GGD, voor job coaching. Maar ook worden er vanuit ouders 

theatervoorstellingen bedacht. Het maakt dat ouders de 

weg naar school vinden. Daarnaast gaan de leerkrachten 

een keer per jaar op huisbezoek. De ouderkamer wordt 

betaald uit achterstandsgelden vanuit de gemeente. Het 

huisbezoek gebeurt in eigen tijd. “We hadden het eerst in 

de normjaartaak staan, maar onze leerkrachten vonden 

dat niet nodig. Nieuwe mensen die bij ons komen werken, 

weten van tevoren dat huisbezoek erbij hoort.” 

s c p  r a p p o r t  ‘s a m e n  s c h o l e n ’  —  g r e n z e n  a a n  o u d e r  b e t r o k k e n h e i d

De	roep	om	meer	

betrokkenheid	van	

ouders	past	in	het	

toenemende	beroep	

dat	de	overheid	

doet	op	de	eigen	

verantwoordelijkheid	

van	burgers.	Toch	is	er	een	grens	aan	de	

betrokkenheid	die	je	van	ouders	kunt	

verwachten,	concludeert	het	SCP-rapport	

‘Samen	scholen’	(september	2013).	

“Ouders	zullen	zich	genoodzaakt	voelen	

afwegingen	te	maken	en	prioriteiten	te	

stellen;	aanspraken	vanuit	het	onderwijs	

zullen	concurreren	met	aanspraken	op	

andere	gebieden.	Het	gevolg	kan	zijn	dat	

ouders	hun	schaarse	tijd	eerder	inzetten	

voor	ondersteuning	van	hun	kind	thuis	

dan	voor	activiteiten	in	de	school.	Daar	

zijn	al	aanwijzingen	voor.	De	ruimte	om	

de	inzet	van	ouders	voor	het	onderwijs	

van	hun	kinderen	te	vergroten,	is	al	met	al	

begrensd.”

Onderzoeker	Ria	Vogels:	“Ouders	willen	

wel,	maar	hebben	minder	tijd.	Dat	

vraagt	ook	om	een	andere	manier	van	

organiseren	door	de	school.	Een	van	

de	geïnterviewde	leerkrachten	maakte	

bijvoorbeeld	een	planning	voor	het	

hele	jaar	met	daarop	de	data	waarop	hij	

ouders	nodig	had.	Dat	werkt,	maar	het	

lukt	niet	meer	als	je	een	paar	dagen	van	

tevoren	begint	met	ouders	te	vragen.”

Daarnaast	keken	de	onderzoekers	

naar	andere	speerpunten	van	het	

onderwijsbeleid	van	de	overheid,	

namelijk	bevorderen	van	excellentie	en	

meer	aandacht	voor	taal	en	rekenen.	

Ouders	hechten	minder	waarde	aan	

excellentiebevordering,	omdat	die	

leerlingen	er	toch	wel	komen.	Ze	geven	

prioriteit	aan	achterstandsleerlingen.	

Taal	en	rekenen	vinden	ze	belangrijk,	

maar	ze	hebben	vooral	een	brede	visie	op	

onderwijs,	waarbij	ook	sociale	doelen	als	

‘rekening	houden	met	elkaar’	en	‘kritisch	

leren	denken’	aandacht	moeten	krijgen.	

Het	opvoeddoel	‘voor	zichzelf	opkomen’	

stond	boven	aan	het	lijstje;	‘ambitieus	en	

nieuwsgiering	zijn’	en	‘ijverig’	bungelden	

onderaan.

In Zaandam worden de ouders van De Roos ook door leer-

krachten bezocht. Daarnaast werken ze op school met 

‘schoudermaatjes’. Een groep enthousiaste, betrokken 

ouders is gekoppeld aan minder betrokken ouders. De groep 

wordt begeleid door een leerkracht. Deze ouders promo-

ten ouderavonden en andere activiteiten. Zo organiseerde 

de ouderraad een ‘schoolreisje’ naar de Keukenhof. Kaya: 

“49 moeders gingen mee en het was net zo georganiseerd als 

de schoolreisjes van de kinderen. Dus in groepjes door het 

park. Dat schept een onderlinge band die blijft bestaan. 

De school regelde en betaalde de bus, de moeders de 

entree. Veel van deze ouders gaan nooit op reis. Sommigen 

zagen we ook nooit op school. Zo’n schoolreisje helpt om 

de drempel te verlagen. Ze zijn nu bezig om een reis naar 

Istanbul te organiseren.”

‘o u d e r s  h e b b e n  n i e t  d e  i n t e n t i e  o m 
m o e i l i j k  t e  d o e n .  j e  m o e t  o p  e e n 
a n d e r e  m a n i e r  lu i s t e r e n ’

Foto:	Will	Geurds
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thema _ onmisbare ouders

s u c c e s !  m e t  o u d e r s 

Onlangs	publiceerde	Fontys	Fydes	een	

boek	over	ouder	betrokkenheid:	‘Succes!	

met	ouders.	Werken	met	ouderroutines	

in	onder	wijs	en	opvang’.	In	dit	boek	

staan	succesverhalen,	praktische	

voorbeelden	en	achtergrondinformatie	

over	doelgericht	werken	aan	

ouderbetrokkenheid	met	ouderroutines.	Een	ouderroutine	

is	een	betekenisvolle,	herkenbare,	terugkerende	activiteit	

die	door	professionals	wordt	ingezet	met	een	vooraf	

bepaalde	bedoeling	om	de	ouderbetrokkenheid	te	

vergroten	en	ontwikkeling	van	kinderen	te	stimuleren.	

Het	boek	is	geschreven	voor	professionals	in	onderwijs,	

kinderopvang	en	peuterspeelzaalwerk.	Voor	alle	ouders,	

maar	speciaal	voor	die	ouders	die	verbonden	zijn	aan	een	

MR	of	oudercommissie.

Meer	informatie:	www.fontys.nl
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Spanningsveld Job coaching op school, schoolse vaar-

digheden thuis, reisjes met ouders: de scheidslijn tussen 

school en thuis is vaag. Ook onderzoeker Ria Vogels ziet 

een spanningsveld als het gaat om de grens tussen school 

en thuis. Aan beide kanten. Waar mag de school zich wel 

en waar niet mee bemoeien? En tot hoever gaat de bemoei-

enis van ouders met school? Vogels: “Waar de scheidslijn 

ligt, is niet helemaal duidelijk. Maar dat is al eeuwen zo. 

Dat is van alle tijden en zal ook wel zo blijven.” 

De toegenomen mondigheid van ouders zorgt ook voor 

een soort consumentisme, ziet ze. “Persoonlijk heb ik 

daar moeite mee. De school is er niet voor ouders. Ze zijn 

geen klant die een product afnemen. Met die houding 

roep je spanning op. Dat gaat bovendien over de hoofden 

van het kind heen. School en ouders werken samen en 

zijn samen verantwoordelijk voor het leren van het kind. 

Daarvoor is het nodig om samen te werken, af te stemmen 

en afspraken te maken.” _

‘d e  b e t r o k k e n h e i d  va n  o n z e  o u d e r s 
i s  g r o ot ,  m a a r  z e  h e b b e n  n i e t 
a l l e m a a l  d e  to o l s  o m  k i n d e r e n 
g o e d  t e  b e g e l e i d e n ’
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een jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro volgt voor één 

nieuwe ouderorganisatie. Anne-Wil Lucas, Tweede Kamer-

lid voor de VVD en (samen met Pvda-Kamerlid Mohammed 

Mohandis) initiatiefnemer van die motie licht toe waarom 

aanvankelijk werd besloten tot een algehele subsidiestop. 

“Regeringspartijen VVD en PvdA hebben in het regeerak-

koord afgesproken het 

aantal subsidies terug te 

dringen. We constateerden 

dat er de afgelopen jaren 

steeds meer subsidies voor 

allerlei organisaties bij 

kwamen en dat er maar 

weinig af gingen. En dat 

terwijl we willen dat 

zoveel mogelijk onderwijs-

geld daadwerkelijk naar 

het onderwijs gaat. Daar 

komt bij dat ouders zelf 

lastig te mobiliseren zijn, 

ze worden niet snel lid 

van een ouderorganisatie. 

Dat leidde tot kritische 

geluiden: vertegenwoor-

digen die organisaties wel 

daadwerkelijk de ouders? 

Om deze redenen zijn de 

subsidies geschrapt. Maar 

tegelijkertijd vinden we 

dat leerlingen en hun 

ouders wel vertegenwoor-

digd moeten zijn in het 

krachtenveld. Leraren en 

schoolleiders zijn ruim 

d e  s t e m  va n  o u d er s

De	subsidie	aan	de	vier	denominatieve	ouderorganisaties	stopt.	Daarvoor	in	de	plaats	starten	

drie	van	hen	volgend	jaar	een	nieuwe	centrale	ouderorganisatie.	Of	zou	het	onderwijs	de	

ouderorganisaties	ook	prima	kunnen	missen?	 tekst lisette blankestijn

Ouderorganisaties: 
kunnen we zonder?

“Het is belangrijk dat ouderorganisaties een stem hou-

den in het politieke en maatschappelijke krachtenveld, 

naast organisaties als de PO-Raad, VO-raad en LAKS.” Aan 

het woord is Lucille Barbosa, directeur van de Neder-

landse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO). “Het 

onderwijsveld bestaat immers uit verschillende groepen, 

zoals leerlingen, leraren, 

schoolbesturen én ouders. 

Elke groep moet vertegen-

woordigd zijn in het debat. 

Nederland is een land van 

veel praten en compromis-

sen sluiten, en de afgelopen 

jaren hebben de ouderor-

ganisaties als volwaardige 

gesprekspartner input 

geleverd namens de ouders. 

De maatregelen van Dekker 

sloegen bij ons daarom in 

als een bom.”

Eén landelijke 
organisatie
Dit voorjaar werd bekend 

dat staatssecretaris Sander 

Dekker de subsidies aan 

de denominatieve ouder-

organisaties en aan het 

ouderinformatiepunt 5010 

stopt. Hiermee bezuinigt 

het kabinet 2,8 miljoen 

euro. Enkele weken daarna 

nam de Tweede Kamer ech-

ter een motie aan waaruit 

thema _ onmisbare ouders

Lucille	Barbosa,	directeur	van	de	Nederlandse	oudervereniging	
Katholiek	Onderwijs	(NKO):	“De	identiteit	van	de	bestaande	
ouderorganisaties	komt	niet	terug	in	de	nieuwe	organisatie,	
die	wordt	op	andere	plekken	geborgd.”
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vertegenwoordigd. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd 

om mee te praten in Den Haag. Maar het kan niet zo zijn 

dat alleen zij het beleid bepalen. Ik vind dat het onderwijs 

te veel van de leraren en de scholen is. Het moet meer 

van de leerling zelf worden en meer gaan over wat kinde-

ren/jongeren en hun ouders belangrijk vinden. Daarom 

subsidiëren we ook scholieren- en studentenorganisaties. 

De jonge leerlingen worden vertegenwoordigd door hun 

ouders. De nieuwe landelijke ouderorganisatie moet het 

doen met 1 miljoen en dat is nog steeds zeer ruim verge-

leken met bijvoorbeeld de subsidie voor LAKS (uit verschil-

lende subsidiestromen ontvangt LAKS ongeveer de helft, 

red.). Alle organisaties moeten een stap terug doen, maar 

de bestaande scheve verhouding is nu iets minder scheef.”

Betrokken bij beleid
Eelco Dam, adviseur bij de AVS, kan de mening van 

Kamerlid Lucas – het onderwijs is te veel van de leraren 

en de scholen – wel volgen. “Het is zo: de school is van de 

school. Leraren en het management maken het beleid. 

Maar binnen de school hebben zij de verantwoordelijk-

heid om dit in gezamenlijkheid te doen. Dus mét ouders 

en leerlingen. En ik ken zat voorbeelden van scholen die 

ouders zeer nauw betrekken bij de totstandkoming van 

dat beleid. De bewustwording dat ouders cruciaal zijn bij 

bijvoorbeeld het invoeren van Passend onderwijs groeit 

enorm. Daar hebben ouderorganisaties aan bijgedragen. 

Vroeger was dat besef er veel minder. Als de stem van 

ouders overal goed hoorbaar is, hebben de landelijke 

ouderorganisaties zichzelf overbodig gemaakt. Maar zover 

is het nog niet.”

Identiteit
NKO-directeur Barbosa beaamt dat laatste. “Gelukkig 

zal er na 1 januari in ieder geval één landelijke ouder-

organisatie blijven bestaan. Daar hebben naast de NKO 

ook de Vereniging Openbaar Onderwijs en de Landelijke 

Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grond-

slag (LOBO) hard voor gelobbyd, en nu slaan we de handen 

ineen om samen de nieuwe organisatie op te zetten. De 

identiteit van de bestaande ouderorganisaties komt niet 

terug in de nieuwe organisatie, die wordt op andere plek-

ken geborgd. Bijvoorbeeld in samenwerking met de bestu-

renorganisaties. Dus alle ouders van alle schooltypen 

kunnen bij de nieuwe organisatie terecht. Niet met vragen 

als ‘wat is een goede katholieke school’, maar wel met 

Anne-Wil	Lucas,	Tweede	Kamerlid	voor	de	VVD,	maakte	zich	
hard	voor	een	landelijke	ouderorganisatie:	“We	subsidiëren	ook	
scholieren-	en	studentenorganisaties.	Jonge	leerlingen	worden	
vertegenwoordigd	door	hun	ouders.”

algemene vragen over onderwijs en de belangenbeharti-

ging van ouders. Wij zijn blij dat er toch nog een orgaan 

blijft dat de stem van ouders laat weerklinken. Ook orga-

nisaties als de PO-Raad en VO-raad hebben aangegeven 

dat van groot belang te vinden. Wij hopen dat we door 

de krachten te bundelen de stem van ouders nog krach-

tiger kunnen laten horen en dat bij alle beleidsbeslissin-

gen van het onderwijs de ouders worden gehoord en hun 

adviezen nog meer meegenomen worden in het beleid.” 

“Wat die landelijke ouderorganisatie precies gaat doen, 

daar gaan wij als overheid niet over. De NKO, LOBO en 

VOO trekken nu de kar”, vertelt Kamerlid Lucas. “Ik 

hoop dat de verschillende bloedgroepen goed samen-

werken. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, 

maar veel krachten in het onderwijs zijn relevant voor 

alle stromingen. Denk aan onderwerpen als Passend 

onderwijs of de onderwijsinspectie. De belangen die 

daarbij spelen zijn niet gebonden aan een bepaalde 

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

‘ pa s  a l s  d e  s t e m  v a n  o u d e r s 
o v e r a l  g o e d  h o o r b a a r 
i s ,  h e b b e n  d e  l a n d e l i j k e 
o u d e r o r g a n i s at i e s  z i c h z e l f 
o v e r b o d i g  g e m a a k t ’
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Payroll maakt het mogelijk de risico’s van uw 
personeelsmanagement te beheersen. U krijgt bij 

OSG maximale flexibiliteit en continuïteit. 
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aansluiting tussen uw beleid en de uitvoering. Dat 
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denominatie. Ik vind het jammer dat de protestants-chris-

telijke ouderorganisatie OUDERS & COO niet meedoet, 

die gaat zelfstandig verder zonder overheidssubsidie. 

Verder hoop ik dat de ouderorganisatie echt in contact 

komt met haar achterban, en meer zichtbaar wordt voor 

ouders. Dat telefoonnummer van het informatiepunt 

5010? Ik heb het op de school van mijn kinderen nog 

nooit zien hangen.”

Claimcultuur
Een van de argumenten van Dekker om de subsidies 

voor de ouderorganisaties te stoppen, was dat goede 

ouderbetrokkenheid ouderorganisaties overbodig maakt. 

Barbosa: “Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk, maar 

wij houden ons met veel meer bezig. Niet met de inhoud 

van de les, maar wel met bijvoorbeeld de positie van 

ouders binnen Passend onderwijs en met hun inspraak 

op school. Zo hebben we een substantiële bijdrage gele-

verd aan de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Het is ook zeker niet zo dat medezeggenschap op scholen 

de ouderorganisaties zou kunnen vervangen; medezeg-

genschapsraden hebben ons juist nodig! Het is onze eer-

ste doelgroep. Wij geven informatie over de uitwerking 

van de WMS, verzorgen trainingen, vertalen wensen van 

MR’en naar de wetgever.” Het is zeker niet ondenkbaar 

dat het opheffen van ouderorganisaties het ontstaan van 

een claimcultuur onder ouders in de hand werkt, zegt de 

NKO-directeur. “Vaak bellen ouders ons in totale paniek 

op. Wij geven ze dan advies, schrijven eventueel een brief 

voor hen en voorkomen daarmee vaak escalatie van een 

conflict. Als wij dit soort conflicten niet helpen kanalise-

ren, dreigt juridisering. Wij zijn als ouderorganisatie niet 

tegen schooldirecteuren, we willen juist betere communi-

catie tussen ouders en school.” _

thema _ onmisbare ouders

Hoe kijken schooldirecteuren zelf 
aan tegen de subsidiestop van de 
denominatieve ouderorganisaties? 
Een kleine rondvraag maakt duidelijk 
dat veel schooldirecteuren weinig 
beeld hebben bij het werk van ouder
organisaties en dus niet onder de 
indruk zijn van de subsidiewijziging. 

Vaak	zetten	zij	meer	in	op	ouderbetrok-

kenheid	in	de	school	zelf.	Eelco	Spaan	bij-

voorbeeld,	hij	is	directeur	van	christelijke	

basisschool	De	Akker	in	het	Gelderse	Die-

ren.	Deze	school	liet	een	app	ontwikkelen	

om	met	ouders	te	communiceren.	Naast	

een	MR	en	een	ouderraad	kent	de	school	

ook	een	ouderplatform,	dat	als	klankbord	

voor	de	directeur	fungeert.	“Wij	zijn	een	

vrij	open	en	laagdrempelige	school.	Als	

er	toch	een	keer	een	probleem	ontstaat	

en	een	ouder	komt	verhaal	halen,	dan	

zoeken	we	een	oplossing.	Wij	hebben	niet	

zoveel	te	maken	met	landelijke	ouderor-

ganisaties,	de	afgelopen	jaren	hebben	

we	daar	misschien	twee	keer	gebruik	van	

gemaakt.”

Bij	andere	gezindten	speelt	de	overheids-

subsidiëring	helemaal	geen	rol.	G.P.	den	

Breejen,	directeur	van	reformatorische	

basisschool	Timotheüs	in	Lelystad:	

“Om	ook	de	reformatorische	ouders	een	

stem	te	geven,	is	er	vanuit	onze	kring	de	

Reformatorische	Oudervereniging	(ROV)	

opgericht.	Zonder	overheidssubsidie!	Ik	

hoop	van	harte	dat	die	vereniging	gewoon	

blijft	bestaan	en	haar	werk	kan	blijven	

doen,	door	het	belang	van	onze	reforma-

torische	scholen	bij	de	overheid	te	blijven	

benadrukken.	Naast	belangenbehartiging	

helpt	de	ROV	ouders	die	vragen	hebben	

over	hun	kind(eren)	en	de	stichting	orga-

niseert	voorlichting	voor	ouderen.	Het	is	

belangrijk	dat	ouders	met	diverse	hulp-

vragen	over	onderwijskundige	en	opvoe-

dingsvraagstukken	een	plek	hebben	waar	

zij	ondersteuning	kunnen	krijgen.	Dat	

kan	de	school,	de	kerk,	maar	juist	ook	

de	oudervereniging	zijn.	Het	gaat	mij	als	

schooldirecteur	vooral	om	de	betrokken-

heid	van	de	ouders,	binnen	de	driehoek	

van	gezin-kerk-school.	Het	Thimotheüs	

is	een	kleine	school	op	afstand,	en	de	

behoefte	aan	de	inbreng	van	ouders	is	

groot.	Wij	zijn	steeds	met	onze	ouders,	

vanuit	West-Friesland	en	oostelijk/zui-

delijk	Flevoland,	in	gesprek	en	betrekken	

daar	ook	de	participerende	kerken	bij.	

Het	is	de	school	van	onze	ouders.	Zo	is	de	

school	destijds	opgericht	en	dat	moet	zo	

blijven!	De	ROV	mag	hierin	een	grote	taak	

hebben.”

s c h o o l l e i d e r s  o v e r  o u d e r o r g a n i s at i e s

De	Reformatorische	Oudervereniging	

adviseert	ouders	en	behartigt	–	zonder	

overheidssubsidie	–	het	belang	van	

reformatorische	scholen	zoals	basisschool	

Timotheüs	in	Lelystad.

‘a l s  o u d e r o r g a n i s at i e 
vo o r ko m e n  w e  v a a k  e s c a l at i e 
v a n  e e n  c o n f l i c t ’
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LOG IN ON

De overheid trekt 689 miljoen euro uit voor bij- en nascholing van  onderwijs  personeel en het ver-
vroegd invoeren van het lerarenregister. Tien procent van de tijd zal moeten worden besteed aan 
professionele  ontwikkeling. De centrale vraag is: hoe organiseert u dit?

Overheid investeert 689 miljoen 
in professionalisering onderwijs

Het antwoord is eenvoudig: u hoeft het niet zelf te doen
Verschillende gerenommeerde onderwijspartijen heb-
ben hun kennis, expertise en beste producten voor u 
samengebracht in Teachers Channel, het online plat-
form dat de professionele ontwikkeling van onderwijs-
gevenden faciliteert en ondersteunt.
Met een abonnement op Teachers Channel kunnen alle 
professionals in uw onderwijsorganisatie aan de slag 

met e-learning, cursussen, workshops, assessments, 
bekwaamheidsdossiers en kennisdocumenten in alle 
belangrijke onderwijsthema’s.

Ga naar www.teacherschannel.nl en bekijk hoe 
Teachers Channel u kan ondersteunen bij uw verdere 
professionalisering.

De partners van Teachers Channel: APS, Bazalt, Cadenza Onderwijsconsult, EDventure, HCO, Hogeschool Utrecht, KlasseTV, Leraar 
24, Mediant, RPCZ, Seminarium voor Orthopedagogiek, Uitgeverij Cantal, Uitgeverij Esstede, Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, Uitgeverij 
Thieme Meulenhoff.
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Door de bomen
het bos zien
In Kun je een rups leren vliegen? ging Jan Bommerez Kun je een rups leren vliegen? ging Jan Bommerez Kun je een rups leren vliegen?
al in op het verschil tussen verandermanagement en 
transformationeel leiderschap. In Door de bomen het 
bos zien gaat hij (samen met René Hoppenbrouwers) 
nog een stap verder. Transformatie kun je niet leiden, 
het is een zelforganiserend proces. Je kunt wel een 
‘ecosysteem’ bewerkstelligen waarin transformatie 
spontaan plaatsvindt. 

Succesvolle organisaties en leiders als Herman Wijffels 
zijn hierdoor geïnspireerd. Het boek verschaft verras-
sende nieuwe inzichten en geeft concrete wegen aan 
om te bewandelen. 

Prijs: t 29,95. Bestellen: www.avs.nl/vereniging/ 
publicatiesenproducten/publicaties

goed onderwijs door visionair leiderschap

Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 info@avs.nl www.avs.nl

herziene uitgave jan bommerez – nu te koop via www.avs.nl
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdaging	aan.	

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

in	Zo	kan	het	ook!:	Op	Basisschool	De	Kleine	Reus	in	Amsterdam	werken	

kinderen	met	specifieke	problematiek	als	ADHD	tijdelijk	een	deel	van	de	dag	

in	een	rustige	ruimte	aan	onder	meer	hun	leerproblemen.	Daarnaast	wordt	de	

reguliere	leerkracht	in	de	eigen	groep	ondersteund	via	co-teaching.	
tekst susan de boer

“Kinderen	met	ADHD	of	een	stoornis	in	

het	autistische	spectrum	zag	ik	vaak	op	de	

gang	werken.	Ook	waren	sommige	groepen	

rumoerig	vanwege	een	onrustig	kind.	De	

leerkrachten	wilden	de	kinderen	goed	

onderwijs	geven	in	de	groep,	maar	wisten	

niet	goed	hoe”,	vertelt	Ineke	Kersten.	Op	

het	moment	dat	zij	dit	knelpunt	signaleert	

is	ze	adjunct-directeur	op	openbare	basis-

school	De	Kleine	Reus	in	Amsterdam.	

“Bovendien	komt	Passend	onderwijs	eraan.	

Veel	ouders	willen	weten	hoe	de	school	de	

ondersteuning	van	hun	kind	organiseert.	De	

directeur	en	ik	bedachten	een	aanpak:	de	

Opmaat-groep.	Zelf	heb	ik	de	eerste	twee	

jaar	als	Opmaat-leerkracht	gewerkt.”

Maximaal	tien	kinderen	uit	groep	4	tot	en	

met	8	krijgen	’s	morgens	–	na	een	start	in	

hun	eigen	reguliere	groep	–	les	in	taal,	lezen	

en	rekenen	in	de	Opmaat-groep	(spreek	uit	

ópmaat).	Daarnaast	leren	zij	vaardigheden	

als	aan	het	werk	gaan	

en	zich	concentreren.	

’s	Middags	werken	

de	kinderen	aan	

thema’s	in	hun	eigen	

groep,	waar	ze	het	

in	de	Opmaat-groep	

geleerde	kunnen	

toepassen.	De	

Opmaat-leerkracht	

ondersteunt	dan	de	

reguliere	leerkracht	

in	het	onderwijs	

geven	aan	kinderen	

met	speciale	leerbe-

hoeftes.	Kersten:	“Als	

Opmaat-leerkracht	doe	je	voor	hoe	je	deze	

leerlingen	kunt	aanspreken.	De	leerkracht	

leert	daarvan,	maar	ook	de	groep.	Andere	

kinderen	zien	hoe	je	het	beste	met	een	

leerling	om	kan	gaan	die	een	steuntje	nodig	

heeft.	Het	resultaat	van	deze	aanpak	is	dat	

de	kinderen	weer	graag	naar	school	gaan	en	

meer	zelfvertrouwen	hebben.	Ook	verbete-

ren	de	resultaten,	blijkt	uit	de	gegevens	uit	

ParnasSys.”

Alle	leerkrachten	van	de	school	worden	

betrokken	bij	de	Opmaat-groep.	Tijdens	

‘Opmaat-lunches’	wisselen	leerkrachten	

kennis	en	ervaringen	uit	en	bij	de	overgang	

naar	een	volgende	klas	wordt	de	toekom-

stige	leerkracht	al	vanaf	juni	voorbereid.	

Zo	wordt	bijvoorbeeld	samen	met	de	

Opmaat-leerkracht	gekeken	waar	een	kind	

het	beste	kan	zitten.	Ook	mag	iedereen	

komen	kijken	in	de	Opmaat-groep.	Veel	

leerkrachten	hebben	inmiddels	een	keer	

co-teaching	gehad.

“In	het	begin	vreesden	sommige	leer-

krachten	de	regie	over	een	‘Opmaat-kind’	

kwijt	te	raken.	Anderen	verwezen	juist	te	

gemakkelijk	door	naar	deze	groep”,	vertelt	

Miriam	Heijster,	schoolleider	van	De	Kleine	

Reus.	“Maar	het	kind	blijft	de	verantwoor-

delijkheid	van	de	reguliere	leerkracht.	

Het	moet	in	de	eigen	klas	gebeuren.”	

De	Opmaat-groep	is	beslist	geen	remedial 

teaching-groep	of	s(b)o-klasje	en	mag	dat	

ook	niet	worden.	Heijster:	“Doel	is	dat	na	

enige	tijd	het	kind	de	extra	instructie	in	

de	eigen	klas	krijgt	en	de	Opmaat-groep	

niet	meer	nodig	heeft.	Maar	als	een	kind	

bijvoorbeeld	extreem	zenuwachtig	wordt	

van	rekenen,	kan	het	naar	de	Opmaat-groep	

voor	rekenles.”

De	Opmaat-leerkracht	wordt	nooit	ingezet	

voor	vervanging	elders	in	de	school.	

De	bekostiging	komt	uit	de	formatie	en	de	

leerlinggebonden	financiering.	“Met	vijf	of	

zes	rugzakleerlingen	kun	je	vier	dagen	

Opmaat	bekostigen”,	zegt	Heijster.	“Het	

samenwerkingsverband	zal	straks	bij	de	

verdeling	van	de	Passend	onderwijsgelden	

rekening	houden	met	de	Opmaat-groep.	

Ons	bestuur	Openbaar	Onderwijs	aan	de	

Amstel	steunt	onze	aanpak.	Verschillende	

scholen	van	ons	bestuur	hebben	nu	ook	een	

Opmaat-groep.”	_

m e e r  w e t e n ?
www.opmaatvoorpassendonderwijs.nl	en	

www.dekleinereus.org

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

opmaat-groep: tijdelijk steuntje 
in de rug voor moeilijk lerende 
kinderen

Kinderen	van	obs	De	Kleine	Reus	in	Amsterdam	aan	het	werk	in	de	
Opmaat-groep.
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Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 
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specia al (ba sis)onderwijs

Alle samenwerkingsverbanden 
Passend onderwijs moeten op 
1 november aanstaande formeel 
gevormd zijn. Dit betekent het eind
punt van strategischbestuurlijke 
activiteiten rond het samenvoegen 
van WSNSverbanden, het vormen 
van nieuw besturen, statuten, 
structuren, et cetera. De fase 
ná de notaris – het geven van 
inhoud aan de ondersteuning van 
leerlingen – lijkt voor veel nieuwe 
samenwerkingsverbanden nog een 
uitdagende berg werk. 
tekst jos hagens

Het	ministerie	van	OCW	is	optimistisch	over	

de	voortgang	van	Passend	onderwijs,	blijkt	

uit	de	tweede	voortgangsrapportage	(juni	

2013)	maar	de	datum	waarop	de	nieuwe	

samenwerkingsverbanden	de	ondersteuning	

van	leerlingen	inhoud	moeten	gaan	geven	

nadert	al	snel.	En	dat	lijkt	in	veel	verban-

den	nog	een	uitdagende	berg	werk.	Hoe	

gaan	ze	de	toewijzing	van	ondersteuning	

vormgeven?	Wat	is	het	basisniveau	van	

ondersteuning	dat	elke	school	binnen	het	

verband	binnen	de	reguliere	bekostiging	

moet	kunnen	bieden?	Hoe	organiseren	de	

samenwerkingsverbanden	de	extra	onder-

steuning	die	een	aantal	leerlingen	nodig	

heeft	en	nodig	zal	blijven	hebben?	

Weigerscholen 
Actuele	berichtgeving	maakt	duidelijk	

dat	binnen	het	speciaal	basisonderwijs	

en	speciaal	onderwijs	de	herbezinning	

op	de	toekomst	nog	lang	niet	overal	de	

benodigde	diepgang	heeft.	Zo	meldt	een	

directeur	van	een	so/vso-school	op	de	

website	van	de	PO-Raad	dat	“speciale	

scholen	echt	niet	zomaar	dicht	gaan,	ook	al	

is	er	minder	geld	voor	speciaal	onderwijs	

in	het	samenwerkingsverband.”	Deze	

reactie	volgt	op	een	krantenbericht	dat	de	

eerste	scholen	voor	speciaal	onderwijs	al	

worden	wegbezuinigd.	Doorrekeningen	

van	enkele	samenwerkingsverbanden	

over	hoe	hun	ondersteuningsbudget	zich	

gaat	verhouden	tot	de	huidige	aantallen	

verwezen	leerlingen,	maken	duidelijk	dat	

het	probleem	van	de	instandhouding	van	

deze	scholen	niet	zo	simpel	op	te	lossen	is.	

De	organisatie	Start	Foundation	speelt	met	

een	meldpunt	‘Auti-weigerscholen’	zelfs	al	

in	op	het	feit	dat	leerlingen	met	autisme	

geweigerd	worden	(als	uitkomst	van	een	

kosten-batenanalyse?).

Intensieve ondersteuning
Of	het	speciaal	onderwijs	als	voorziening	

(lees:	school)	zal	blijven	bestaan	is	de	

opbrengst	van	een	herbezinning	op	het	spe-

ciaal	onderwijs	als	functie.	Dat	er	leerlingen	

blijven	die	extra	(en	soms	intensieve)	onder-

steuning	nodig	hebben,	zal	door	niemand	

worden	ontkend.	Het	is	niet	te	verwachten	

dat	de	handelingsbekwaamheid	van	leer-

krachten	op	een	zodanig	peil	zal	komen	dat	

ze	het	allemaal	zelf	aan	kunnen.	Speciaal	

onderwijs	als	intensieve	ondersteuning	zal	

dus	nodig	blijven,	maar	de	vorm	waarin	dat	

aangeboden	zal	worden	staat	nog	open.	

En	daarmee	ook	de	vraag	of	dat	in	speciale	

scholen	zal	zijn.	

Toekomstmuziek?	Ja,	maar	die	toekomst	

begint	al	per	1	augustus	2014.	Het	is	aan	te	

bevelen	dat	het	speciaal	onderwijs	en	het	

speciaal	basisonderwijs	zich	voorbereiden	

op	de	discussie	over	hun	functie	en	vorm-

geving	binnen	de	krapper	wordende	bud-

getten	van	de	samenwerkingsverbanden.	

Immers:	een	slimme…	is	op	de	toekomst	

voorbereid.	_

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.

passend onderwijs
ná de notaris

v e r w a r r i n g  o v e r  to e l at i n g

In	Kader	Primair	1	ging	de	rubriek	speciaal	(basis)onderwijs	

over	de	toelating	tot	het	(speciaal)	onderwijs.	AVS-adviseur	

Gerard	van	Uunen	beschrijft	daarin	de	nieuwe	procedures	

voor	aanmelding	en	verwijzing	uit	de	wetgeving	rondom	

Passend	onderwijs.	Hij	besteedt	daarin	geen	aandacht	aan	

het	speciaal	basisonderwijs	(sbo).	De	procedures	hangen	af	

van	de	inrichting	van	het	samenwerkingsverband	en	de	manier	

waarop	breedte-	en	dieptezorg	georganiseerd	zijn	(WPO).	Het	

sbo	maakt	uiteraard	wel	volwaardig	deel	uit	van	het	netwerk	

van	voorzieningen	voor	breedte-	en	diepteondersteuning.	De	

redactie	biedt	alle	leidinggevenden	en	medewerkers	in	het	sbo	

haar	excuses	aan	voor	de	onstane	verwarring.

l e r e n d e  n e t w e r k e n

De	AVS	voorziet	schoolleiders	en	-bestuurders	in	hun	behoefte	

aan	een	klankbord	of	sparringpartner	via	lerende	netwerken	

over	actuele	onderwerpen.	Fysieke	en	online	bijeenkomsten	

met	vakgenoten,	waar	zij	samen	inspiratie	vinden,	visie	

ontwikkelen	en	een	strategische	koers	uitzetten.	Deelname	

aan	de	lerende	netwerken	‘Leidinggeven	aan	ontwikkelingen	

in	het	speciaal	(basis)onderwijs’	en/of	‘Passend	onderwijs’	

kunnen	een	steun	zijn	bij	de	hierboven	beschreven	

problematiek.

Meer	informatie:	www.avs.nl/pifo/lerendenetwerken
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achtergrond

•  m o b i e l e  o n d e r w i j s t e a m s  •  o n d e r -  e n  b o v e n b o u w  u i t  e l k a a r   •  s ta d s e  p r o b l e e m g e z i n n e n  n a a r  k l e i n e  d o r p e n  h a l e n

Schoolbesturen	die	te	maken	hebben	met	

krimp	krijgen	meer	ruimte	van	het		ministerie	

van	OCW	om	te	zoeken	naar	onorthodoxe	

oplossingen.	Kader	Primair	boog	zich	over	

plannen	in	de	Achterhoek,	Limburg	en	Zeeland	

en	stuitte	op	busjes	die	kinderen	naar	de	

onder-	en	boven	bouw	in	twee	verschillende	

kernen	brengen,	bovenschoolse	onderwijs-

teams	die	langs	diverse	locaties	gaan	en	

	kleine	dorpen	die	gezinnen	met	problemen	

uit	de	stad	een	veilige	gemeenschap	bieden	

met	een	kleine,	uitstekende	school.

tekst marijke nijboer

Krimp maakt
creatief

De Stichting OPONOA in de Achterhoek (16 basisscholen, 

1 sbo-school) verwacht in 2020 25 procent minder leerlin-

gen te hebben. Zeven scholen zullen kleiner zijn dan hon-

derd leerlingen. ‘Niets doen is geen optie’, heet het rapport 

dat OPONOA door de AVS liet opstellen. Bestuursvoorzitter 

Michel Everink: “Veel mensen dachten: die krimp valt nog 

wel mee. Maar toen we personeel moesten overplaatsen 

begon het te borrelen. We willen proactief een keuze 

maken, zodat we straks niet worden overvallen door een 

situatie waarin we geen keuze meer hebben.”

Adviseur Carine Hulscher-Slot formuleerde een aantal 

scenario’s, die uitgebreid zijn besproken en aangevuld 

door de schooldirecteuren, het personeel en ouders in de 

MR’en en GMR. Het schoolbestuur vroeg elk team om na 

te denken over hoe zij hun school zien in 2020, en bij welk 

scenario zij het beste aansluiting zouden vinden. Niemand 

In	een	buitengebied	van	de	Achterhoek	is	de	bibliobus	vertrokken.	
Daar	liggen	de	boeken	nu	in	de	school	en	vrijwilligers	regelen	
de	uitleen.
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In de buitengebieden speelt het probleem van de leefbaar-

heid het sterkst. In een van die gebieden is de bibliobus 

vertrokken. Daar liggen de boeken nu in de school, en 

vrijwilligers regelen de uitleen. Everink: “Wij willen bij-

dragen aan de leefbaarheid. Maar dat kan alleen als ook 

de inwoners meedoen.”

Onderzoeken zijn overigens niet eensluidend over het 

belang van de aanwezigheid van een basisschool voor de 

leefbaarheid in een dorp. Het ene onderzoek onderstreept 

het samenbindende effect van de school1, het andere rela-

tiveert dat effect maar constateert dat het sluiten van de 

school wel kan leiden tot vergrijzing2.

Second opinion Leefbaarheid is ook een actueel 

onderwerp in de Limburgse gemeente Beek. Burgemeester 

en wethouders voelden zich begin dit jaar overvallen door 

de mededeling van schoolbestuur Kindante, dat de Sint 

Hubertusschool in de kern Genhout per 1 augustus 2015 

zal sluiten. Wethouder Thijs van Es: “In onze kernen is de 

school heel belangrijk voor de leefbaarheid. Ik begrijp dat 

het schoolbestuur let op de kwaliteit en financiële haal-

baarheid van het onderwijs, maar wij kijken als gemeente 

ook naar de kwaliteit van leven. Genhout ligt bijvoorbeeld 

op een hoge heuvel. Het is tamelijk onveilig om kinderen 

naar beneden te laten 

fietsen.”

Op aandringen van 

de gemeenteraad liet 

het college Hulscher-

Slot een second opinion 

maken. Van Es: “Het 

schoolbestuur heeft dat 

besluit naar ons idee 

onvoldoende onder-

bouwd. Wij zien ook 

andere mogelijkheden. 

De Sint Hubertusschool 

zit bovendien in een 

nog vrij nieuw school-

gebouw, dat onder 

grote druk van de voor-

loper van het huidige 

schoolbestuur tot stand 

is gekomen.

koos voor de optie om niets te doen, en niemand koos voor 

een school van minimale omvang. Alle geledingen lijken 

het erover eens: OPONOA koerst af op één van twee opties, 

of een combinatie daarvan. Optie 1: scholen houden hun 

eigen bekostiging maar vormen een gemeenschap met een 

gemeenschappelijke onderwijsvisie, schoolplan, jaarplan 

en aansturing. Bovenschoolse onderwijsteams verzorgen 

onderwijs op verschillende locaties. Optie 2: zelfstandige 

scholen met een eigen identiteit vormen clusters, die wor-

den aangestuurd door één directeur. Zij delen een ib’er en 

het personeel is onderling uitwisselbaar.

De directeuren en GMR bogen zich over de vraag wat de 

beste noemer is om scholen te groeperen: ligging, school-

grootte of type onderwijs. Het bestuur heeft daar ook 

ideeën over. Everink: “Omdat de kleinescholentoeslag waar-

schijnlijk in de huidige vorm verdwijnt, is het misschien 

beter om kleine en grote scholen te koppelen. Een kleine 

school kan dan eventueel nevenvestiging worden. Maar wij 

willen graag dat er meegedacht wordt, want misschien 

hebben we wel een blinde vlek. We willen zo breed moge-

lijk zoeken naar een uitkomst die echt gedragen wordt.” 

Hij is verguld met de respons uit zijn organisatie. “Drie 

MR’s van scholen uit dezelfde kern gingen zelfs uit eigen 

beweging overleggen over een nauwe samenwerking van 

hun scholen, waarbij ze een samengaan niet uitsloten.”

Het CvB maakt aan de hand van de reacties een definitieve 

keuze. Dit schooljaar staat in het teken van de implemen-

tatie van een of beide opties. In 2015 moet de verandering 

zijn doorgevoerd.

In de grotere gemeenten probeert OPONOA met de andere 

schoolbesturen tot overeenstemming te komen. Dat is 

ingewikkeld: “In elk van de vier kernen zitten we met ver-

schillende schoolbesturen. Die hebben allemaal andere 

belangen, waardoor je niet zo gemakkelijk tot een uitruil 

komt. Van de gemeenten hoeven we niet veel te verwach-

ten. Die praten mee, maar hebben geen geld.”

Wethouder	Thijs	van	Es,	gemeente	
Beek	(Limburg):	“Als	wethouder	
leg	ik	me	pas	neer	bij	de	sluiting	
van	een	school	wanneer	alle	
alternatieven	zijn	onderzocht	en	
afgevallen.”

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

1	 		STAMM	CMO.	Leefbaarheid	is	mensenwerk.	Leefbaarheidsonderzoek	
Borger-Odoorn,	2012

2	 		Scoop.	Sluit	de	basisschool,	sluit	het	dorp?	Middelburg,	2012
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Die second opinion leek mij dus alleszins gepast.” Hij heeft 

de second opinion en de aanbevelingen besproken met het 

college van B en W, de gemeenteraad en het schoolbestuur. 

“Als gemeente hebben we een faciliterende rol. De uitein-

delijke beslissing ligt uiteraard bij het schoolbestuur, maar 

wij voeren regie over het proces. Inclusief het zoeken naar, 

uitwerken en eventueel doorvoeren van een alternatieve 

oplossing. Als wethouder leg ik me pas neer bij de sluiting 

van een school wanneer alle alternatieven zijn onderzocht 

en afgevallen.”

Momenteel worden de alternatieven, met medewerking 

van Kindante, uitgewerkt. De wethouder ziet drie kansrijke 

opties. De eerste is een combinatie van peuterspeelzaal en 

kinderopvang in Genhout, om zo de instroom in de basis-

school te stimuleren. De school zou kunnen uitgroeien 

tot een integraal kindcentrum (ikc). Mogelijkheid twee: 

de Sint Hubertusschool kan overgaan naar het schoolbe-

stuur INNOVO, dat wel kans zou zien om de school open 

te houden. En de derde optie: een combinatie van drie 

basisscholen, waarbij de onderbouw wordt geconcentreerd 

in Genhout en de bovenbouw op een andere school. De 

gemeente zorgt dan voor het leerlingvervoer. Ook in dit sce-

nario kan een ikc ontstaan.

De school als motor De enige basisschool in het 

Zeeuwse Kats (450 inwoners) sloot aan het eind van school-

jaar 2012/2013. Op het laatst zaten er nog dertien kinde-

ren. De in Kats wonende schrijver Jan Schuurman Hess, 

wiens kinderen hier jaren geleden naar school gingen, 

schetst de impact. “Voor het eerst in misschien wel 120 

jaar komt Sinterklaas niet meer. Het dorp is dood, zo sim-

pel kun je het zeggen.” Het schooltje, volgens Schuurman 

Hess ‘een van de beste van Nederland’, was de motor ach-

ter Koninginnedag, de fietsspeurtocht, zo’n beetje alles 

wat in Kats gebeurde.

Tijdens een voettocht van twee jaar door het land bedacht 

hij een plan, waar hij de dorpsgemeenschap in mee kreeg. 

De initiatiefgroep vormt samen met gelijkgestemden in 

andere kleine dorpen een coöperatie. Samen wil men de 

dorpen en scholen nieuw leven inblazen. Daarbij staat de 

humanitaire missie voorop, benadrukt Schuurman Hess. In 

elk participerend dorp worden een paar gezinnen met pro-

blemen uit de grote stad opgenomen. Hun kinderen kun-

nen opbloeien op de kleine school, die zich specialiseert in 

goed onderwijs op maat. “We denken niet aan zware pro-

bleemgezinnen, maar aan mensen die beter zullen aarden 

in een kleinschalige, rustige omgeving.”

Leerkrachten, ouders en dorpsgemeenschap nemen samen 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de school en 

beheren het schoolgebouw. Inmiddels hebben zich vier 

kleine scholen uit krimpregio’s in het hele land bij dit plan 

aangesloten; een vijfde beraadt zich. Schuurman Hess: “Wij 

willen goed en goedkoper onderwijs bieden. Daarnaast 

versterken we de dorpsgemeenschap.” De initiatiefgroep 

heeft gesproken met de onderwijsinspectie, en er komt een 

gesprek met staatssecretaris Sander Dekker. Schuurman 

Hess: “De Tweede Kamer heeft op 27 juni brede steun gege-

ven aan de verdere uitwerking van ons plan.”

Vanuit het onderwijs 

zijn schoolleiders en 

leerkrachten gespreks-

partners. De besturen 

van de betrokken scho-

len lopen nog niet warm. 

Zo zou Nobego, het 

bestuur van de school 

in Kats, verder overleg 

afhouden. Schuurman 

Hess: “De schaalvergro-

ting van schoolbesturen 

leidt ertoe dat bestuur-

ders totaal niet betrok-

ken zijn bij scholen, die 

soms veertig, vijftig kilo-

meter verderop liggen.” 

Nobego kijkt er anders 

tegenaan. Volgens a.i. 

manager Ariaan Bohnen 

hebben juist de betrok-

kenen bij het initiatief in Kats vanaf een zeker moment 

afgezien van meepraten over sluiting van de school en toe-

komstscenario’s. “Ik vind het idee van Jan Schuurman Hess 

goed. Maar er wonen in Kats veel te weinig kinderen in de 

basisschoolleeftijd om een school open te houden. En dan 

moeten er kinderen uit pakweg Amsterdam bij komen. Wat 

heeft dat nog met leefbaarheid te maken?”

Respect Een dergelijk verschil in visie illustreert de 

noodzaak tot goed overleg. Volgens de Beekse wethou-

der Van Es is respect daarbij een onmisbaar ingrediënt. 

“Met respect voor elkaars standpunten kun je toewerken 

naar een acceptabele oplossing voor iedereen. Je moet 

samen op een transparante manier de mogelijkheden en 

Schrijver	Jan	Schuurman	Hess	uit	
het	Zeeuwse	dorp	Kats	bedacht	
tijdens	een	voettocht	van	twee	jaar	
een	plan	om	kleine	dorpen	en	met	
sluiting	bedreigde	scholen	weer	
nieuw	leven	in	te	blazen.	

Gemeente	en	schoolbestuur	onderzoeken	verschillende	
mogelijkheden	om	de	Sint	Hubertusschool	in	de	kern	Genhout	
(gemeente	Beek,	Limburg)	open	te	houden,	waaronder	het	
huisvesten	van	een	geconcentreerde	onderbouw	voor	drie	
basisscholen.
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onmogelijkheden benoemen. Ook ten opzichte van de 

ouders, die tussen hoop en vrees leven.” Bestuurder Everink 

noemt ‘veel tijd’ als belangrijkste randvoorwaarde voor 

goed overleg. “Overal heb je weer met andere belangen te 

maken. Je moet heel veel praten en mensen goed blijven 

informeren.”

Maar uiteindelijk hebben de ouders het laatste woord. 

Van Es: “Zíj beslissen waar ze hun kind op school doen.” _

achtergrond

De	enige	basisschool	in	het	Zeeuwse	Kats	(450	inwoners)	sloot	
eind	vorig	schooljaar	de	deuren.	Vanuit	Kats	zijn	plannen	ontstaan	
om	probleemgezinnen	uit	de	grote	stad	op	te	nemen.	De	kinderen	
kunnen	opbloeien	op	een	kleine	school,	die	zich	specialiseert	in	
goed	onderwijs	op	maat.

1000-21-3000-3182 AVS KP 2014-02 Kleur: fc

Sinds 1 juli, meldcode verplicht
Professionals die werken met een meldcode, grijpen drie 

keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Het gebruik van een meldcode is dan ook 

sinds 1 juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, 

onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, 

jeugdzorg en justitie.

De vijf stappen van de meldcode helpen professionals bij 

het signaleren van verwaarlozing, mishandeling of misbruik 

en ondersteunen bij eventuele vervolgstappen. 

Toolkit op www.meldcode.nl

Op www.meldcode.nl staan de vijf verplichte stappen en 

overige minimumeisen duidelijk uitgewerkt. Ook vindt u er 

een toolkit met instrumenten om de meldcode in te voeren 

en te gebruiken. 

www.meldcode.nl van kracht!
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a dv i e s  e n  b e g e l e i d i n g

Voor	advies	en	begeleiding	bij	het	ontwikkelen	en	

implementeren	van	passende	scenario’s	en	creatieve	

oplossingen	voor	krimpsituaties	kunt	u	zich	wenden	tot	

Carine	Hulscher-Slot,	carine.hulscher@leeuwendaal.nl,	

tel.	06-12946483.

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

Staatssecretaris	Sander	Dekker	wil	meer	ruimte	voor	

experimenten	en	vernieuwende	ideeën	om	krimp	

tegemoet	te	treden.	De	kleinescholentoeslag	maakt	

plaats	voor	een	bonus	voor	samenwerking	met	andere	

scholen	en	de	fusietoets	wordt	versoepeld.	Scholen	

krijgen	meer	tijd	om	een	werkende	oplossing	te	vinden:	

in	het	kader	van	de	regionale	variëteit	wordt	het	mogelijk	

om	scholen	vanaf	zo’n	zestig	leerlingen	open	te	houden.
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vo o r-  en  v ro eg s c h o o l s e  ed u c at ie  o n d er  d e  l o ep

Achterstanden bij
het jonge kind te lijf

achtergrond

Jonge	kinderen	met	een	achterstand	krijgen	niet	altijd	de	zorg	en	begeleiding	die	ze	nodig	

hebben,	concludeerde	de	onderwijsinspectie	onlangs	in	een	grootschalig	onderzoek	naar	de	

kwaliteit	van	voor-	en	vroegschoolse	educatie	(vve).	Zowel	binnen	gemeenten,	peuterspeelzalen,	

kinderdagverblijven	als	in	groep	1	en	2	van	het	basisonderwijs	zijn	verbeterpunten	te	

onderscheiden.	 	 tekst vanja de groot

Op	meer	dan	de	helft	van	de	vve-locaties	die	de	inspectie	onderzocht	is	verbetering	
nodig	op	het	gebied	van	ouderbetrokkenheid,	zorg	en	bege	leiding,	interne	
kwaliteitszorg	en	de	doorgaande	leerlijn.	Op	de	Siebe	Jan	Boumaschool	in	
Groningen	en	De	Toermalijn	in	Lochem	zijn	–	op	onderdelen	–	goede	voorbeelden	
te	vinden	van	vve.
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Het pedagogisch klimaat en 

educatief handelen van de 

leidsters en leerkrachten is op 

de meeste vve-locaties in orde, 

constateerde de inspectie. En 

Maartje Jacobs, vve-coördinator 

en –inspecteur die het meer-

jarige onderzoek leidde, ziet 

meer lichtpuntjes. “Er is door 

het onderzoek veel goeds op 

gang gekomen, vve heeft een 

impuls gekregen. Zo zijn er 

legio goede voorbeelden gevon-

den.” (zie kaders) Feit blijft dat 

op meer dan de helft van de 

onderzochte locaties verbete-

ring nodig is op het gebied van 

ouderbetrokkenheid, zorg en 

begeleiding, interne kwaliteits-

zorg en de doorgaande leerlijn 

van voorschool naar vroegschool. Zo heeft 59 procent van 

de voorscholen geen afspraken gemaakt met de basisschool 

over het vve-aanbod en leidsters en leerkrachten moedigen 

ouders van ‘doelgroepkinderen’ te weinig aan om thuis 

de ontwikkeling van hun kind gericht te stimuleren. Twee 

Maartje	Jacobs,	vve-coördinator	
en	-inspecteur:	“Er	is	door	het	
onderzoek	ook	veel	goeds	op	gang	
gekomen,	vve	heeft	een	impuls	
gekregen.”

derde van de voorscholen volgt wel de ontwikkeling van 

peuters, maar biedt vervolgens geen planmatige zorg en 

begeleiding aan. Ook aan evaluatie van de zorg ontbreekt 

het vaak. Bij slechts een derde van de basisscholen is dit 

van voldoende niveau. Jacobs: “Schoolleiders kunnen beter 

toetsen wat kleuterleerkrachten nodig hebben om vroeg-

schoolse educatie goed uit te voeren.” Wel signaleert ze 

veel warme overdrachten van kindgegevens tussen voor- en 

vroegscholen. “Een belangrijk en positief begin, maar die 

samenwerking kan intensiever.” Van een echte doorgaande 

lijn is namelijk nauwelijks sprake: onderlinge inhoudelijke 

afstemming is uitzonderlijk. Jacobs: “Zorg als school voor 

goede contacten met peuterspeelzalen en kinderdagverblij-

ven. Een vergelijkbare aanpak is lastig te realiseren omdat 

kinderen vaak van verschillende voorscholen komen, maar 

het kan wel! Bijvoorbeeld door, heel simpel, het gebruik 

In	verband	met	de	beschikbare	formatie	

heeft	de	Siebe Jan Boumaschool in	de	

	Oosterparkwijk	in	Groningen	niet	meer	de	

middelen	voor	een	vaste	dubbele	bezetting	

op	de	kleutergroepen,	maar	er	is	wel	een	

aparte	schakelklasleerkracht	die	doelgroep-

kinderen	uit	groep	1	tot	en	met	3	op	gezette	

tijden	extra	ondersteuning	biedt.	Schoollei-

der	Marije	Vellinga:	“Ook	is	er	inmiddels	een	

hbo	opgeleide	vve-coach,	die	zowel	op	de	

(inpandige)	peuterspeelzaal	als	in	de	kleu-

terklassen	helpt	met	differentiëren	en	het	

beantwoorden	van	vragen	over	vve.	We	heb-

ben	een	warme	overdracht	en	doorgaande	

lijn	met	de	peuterspeelzaal.	De	leidsters	en	

leerkrachten	proberen	de	thema’s	van	Pira-

mide	en	Schatkist	op	elkaar	af	te	stemmen	

en	er	is	regelmatig	overleg	over	de	werkwij-

ze.”	Bij	kinderen	die	de	school	binnenkomen	

vanuit	andere	peuterspeelzalen	of	kinder-

dagverblijven	is	er	meestal	geen	sprake	

van	een	overdrachtsformulier	en	moeten	

de	school	aanvullende	gegevens	opvragen.	

“Dat	kan	nog	beter	gestroomlijnd	worden.”

	De	school	worstelt	met	ouderbetrokken-

heid	bij	vve.	Vellinga:	“Het	blijft	lastig	om	

bepaalde	ouders	te	bereiken.	Er	zijn	er	die	

bijvoorbeeld	wel	naar	zoiets	als	de	lampi-

onnenoptocht	komen;	hen	zouden	we	ook	

graag	willen	zien	op	de	informatieavonden.”	

Ze	ontwikkelt	momenteel	samen	met	

andere	schoolleiders	uit	de	wijk,	leiding-

gevenden	van	kinderdagverblijven	en	peu-

terspeelzalen,	GGD	en	het	Centrum	voor	

Jeugd	en	Gezin	(CJG)	een	nieuwsbrief	voor	

ouders	van	doelgroepkinderen.	“Daarin	

komen	thema’s	uit	de	groep	aan	de	orde	

en	tips	over	wat	ouders	thuis	kunnen	doen.	

Ook	bekijkt	de	schakelklasleerkracht	op	

basis	van	onder	andere	toetsgegevens	heel	

gericht	wat	ouders	hun	kinderen	thuis	kun-

nen	aanbieden	uit	de	methodes	VVE	Thuis	

en	Opstap(je),	dezelfde	methodes	die	de	

peuterspeelzaal	gebruikt.”

Een	sterk	punt	van	de	school	is	volgens	de	

inspectie	de	(tijdige)	afstemming	van	de	

zorg	van	de	school	op	die	van	de	externe	

hulpverlening.	“Er	is	goed	overleg	met	de	

betreffende	hulpverleners	en	leerkrachten	

en	de	intern	begeleider	blijven	de	ontwikke-

ling	van	de	kinderen	ook	zelf	goed	bijhou-

den	en	verlenen	waar	nodig	extra	zorg.	Die	

zorg	is	vastgelegd	in	plannen	van	aanpak	en	

logboeken.”	Vellinga:	“We	zijn	trots	op	ons	

zorgsysteem!”

‘ w e  z i j n  t r ot s  o p  o n s  z o r g s ys t e e m ’

Schoolleider	Marije	Vellinga

‘schoolleiders kunnen beter 
toetsen wat  kleuterleerkrachten 
nodig  hebben om vroegschoolse 
educ atie  goed uit  te  voeren’

‘de schakelklas
leerkracht ki jkt op 
basis van onder andere 
toetsgegevens heel 
gericht wat ouders hun 
kinderen thuis kunnen 
aanbieden’
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van dagritmekaarten te continueren in groep 1. De over-

gang naar de basisschool is al zo groot, laten we het niet 

onnodig nog moeilijker maken.”

d e  k w a l i t e i t  v a n  h e t  g e m e e n t e l i j k 
v v e  b e l e i d

Verbeterpunt Voldoende

Definitie	‘doelgroepkind’	 28%	 72%	

Integraal	vve-programma	 33%	 67%	

Gemeentelijke	vve-coördinatie	 35%	 65%	

Externe	zorg	 38%	 63%	

Toeleiding	 60%	 40%	

Bereik	 60%	 40%	

Gemeentelijke	vve-kwaliteitszorg	 68%	 33%	

Doorgaande	lijn	 81%	 18%	

Vve-resultaten	 86%	 15%	

Interne	kwaliteitszorg	 88%	 13%	

Ouderbetrokkenheid	 90%	 11%	

Bron:	Eindrapport	bestandsopname	voor-	en	vroegschoolse	educatie
in	Nederland,	Inspectie	van	het	onderwijs,	2013

Basisschool De Toermalijn	in	Lochem	

(66	leerlingen	waarvan	88	procent	gewich-

tenleerlingen)	is	met	peuterspeelzaal	Lance-

loetje	gehuisvest	in	hetzelfde	gebouw.	Een	

dagdeel	per	week	krijgen	doelgroepkleuters	

van	De	Toermalijn	en	van	enkele	andere	

scholen	in	Lochem	extra	taalaanbod	in	de	

schakelklas.	Structureel	is	er	negen	uur	per	

week	een	dubbele	bezetting.	Er	is	sprake	

van	intensieve	samenwerking	tussen	de	

locaties.	De	afstemming	vindt	met	name	

plaats	tussen	de	coördinator	Kaleidoscoop	

van	de	peuterspeelzaal	en	de	coördinator	

onderwijsachterstanden	van	De	Toermalijn	

(tevens	schakelklasleerkracht).

De	peuterspeelzaal	en	de	school	onder-

nemen	veel	activiteiten	om	ouders	van	

doelgroepkinderen	optimaal	te	betrekken	

bij	vve.	Zo	wordt	de	intake	gevolgd	door	

een	huisbezoek	en	in	‘de	huiskamer’	vinden	

iedere	woensdagochtend	themabijeenkom-

sten	plaats	voor	deze	ouders.	Ook	het	con-

sultatiebureau	en	de	bibliotheek	zijn	daarbij	

betrokken.	Schoolleider	Rinko	Kuil:	“De	

aanwezigheid	van	ouders	is	niet	vrijblijvend,	

maar	min	of	meer	verplicht,	omdat	de	the-

ma’s	in	de	huiskamer	zijn	afgestemd	op	die	

in	de	schakelklas.	Als	ouders	thuis	niet	toe-

komen	aan	de	vve-activiteiten	(zoals	voor-

lezen,	tekenen,	woordenschat	en	zingen)	is	

dat	vaak	eerder	een	kwestie	van	onmacht	

dan	onwil.	De	school	adviseert	ouders	dan	

hoe	die	activiteiten	wel	zo	optimaal	mogelijk	

plaats	kunnen	vinden.”

De	taalontwikkeling	van	de	kleuters	op	

De	Toermalijn	is	een	voortdurend	aan-

dachtspunt	tijdens	het	spelen	en	leren	van	

de	kinderen.	Naast	de	extra	activiteiten	in	

de	schakelklas	benutten	de	leerkrachten	

van	de	Toermalijn	de	spontane	en	onver-

wachte	gebeurtenissen	om	de	leerlingen	

(Nederlandse)	taal	te	leren.	Verder	zijn	de	

ruimtes	op	de	peuterspeelzaal	en	de	basis-

school	aantrekkelijk,	uitdagend	en	spel-	en	

taal-uitlokkend	ingericht.

Voor	zowel	de	peuterspeelzaal	als	de	basis-

school	is	het	evalueren	van	de	opbrengsten	

nog	een	aandachtspunt.	Kuil:	“We	hebben	

inmiddels	de	Citotoets	voor	peuters	aange-

schaft,	die	we	ook	bij	de	kleuters	afnemen.	

Daarnaast	maken	we	een	evaluatieverslag	

voor	de	gemeente	en	houden	we	enquêtes	

onder	ouders	en	onder	leerkrachten	van	de	

andere	scholen	waar	peuters	naar	doorstro-

men.”	De	schoolleider	is	enthousiast	over	

de	steeds	intensievere	samenwerking	met	

de	gemeente.	“Hoewel	het	lastig	is	harde	

opbrengstdata	van	vve	vast	te	stellen	en	dit	

nog	volop	in	ontwikkeling	is,	zijn	zowel	de	

gemeente	als	de	school	overtuigd	van	de	

meerwaarde	van	voor-	en	vroegschoolse	

educatie.”

‘o u d e r b e t r o k k e n h e i d  i s  n i e t  v r i j b l i j v e n d ’

Schoolleider	Rinko	Kuil

‘als ouders thuis niet 
toekomen aan de vve
activiteiten is  dat vaak 
eerder een kwestie  van 
onmacht dan onwil’

Volgens Annemiek Veen, die bij het Kohnstamm Instituut 

het onderzoek naar vve coördineert, is dubbele bezetting 

een randvoorwaarde voor goede vve. “Dat is in voorscholen 

meestal goed geregeld, maar moet op basisscholen vaak 

echt bevochten worden.”

Betere afspraken Ook het gemeentelijke vve-beleid 

schiet op een flink aantal onderzochte aspecten tekort 

(zie tabel). Gemeenten zijn verplicht te zorgen voor 

voldoende en kwalitatief goed aanbod voor alle kinderen 

met (risico op) een taalachterstand. Zo’n 60 tot 85 procent 

van de gemeenten moet – betere – afspraken maken met 

schoolbesturen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven 

en consultatiebureaus over onder andere de toeleiding 

naar vve en de resultaten ervan. In slechts 15 procent van 

de gemeenten bestaan afspraken over de opbrengsten. 

Jacobs: “Gemeenten moeten jaarlijks overleggen met 

schoolbesturen over de resultaten van vroegschoolse 

educatie en deze samen vaststellen. Afspraken over het 

‘hoe’ zijn niet verplicht, het is aan de scholen om te kiezen 

welke weg ze inslaan om die resultaten te bereiken.”

Volgens de inspectie worden de gegevens bij basisscholen 

over de ontwikkeling van kleuters – verkregen door toet-

sen en volgsystemen – nog zelden op gemeentelijk niveau 
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achtergrond

gebruikt om de effectiviteit van 

vve te beoordelen. Staatsecreta-

ris Sander Dekker in een reac-

tie: “Veel scholen maken geen 

onderscheid tussen kleuters die 

wel en kleuters die niet aan vve 

hebben deelgenomen. Als de 

vve-resultaten op schoolniveau 

beschikbaar zijn, kunnen ook 

op gemeentelijk niveau realisti-

sche doelen worden gesteld.”

Startgroepen Vve vindt 

allang niet meer alleen plaats 

in ‘traditionele’ voor- en 

vroegscholen, maar kent allerlei 

andere verschijningsvormen, 

zoals de integratie in brede 

scholen of integrale kindcentra 

of de samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool 

in start- of 0-groepen. Een startgroep voor peuters vanaf 

2,5 jaar staat onder begeleiding van een pedagogisch 

medewerker van de peuterspeelzaal en een hbo-leerkracht 

van de basisschool. Opbrengstgericht leren staat centraal en 

de regie ligt bij de schoolleider.

Kohnstamm-onderzoekster Veen: “Startgroepen kunnen 

op het gebied van kwaliteitsverhoging zeker iets ople-

veren. Op voorscholen is het opleidingsniveau van de 

leidsters lager. Zij hebben meer moeite met het omgaan 

met verschillen tussen kinderen (differentiëren), wat 

nodig is om ontwikkelingsgericht te werken. De hbo-

leerkracht van de basisschool kan daarin ondersteunen. 

Dat kunnen overigens ook vve-coaches of –coördinato-

ren zijn, als er geen sprake is van een startgroepcon-

structie.” Bijkomend voordeel is dat startgroepen een 

uitkomst bieden in krimpgebieden, want voorschoolse 

educatie binnen de school organiseren heeft een positie-

ve invloed op de leerlingpopulatie. Dit najaar komen de 

eerste resultaten naar buiten van de huidige pilot met 

dertig startgroepen. _

Annemiek	Veen,	vve-onderzoekster	
bij	het	Kohnstamm	Instituut:	
“Dubbele	bezetting	is	in	voor-
scholen	meestal	goed	geregeld,	
maar	moet	op	basisscholen	vaak	
echt	bevochten	worden.”

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

1000-21-3000-4042 AVS KP 2013-2014-2 Kleur: fc
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2013-20142013-2014 Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording 
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. 
De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

Module 1: Elementaire financiële kennis
2013 dinsdag 12 en woensdag 13 november in Ede: Zalencentrum ROVC
2013 dinsdag 26 en woensdag 27 november in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 donderdag 23 en vrijdag 24 januari  in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 2: Financiële kennis
2013 dinsdag 3 en woensdag 4 december in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 dinsdag 14 en woensdag 15 januari in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 11 en woensdag 12 maart in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2014 donderdag 16 en vrijdag 17 januari in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 13 en vrijdag 14 maart in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 15 en woensdag 16 april in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2014 dinsdag 18 en woensdag 19 maart in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 10 en vrijdag 11 april in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 16 en woensdag 17 september in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 545,00 
(module 4 e 595,00 i.v.m. CD-rom) inclusief materialen, koffie/thee en lunch. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze website:
www.comeet.nl

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet t.a.v. het secretariaat
Postbus 7069, 3430 JB Nieuwegein
Telefoon: 06-12509193
e-mail: secretariaat@comeet.nl 

De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Roelof Bisschop,	

woordvoerder	(primair)	onderwijs	namens	de	SGP	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

er waren eens
kleine scholen…

Nederland	kent	een	groot	aantal	kleine	

scholen.	Althans,	nog	wel.	Sommigen	

vrezen	echter	dat	die	scholen	in	rap	tempo	

niet	meer	in	het	wild	te	bewonderen	zullen	

zijn.	Dan	komen	we	ze	alleen	nog	tegen	

in	geschiedenisboeken	en	sprookjes.	Nu,	

wat	de	toekomst	voor	de	kleine	school	

brengt	weet	natuurlijk	geen	mens.	Het	heeft	

daarom	niet	veel	zin	om	ons	door	deze	

sombere	voorspellingen	te	laten	leiden.	

Tegelijk	is	de	onzekerheid	groot	en	is	de	

zorg	van	veel	schoolleiders	over	hun	school	

begrijpelijk.	Daar	moet	de	politiek	dus	mee	

rekenen.	Duidelijkheid	en	zorgvuldigheid	

zijn	van	groot	belang.	

De	huidige	onderwijspolitiek	is	helaas	

erg	verwarrend.	Je	zult	bijvoorbeeld	maar	

schoolleider	zijn	van	een	eenpitter	die	in	

februari	het	predicaat	excellente	school	

krijgt	uitgereikt	van	de	staatssecretaris,	

terwijl	diezelfde	bewindsman	in	mei	in	zijn	

krimpvisie	uitstraalt	dat	er	eigenlijk	een	

kwaliteitsprobleem	is	met	kleine	scholen	

(NB:	geen	fantasieverhaal!)…	Terwijl	de	

school	zich	tot	nog	toe	op	eigen	kracht	tot	

excellente	hoogte	kon	opwerken,	heerst	

nu	de	onzekerheid	of	de	school	daarvoor	

in	de	toekomst	op	anderen	aangewezen	

is.	De	toeslag	die	tot	op	heden	altijd	als	

een	basisrecht	werd	betiteld,	is	inmiddels	

geframed	tot	een	perverse	bonus.	Het	kan	

verkeren.

Net	als	veel	onderwerpen	in	het	onderwijs	

vraagt	ook	krimp	maatwerk.	Hoewel	die	

inzet	juist	uit	de	aanpak	van	de	staatssecre-

taris	lijkt	te	spreken,	blijkt	dat	in	de	praktijk	

onvoldoende	het	geval.	Bijna	de	helft	van	

de	besturen	in	het	basisonderwijs	–	van	

de	eenpitters	namelijk	–	wordt	met	grote	

onzekerheid	opgezadeld,	terwijl	in	veel	van	

deze	gevallen	geen	werkelijk	probleem	aan	

de	orde	is.	Bovendien	worden	twee	discus-

sies	op	een	oneigenlijke	manier	met	elkaar	

vermengd.	De	kwaliteit	van	kleine	scholen	

wordt	gebruikt	om	een	financiële	oplossing	

te	forceren	voor	de	andersoortige	proble-

men	die	in	het	kader	van	krimp	spelen.	Als	

de	kwaliteit	van	kleine	scholen	werkelijk	

problematisch	zou	zijn,	kunnen	overheids-

maatregelen	inzake	de	opheffingsnorm	niet	

uitblijven.	De	opheffingsnorm	ongemoeid	

laten,	maar	wel	de	gegarandeerde	financie-

ring	afknijpen	is	dan	geen	oplossing	voor	de	

gesuggereerde	problemen.	Het	zou	niet	gek	

zijn	als	de	lat	in	de	politieke	besluitvorming	

een	stukje	hoger	zou	liggen.	

Hameren	op	excellentie	doet	het	momen-

teel	goed	in	de	politiek.	Goed	is	inmiddels	

niet	goed	genoeg	meer.	Begrijp	me	goed,	

het	is	natuurlijk	prima	om	te	streven	naar	

meer	en	beter.	Je	vraagt	je	alleen	wel	af	

waar	het	volgende	kabinet	nog	mee	kan	

komen	als	de	lat	nog	verder	omhoog	moet.	

Dat	zou	natuurlijk	verbreding	kunnen	zijn.	

Naast	excellente	scholen	en	excellente	

leerlingen	zal	het	wellicht	niet	lang	duren	

voordat	er	ook	een	actielijn	voor	excellente	

schoolleiders	komt.	Het	wordt	in	de	politiek	

in	ieder	geval	steeds	duidelijker	wat	de	

ingrediënten	van	zo’n	predicaat	moeten	

zijn:	het	hoofd	koel	en	de	koers	vasthou-

den,	gevoel	voor	de	omgeving	hebben	en	

het	oog	vooral	niet	op	Den	Haag	maar	op	de	

leerlingen	en	de	leraren	richten.	

Graag	meer	van	zulke	leiders,	Excellentie!	_

r e a g e r e n ?
Mail	naar	r.bisschop@tweedekamer.nl

d e  k w a l i t e i t  v a n 
k l e i n e  s c h o l e n  w o r d t 
g e b r u i k t  o m  e e n 
f i n a n c i ë l e  o p lo s s i n g 
t e  fo r c e r e n  vo o r 
d e  a n d e r s o o r t i g e 
p r o b l e m e n  d i e  i n 
h e t  k a d e r  v a n  k r i m p 
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2013-20142013-2014 Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording 
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. 
De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

Module 1: Elementaire financiële kennis
2013 dinsdag 12 en woensdag 13 november in Ede: Zalencentrum ROVC
2013 dinsdag 26 en woensdag 27 november in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 donderdag 23 en vrijdag 24 januari  in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 2: Financiële kennis
2013 dinsdag 3 en woensdag 4 december in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 dinsdag 14 en woensdag 15 januari in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 11 en woensdag 12 maart in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2014 donderdag 16 en vrijdag 17 januari in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 13 en vrijdag 14 maart in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 15 en woensdag 16 april in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2014 dinsdag 18 en woensdag 19 maart in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 10 en vrijdag 11 april in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 16 en woensdag 17 september in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 545,00 
(module 4 e 595,00 i.v.m. CD-rom) inclusief materialen, koffie/thee en lunch. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze website:
www.comeet.nl

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet t.a.v. het secretariaat
Postbus 7069, 3430 JB Nieuwegein
Telefoon: 06-12509193
e-mail: secretariaat@comeet.nl 

De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Welke	sancties	heeft	het	ministerie	van	OCW	in	petto	
bij	het	niet	nakomen	van	de	functiemix?

tekst harry van soest

Scholen	kunnen	op	verschillende	gebieden	niet	tegemoet	komen	

aan	de	eisen	voor	de	functiemix:

a.	niet	kunnen	voldoen	aan	het	percentage	LB-functies;

b.	leerkrachten	beschikken	niet	over	het	gevraagde	getuigschrift;

c.	leerkrachten	zijn	niet	in	beweging	te	krijgen.

Percentage LB-functies

De	sociale	partners	hebben	met	de	minister	van	Onderwijs	in	het	

convenant	LeerKracht	afspraken	gemaakt	over	de	percentages	

LB-functies	op	school-	en	bestuursniveau.	De	minister	heeft	aan-

gegeven	dat	er	diverse	ijkmomenten	zijn.	Het	laatste	ijkmoment	is	

augustus	2014.	Wordt	niet	aan	het	in	het	convenant	afgesproken	

percentage	voldaan,	dan	kan	de	minister	besluiten	tot	financiële	

sancties.	Hoe	dat	wordt	uitgevoerd	is	nog	niet	bekend.

Wel	dient	uitvoering	gegeven	te	worden	aan	de	bepalingen	in	de	

CAO	PO	(artikel	5a),	waardoor	het	niet	uitvoeren	van	de	bepalingen	

toch	leidt	tot	het	nakomen	van	de	verplichtingen.

Getuigschrift

In	de	CAO	PO	2013	staat	niet	dat	voldaan	moet	worden	aan	het	

	hebben	of	halen	van	een	getuigschrift.	De	criteria	voor	de	functiemix	

worden	door	het	bestuur	bepaald	en	vastgelegd.	Als	de	eisen	te	

hoog	zijn	vastgesteld	is	het	aan	het	bestuur	om	deze	in	herover-

weging	te	nemen.

In beweging

Als	leerkrachten	niet	in	beweging	willen	komen,	zal	er	op	een	of	

andere	manier	een	stimulans	moeten	komen	om	hen	wel	in	bewe-

ging	te	krijgen.	Bijvoorbeeld	door	een	andere	taakindeling	of	andere	

werkzaamheden.	Daarbij	moeten	de	financiële	belangen	van	het	

bestuur	worden	betrokken	en	duidelijk	worden	gemaakt.

p u b l i c at i e s

‘Goed onderwijs, goede MR’ 
geactualiseerd

Er is een herziene uitgave verschenen van de 
AVSpublicatie ‘Goed onderwijs, goede MR’.

Op	1	augustus	2013	is	een	aantal	wijzigingen	van	kracht	geworden	

in	onder	andere	de	Wet	Primair	Onderwijs,	de	Wet	Voortgezet	

(Speciaal)	Onderwijs,	de	Wet	op	de	Expertisecentra	en	de	Wet	

Medezeggenschap	Scholen.	Waar	relevant	zijn	deze	wijzigingen	

(zoals	met	betrekking	tot	de	ondersteuningsplanraad)	opgenomen	

in	de	publicatie.

De	geactualiseerde	versie	is	te	bestellen	via	www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/publicaties.	Heeft	u	

de	eerste	uitgave	(november	2012)	in	uw	bezit	dan	kunt	

u	hier	ook	alleen	het	addendum	met	de	wijzigingen	en	

toevoegingen	downloaden.	

v o o r l i c h t i n g

Pensioenbewustzijn
Het	Ambtenarencentrum	(AC)	organiseert	voor	AVS-leden	en	andere	

leden	van	organisaties	die	zijn	aangesloten	bij	het	AC	voorlichtings-

sessies	om	het	pensioenbewustzijn	de	vergroten.

De	voorlichting	wordt	gegeven	door	vertegenwoordigers	van	ABP,	

APG	en	de	pensioenkamer.	De	kosteloze	sessies	vinden	plaats	op	

18	november	en	9	december	in	respectievelijk	Apeldoorn	en	Utrecht.

Meer	informatie	en	aanmelden:	tel.	070-3155137,	

t.vanelst@ambtenarencentrum.nl

Nieuwe medewerker
Niki	van	der	Linden	(n.vanderlinden@avs.nl)	werkt	

sinds	september	bij	de	AVS	als	jurist.	Zij	biedt	juridi-

sche	ondersteuning	aan	leden	in	arbeidsrechtelijke	

kwesties.	Niki	werkte	eerder	als	jurist	voor	een	rechts-

bijstandsverzekeraar	en	een	advocatenkantoor.

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.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.	
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c o n g r e s

Medezeggenschap en 
Passend onderwijs

Het 7e WMScongres vindt plaats 
op 26 november aanstaande in 
congrescentrum de Reehorst 
in Ede. Dit jaar met het thema 
‘Medezeggenschap en Passend 
onderwijs: van afstemming naar 

instemming’. De AVS verzorgt enkele workshops en is 
vertegenwoordigt met een stand waar onder andere de 
publicaties ‘Goed onderwijs goede MR’ en ‘Naar andere 
schooltijden’ te verkrijgen zijn en meer informatie te vin
den is over het scholingsaanbod van de AVS.

Het	congres	wordt	georganiseerd	door	Stichting	Onderwijs-

geschillen	in	samenwerking	met	het	Steunpunt	medezeggenschap	

Passend	onderwijs.	Het	aanbod	van	de	workshops	sluit	aan	bij	

de	thema’s	en	onderwerpen	die	samenhangen	met	de	invoering	

van	Passend	onderwijs.	Een	aantal	samenwerkingsverbanden	

(zowel	voorlopers	als	andere)	is	aanwezig	en	verzorgt	een	praktijk-

workshop,	waarbij	ze	hun	ervaringen	graag	willen	delen.	Ook	de	

AVS	levert	bijdragen	aan	het	congres.	Zo	zullen	adviseurs	Eelco	

Dam	en	Gerard	van	Uunen	een	workshop	verzorgen	over	het	

schoolondersteuningsprofiel	en	ondersteuningsplan	als	basis	

voor	inhoudelijke	samenwerking.	Daarnaast	praten	adviseurs	

Carine	Hulscher-Slot	en	Paul	van	Lent	deelnemers	bij	over	wet-	en	

regelgeving	&	overzicht	op	beleid	binnen	de	(G)MR.	Naast	Passend	

onderwijs	is	er	ook	aandacht	voor	andere	actuele	thema’s.	De	

meeste	workshops	zijn	geschikt	voor	een	brede	doelgroep,	waar-

onder	bestuur	en	management	uit	het	po,	(v)so	en	vo.

(G)MR’en	en/of	leerlinggeledingen	die	trots	zijn	op	hun	MR-werk	

en	leuke	en	inspirerende	voorbeelden/bouwstenen	hebben	kun-

nen	meedingen	naar	de	jaarlijkse	MR-prijs	(t	1.000),	die	tijdens	

het	congres	wordt	uitgereikt.	Zij	kunnen	hun	inzending	tot	en	met	

31	oktober	sturen	naar	l.schouten@onderwijsgeschillen.nl.

Kosten	congres:	t	60

Inschrijven:	www.deelnameregistratie.nl

Programma:	www.deelnameregistratie.nl/upload/brochure304.pdf

a v s  i n  d e  p e r s

Openbaar maken Citoscores, 
aandacht voor talent en Engels 
vanaf groep 1
De	AVS	haalde	begin	september	meerdere	malen	de	publiciteit	

door	de	rechterlijke	uitspraak	dat	de	gemiddelde	Citoscore	per	

school	openbaar	gemaakt	mag	worden.	AVS-voorzitter	Ton	Duif	

liet	zijn	ongenoegen	hierover	blijken	in	het	programma	De	Gids	op	

Radio	1	en	in	diverse	kranten:	Volkskrant,	Trouw,	Metro,	Nederlands	

Dagblad	en	BN/De	Stem.

Daarnaast	gaf	Duif	op	Radio	2	(Tijd	voor	twee,	Frits	Spits)	zijn	

mening	over	de	plannen	van	staatsecretaris	Dekker	om	talentvolle	

leerlingen	meer	te	stimuleren.	“Prima	plan,	maar	breng	in	de	eerste	

plaats	de	huidige	toetsdrang	een	halt	toe.	Uniforme	toetsen	zorgen	

voor	een	gelijkschakeling	van	leerlingen.”

Op	10	september	was	de	AVS-voorzitter	te	horen	op	BNR	Nieuws-

radio	over	de	stelling	‘Alle	kinderen	moeten	vanaf	groep	1	Engelse	

les	krijgen’,	naar	aanleiding	van	een	onderzoek	van	Cito.	Luisteraars	

gingen	hierover	vervolgens	met	hem	in	discussie.	De	AVS	vindt	

het	ook	belangrijk	dat	er	spelenderwijs	al	vroeg	gestart	wordt	

met	het	leren	van	Engels	op	de	basisschool.	Duif	wijst	wel	op	het	

belang	van	vaardige	leerkrachten.	“Daar	zie	ik	nog	een	manco	in	de	

pabo-opleiding.”

u i t s l a g  v e r k i e z i n g e n

Nieuwe leden voor AVS Ledenraad
Alle	leden	van	de	AVS	hebben	de	afgelopen	weken	hun	stem	uit	kun-

nen	brengen	op	23	kandidaten	voor	negen	zetels	in	de	ledenraad.	

Velen	vonden	hun	weg	naar	de	online	stembus,	waarvoor	dank.	Vier	

zittende	leden	werden	herkozen	voor	een	nieuwe	periode	van	drie	

jaar:	Rien	Bouw,	Willem-Jan	van	Keulen,	Rob	Narold	en	Rick	Matser.	

Daarnaast	werden	vijf	nieuwe	leden	gekozen:	Bas	van	den	Bosch,	

Anita	Kroonen,	Paul	van	den	Heuvel,	Bert	Klaas	en	Judith	Sliedregt.

Kijk	op www.avs.nl/vereniging/overdeavs/organisatie/ledenraad	

voor	meer	informatie	over	de	activiteiten	van	de	ledenraad	en	om	

nader	kennis	te	maken	met	de	leden	van	de	raad.

Open dag voor alle AVSleden
De	Algemene	Vereniging	Schoolleiders	opent	op	vrijdag 22 november	officieel	haar	deuren	van	het	nieuwe	
pand	aan	de	Herenstraat	35	in	Utrecht.	Ter	gelegenheid	hiervan	organiseert	de	AVS	van	10	tot	16	uur	een	
open	dag	voor	al	haar	leden.	Tijdens	deze	dag	kunnen	de	aanwezigen	kennismaken	met	de	vele	profes-
sionaliseringsactiviteiten	van	de	AVS.	Zo	zijn	er	presentaties	van	opleidingen	en	cursussen	voor	school-
leiders,	diverse	miniworkshops,	informatie	over	internationalisering	en	educatieve	reizen	en	presentaties	
van	gepassioneerde	mensen	uit	het	onderwijs.	Ook	de	vakbondsactiviteiten	komen	uitgebreid	aan	de	orde.	
AVS-leden	kunnen	in	gesprek	met	de	helpdeskadviseurs	en	de	juristen.	Onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	drankje	zijn	er	volop	mogelijk-
heden	om	te	netwerken.	Onderwijs	bewindslieden	zijn	benaderd	om	het	pand	officieel	te	openen.	Noteer	22	november	alvast	in	uw	agenda,	wij	
kijken	uit	naar	uw	komst!	Meer	informatie	en	het	volledige	programma	volgen	binnenkort.	Foto:	Hans	Roggen
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Trainingen & opleidingen School for Leadership

November	en	december	2013

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Formatiemanagement	toekomstbestendig	 1	november	 Inez	van	Gils,	John	G.	de	Leeuw	

•	 Meerscholen-	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!	 1	november	 Jacqueline	Kenter,	Ruud	de	Sain	

•	 Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!	 5	november	 Carine	Hulscher-Slot	

•	 Ondernemende	schoolleiders	maken	het	verschil!	 8	november	 Jacqueline	Kenter	

•	 Teamontwikkeling:	heeft	u	een	‘team’	dan?	 8	november	 Paul	van	Lent,	Ruud	de	Sain	

•	 Rechten	en	regels	bij	aanname	en	ontslag	van	personeel	 12	november	 Anita	Vink,	Harry	van	Soest	

•	 Naar	andere	schooltijden,	en	dan?	 12	november	 Eelco	Dam,	Paul	van	Lent	

•	 Begroten,	budgetteren	en	bezuinigen,	verdieping	 14	en	15	november	 Inez	van	Gils,	John	G.	de	Leeuw	

•	 Succesvol	onderhandelen	 14	en	15	november	 Inez	van	Gils,	Tom	Roetert	

•	 Het	belang	van	goede	conflicthantering	 15	november	 Ruud	de	Sain,	Tom	Roetert	

•	 Stress-	en	timemanagement	 15	november	 Jacqueline	Kenter	

•	 Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?	 19	november	 Eelco	Dam,	Paul	van	Lent	

•	 Meesterlijk	coachen	 20	en	21	november	 Tom	Roetert	

•	 Effectieve	strategie-implementatie	 21	november	 Jacqueline	Kenter,	John	G.	de	Leeuw	

•	 Conflicten:	een	kans	op	verandering!	

	 Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?	 27	november	 Carine	Hulscher-Slot,	Jacqueline	Kenter	

•	 Pesten	op	uw	school?	Wat	nu?	 27	november	 Bob	Ravelli,	Tom	Roetert	

•	 Succesvol	samenwerken	met	ketenpartners	 27	november	 Gerard	van	Uunen

•	 Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?	 28	november	 Inez	van	Gils,	John	G.	de	Leeuw	

•	 Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	de	bestuurder	 29	november	 Carine	Hulscher-Slot,	Jacqueline	Kenter	

(onder	voorbehoud)

Professionaliserings en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	trainingen,	maatwerk,	

meer	informatie	en	inschrijven	de	AVS	Professionaliseringsgids	2013/2014	of	kijk	op	

www.avspifo.nl,	de	website	van	het	AVS	Professionalisering-	en	Innovatiecentrum	

Funderend	Onderwijs	voor	leidinggevenden	en	organisaties	in	het	funderend	onderwijs.

Foto’s:	Hans	Roggen
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Een greep uit onze (eendaagse) trainingen:

Eendaagse

Stress en timemanagement
Altijd	tijd	tekort	komen,	is	slecht	voor	uw	gemoedsrust	en	uw	pro-

ductiviteit.	In	deze	training	oefent	u	met	het	stellen	van	prioriteiten	

en	het	realiseren	van	haalbare	doelen	en	plannen.	U	ontdekt	wat	de	

oorzaken	zijn	van	uw	tijdsproblemen	en	leert	structuur	aan	te	bren-

gen	in	uw	werkzaamheden.	Na	het	volgen	van	deze	training	maakt	u	

bewuster	gebruik	van	uw	energie,	kent	u	de	markers	van	stress	en	

weet	u	dit	proces	om	te	buigen.

‘ p r i m a  t r a i n i n g  v o o r  d i r e c t e u r e n 
d i e  e e n  p r o b l e e m  m e t  t i m e 
m a n a g e m e n t  h e b b e n ’

Doelgroep:	iedere	leidinggevende	die	met	tijd	en	tijdsdruk	wil	

omgaan	en	daarmee	het	totale	functioneren	wil	verbeteren.

Eendaagse

Effectief en efficiënt vergaderen
Vaak	zijn	vergaderdeelnemers	te	veel	of	te	lang	aan	het	woord.	

Afdwalen	van	het	onderwerp	bevordert	het	resultaat	bepaald	niet.	

Tijdens	deze	eendaagse	krijgt	u	informatie	waarmee	u	uw	vergader-

stijl	herkent	(en	ook	die	van	anderen)	en	verbetert.	Ook	oefenen	we	

ter	plekke	het	vergaderen	met	enkele	lastige	situaties.

‘p r i k k e l e n d ,  h e r k e n b a a r ,  to e pa s b a a r 
e n  s t i m u l e r e n d  o m  t e  ve r a n d e r e n ’

Doelgroep:	voorzitters	van	vergaderingen	en	teamleden	die	meer	

willen	halen	uit	hun	vergaderingen.

Eendaagse

Teamontwikkeling: 
heeft u een ‘team’ dan?

De	studiedag	creëert	inzicht	in	(de	fasen	van)	teamontwikkeling	en	

hoe	u	daaraan	kunt	werken	en	mee	om	kunt	gaan	vanuit	uw	leiding-

gevende	rol.	Wat	maakt	een	groep	mensen	tot	een	team?	Een	goed	

functionerend	team	is	geen	toeval.	Daar	dient	u	structureel	hard	aan	

te	werken.	Mensen	leren	om	samen	te	werken	en	medeverantwoor-

delijkheid	te	dragen	voor	het	eindresultaat.	Van	belang	is	dat	een	

team	binnen	een	veilig	klimaat	tot	afstemming	komt	en	groeit.

Doelgroep:	(adjunct-)directeuren

Eendaagse

Naar andere schooltijden, 
en dan?

Overweegt	u	als	directeur	op	uw	school	te	komen	tot	het	invoeren	

van	andere	schooltijden,	dan	is	het	zaak	geen	dingen	over	het	hoofd	

te	zien.	Deze	studiedag	belicht	de	(wettelijke)	regels	en	afspraken	

waar	de	schoolorganisatie	zich	aan	dient	te	houden.	Verder	komen	

ook	de	belangen	van	ouders,	leerkrachten	en	de	rol	van	de	MR	aan	

de	orde.	De	AVS-publicatie	‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’	

vormt	de	leidraad	en	krijgt	u	mee.	

‘d e  i n h o u d e l i j k e  d i a lo o g  k a n  sta rt e n’

Doelgroep:	(adjunct-)directeuren
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Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname 
en ontslag van personeel

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

met	vele	regels	en	procedurele	stappen	te	maken.	Uiterst	belangrijk	

hierbij	is	om	de	goede	stappen	te	zetten	en	te	kunnen	anticiperen	op	

toekomstige	verplichtingen.	Om	problemen	te	voorkomen	is	het	van	

belang	om	bij	het	in	dienst	nemen	van	personeel	(bijvoorbeeld	op	

basis	van	vervanging)	al	te	bekijken	welke	verplichtingen	u	mogelijk	

in	de	toekomst	gaat	opbouwen.	Aan	de	hand	van	praktijksituaties	

wordt	de	wet-	en	regelgeving	inzichtelijk	gemaakt.	Met	aandacht	

voor	de	verschillen	tussen	openbaar	en	bijzonder	onderwijs.

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

Doelgroep: directeuren	en	P&O-functionarissen

Eendaagse

Succesvol samenwerken met 
ketenpartners

Basisscholen	maken	onderdeel	uit	van	netwerkorganisaties	als	

Passend	onderwijs,	de	brede	school,	Centrum	Jeugd	&	Gezin	en	een	

IKC.	Want	er	is	behoefte	aan	samenhang	in	het	aanbod	van	onder-

wijs,	kinderopvang,	zorg	en	vrije	tijd.	Samenwerken	gaat	echter	

niet	vanzelf,	maar	is	een	proces	van	keuzes	maken.	Deze	studiedag	

geeft	inzicht	in	de	verschillende	vormen	van	samenwerking,	het	

samenwerkingsproces,	de	succes-	en	faalfactoren.	

Zo	wordt	een	netwerkorganisatie	meer	dan	de	som	der	delen.

Doelgroep: bestuurders,	directeuren	basisonderwijs,	directeuren	

en	managers	kinderopvang,	coördinatoren/kwartiermakers	voor	

Passend	onderwijs	en	brede	school	en	managers	in	een	Integraal	

Kindcentrum	(IKC)

Eendaags

Normjaartaak: hoe zit dat nu 
eigenlijk?

De	normjaartaak	in	het	primair	onderwijs	wordt	in	de	praktijk	verschil-

lend	opgevat	en	toegepast.	Deze	studiedag	belicht	de	(CAOPO)

regels	en	afspraken	waar	de	schoolorganisatie	zich	aan	dient	te	

houden.	Verder	komen	de	verschillende	facetten	van	toepassing	in	de	

dagelijkse	onderwijspraktijk	aan	de	orde.	Leidend	hierbij	is	het	door	

de	AVS	uitgebrachte	instrument	‘Normjaartaak’,	waarmee	leiding-

gevenden	inzicht	krijgen	in	het	onderwerp	aan	de	hand	van	een	zeer	

praktische	aanpak.	Er	wordt	gebruikt	gemaakt	van	(voorbeelden	uit)	

de	eigen	schoolpraktijk	en	zelf	meegebracht	materiaal.	Deelnemers	

dienen	vooraf	een	aantal	items	uit	te	zoeken	die	nodig	zijn	om	de	

normjaartaakberekening	voor	hun	school	tijdens	de	studiedag	te	

kunnen	uitvoeren.	

‘ w e  g a a n  e r m e e  a a n  d e  s l a g ’

Doelgroep:	(adjunct-)directeuren

Eendaagse

Meerscholen of cluster
directeur? Dat is echt wat 
anders!

Meerscholendirecteur	zijn	vergt	specifieke	leiderschaps-

competenties.	Het	vraagt	aan	de	ene	kant	strategisch	sturen	

en	leidinggeven	op	afstand,	maar	aan	de	andere	kant	zicht-	en	

herkenbaarheid	als	leider.	Tijdens	deze	studiedag	krijgt	u	

handvatten	om	uw	taakstelling	in	te	richten.	Hoe	u	strategisch	

beleid	van	de	scholen	uitzet,	implementeert	en	tegelijkertijd	de	

verschillen	tussen	de	scholen	respecteert.

‘ i n  ko r t e  t i j d  v e e l  i d e e ë n  e n  s t o f 
m e e g e k r e g e n  o m  j e  pa d  u i t  t e  z e t t e n 
a l s  c l u s t e r d i r e c t e u r ’

Doelgroep:	meerscholen-	of	clusterdirecteuren
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Meer informatie, inschrijven
en advies op maat

Kijk	voor	meer	informatie	zoals	data,	kosten,	trainers	en	

inschrijven	op	www.avspifo.nl.	Of	neem	contact	op	met	de	

AVS	via	schoolforleadership@avs.nl	of	tel.	030-2361010.	Wilt	

u	een	training,	opleiding,	advies	of	coaching	op	maat	voor	uw	

organisatie	of	team?	Neem	dan	contact	op	met	Margriet	van	

Ast,	adviesopmaat@avs.nl	of	coaching@avs.nl.

Tweedaagse

Begroten, budgetteren en 
bezuinigen: verdieping

Naast	centrale	of	bovenschoolse	directieleden	is	er	een	nieuwe	laag	

middenmanagers	die	budgetverantwoordelijkheid	krijgt.	Hoe	gaat	u	

samen	met	het	nieuwe	management	om	met	het	financiële	beleid?	

Hoe	zet	u	uw	financiële	middelen	in	om	de	(onderwijskundige)	doe-

len	te	bereiken	en	hoe	kunt	u	daarop	sturen?	Verder	gaat	de	training	

in	op	het	sturen	op	personele	middelen,	onderhandelen	en	leerlin-

genprognoses,	formatieprognose	en	de	gevolgen	van	investeringen.	

Na	afloop	bent	u	in	staat	om	een	jaarrekening	te	interpreteren,	een	

meerjarenbegroting	op	te	stellen	en	consequenties	van	organisatie-

beslissingen	financieel	te	vertalen.

‘ i k  k a n  d e  c i j f e r s  n u  b e t e r 
b e o o r d e l e n  e n  b e ï n v lo e d e n ’

Doelgroep:	algemene	directie	en	locatie-directie	met	

budgetverantwoordelijkheid

Eendaagse

Begroten, budgetteren en 
bezuinigen: de basis

Biedt	lumpsum	u	meer	keuzevrijheid?	Al	die	plannen	en	ook	nog	

een	meerjarenbegroting	maken,	kan	dat	eenvoudiger?	Hoe	maakt	

u	een	integrale	begroting,	inclusief	formatie	en	investeringen,	die	

aansluit	op	uw	schoolplan?	Om	inkomsten	en	uitgaven	in	de	pas	

te	laten	lopen,	is	het	zaak	zorgvuldig	te	begroten/budgetteren	en	

financieel	overzicht	te	hebben	en	te	houden.	Bovendien	krijgt	u	

inzicht	in	de	mogelijke	keuzes	die	u	zelf	kunt	maken.

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

Na	de	eendaagse	bent	u	in	staat	een	constructieve	bijdrage	te	

leveren	aan	de	samenstelling	van	de	begroting	en	het	omzetten	van	

deze	begroting	in	budgetten.	U	bent	een	goede	gesprekspartner	

voor	uw	leidinggevende	(de	bovenschools	directeur	of	bestuurder	

belast	met	financiën)	of	uw	MR.

Doelgroep:	(aankomend)	schoolleiders,	zowel	van	een	bestuur	met	

meer	scholen	als	van	een	zelfstandige	school	(eenpitter)

43k ader prim air ok tober 2013



voor: professionals, zoals combinatiefunctionarissen of 

groepsleerkrachten (met gymbevoegdheid)

van: Gelderse Sport Federatie

wanneer: 31 oktober, 1, 18 en 19 november

waar: brede school Noorderlicht in Wychen of op locatie 

(v.a. 8 personen)

wat: gezondheidsprogramma en cursus

BFit
Met	het	gezondheidsprogramma	B-Fit	wordt	de	strijd	tegen	

overgewicht	aangegaan.	De	cursus	B-Fit	Coach	is	bedoeld	voor	

professionals	die	een	actievere	en	gezondere	leefstijl	willen	

creëren	op	school.	De	cursus,	met	ervaringsdeskundigen,	bevat	

o.a.	fittesten,	pauze-	en	naschoolse	activiteiten,	een	lespakket	

en	workshops	voor	schoolteam	en	ouders.	Meer	informatie	en	

aanmelden:	t.cursusbfit.nl

voor: groep 7 en 8

van: Mediawijzer.net

wat: gratis interactieve mediaervaring

MediaMasters 2013
MediaMasters	is	interactieve	media-ervaring	waarin	leerlingen	

met	hulp	van	ouders,	leerkrachten	en	bibliotheken	op	een	

kritische	manier	met	media	aan	de	slag	gaan	tijdens	de	Week	

van	de	Mediawijsheid	(22-29	november	2013).	De	leerlingen	

worden	aan	het	begin	van	de	week	voor	een	uitdaging	gezet.	

Slim	omgaan	met	media,	creativiteit	en	doorzettingsver-

mogen	zijn	hierbij	onmisbaar.	Hoe	presenteer	je	jezelf	op	

internet?	Hoe	vind	je	betrouwbare	informatie?	Hoe	maak	je	

een	blog?	MediaMasters	kost	gedurende	de	week	één	uur	per	

dag	en	vereist	een	digibord.	Aanmelden	kan	tot	31	oktober.	

www.mediamasters2013.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
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i n f o r m at i e
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voor u geselec teerd

voor: iedereen die in of met scholen werkt aan een positief 

leef en leerklimaat

van: Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO) van 

hogescholen Windesheim en Fontys

wanneer: 15 en 16 november

waar: Windesheim in Zwolle

wat: 5e landelijke conferentie

School Wide Positive Behaviour 
Support (SWPBS)

Met	veel	voorbeelden	van	geïmplementeerde	good practices.	

Op	de	eerste	dag	kunnen	deelnemers	na	de	hoofdlezing	work-

shops	volgen	over	thema’s	als	SWPBS	schoolbreed,	SWPBS	in	

de	klas,	kwaliteitsmeting	en	-borging,	interventies,	werken	van-

uit	data	en	pestpreventie.	Op	16	november,	de	verdiepingsdag,	

geeft	prof.	Dr.	Terry	Scott	een	verdiepende	masterclass	‘Gele	

interventies’	(gericht	op	groepen	leerlingen	die	risico’s	lopen	in	

hun	ontwikkeling)	voor	externe	ondersteuners.	Daarnaast	is	er	

een	masterclass	over	preventie	van	pesten.	Meer	informatie	en	

aanmelden:	www.windesheim.nl/agenda

voor: primair onderwijs

van: Vervangingsfonds

wat: internetapplicatie

Nieuwe versie Arbomeester
Scholen	gaan	met	Arbomeester2	–	een	internetapplicatie	voor	

het	uitvoeren	van	een	Risico	Inventarisatie	&	Evaluatie	(RI&E)	in	

het	primair	onderwijs	–	zelfstandig	aan	de	slag	met	het	inven-

tariseren	en	analyseren	van	arborisico’s.	Arbomeester2	is	niet	

meer	voor	iedereen	vrij	toegankelijk;	ieder	bestuur	ontvangt	een	

unieke	werkgeverscode.	Ook	is	de	‘Kindmodule’	opgenomen,	

die	voldoet	aan	de	zorgplicht.	In	Arbomeester2	is	het	rangschik-

ken	van	arborisico’s	al	uitgevoerd	en	zijn	scholen	automatisch	

gekoppeld	aan	de	desbetreffende	werkgever.	Meer	informatie:	

Arbo	Adviescentrum	Primair	Onderwijs,	tel.	045-5798181	of	

aacpo@vfpf.nl

voor: beleidsmakers en professionals po, vo en mbo

van: Kennisnet en SURF

wanneer: 13 november

waar: WTC Rotterdam

wat: jaarlijks ictcongres

Dé Onderwijsdagen
Inzicht	in	de	trends	en	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	ict	

binnen	het	hele	onderwijsveld.	Het	thema	is	Gepersonaliseerd	

leren.	Ict	kan	ondersteunen	bij	het	inspelen	op	individuele	ver-

schillen	tussen	leerlingen.	Maar	ict	hoeft	niet	beperkt	te	worden	

tot	het	onderwijsproces;	het	kan	ook	de	secundaire	processen	

op	een	onderwijsinstelling	verbeteren.	Onderwerpen	van	de	

	sessies:	o.a.	cloud	computing,	mediawijsheid,	slimfit,	social	

media	en	tablets.	Met	Prins	Constantijn	en	artiest	en	innovator	

Daan	Roosegaarde	als	keynotes.
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voor: betrokkenen in onderwijshuisvesting

van: Forbo Flooring

wanneer: 7 november

waar: Assendelft

wat: kennisdag

Onderwijshuisvesting
Staat	in	het	teken	van	kennisdelen,	het	opdoen	van	inspiratie	

en	het	bijpraten	met	vakgenoten.	Froukje	van	Dijken	van	

BBA	Binnenmilieu	BV	spreekt	bijvoorbeeld	over	een	goed	

binnen	klimaat	en	Wichert	Eikelenboom	vertelt	over	de	nieuwe	

kwaliteitskring	die	vanuit	de	PO-Raad	en	de	VNG	in	het	leven	

is	geroepen	om	de	schoolomgeving	te	verbeteren.	Geeske	

Faber,	projectleider	uitbreiding	en	gebouwen	bij	Stichting	

Kinderopvang	Leeuwarden,	vertelt	hoe	de	stichting	een	aanzien-

lijke	besparing	heeft	gerealiseerd	op	het	onderhoudsbudget	

door	af	te	stappen	van	het	standaard	jaarlijks	conserveren	van	

de	marmoleum	vloeren.	www.forboflooring.nl/kennisdag

voor: professionals en belangstellenden brede school

van: adviesbureau Sardes en congresbureau Logacom i.s.m. 

Landelijk Steunpunt Brede Scholen

wanneer: 6 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: congres

Brede school
Voor	wie	op	de	hoogte	wil	blijven	van	recente	ontwikkelingen	

rondom	brede	scholen,	of	voor	wie	de	diepte	wil	ingaan.	

Thema’s	die	zoal	aan	de	orde	komen	zijn:	techniek,	ouder-

betrokkenheid,	sociaal	gedrag	en	tijd	(andere	dagindeling).	

Met	veel	lezingen	(o.a.	prof.	Dr.	Robert-Jan	Simons,	hoogleraar	

didactiek	in	digitale	context)	en	workshops	(bv.	van	wethouders	

onderwijs).	Meer	informatie:	www.bredeschoolcongres.nl

voor: groep 7 en 8

van: ProDemos i.s.m. NTR schooltv

wat: lespakket en wedstrijd

200 jaar Koninkrijk
In	de	periode	2013-2015	wordt	gevierd	en	herdacht	dat	200	jaar	

geleden	de	basis	is	gelegd	voor	het	Koninkrijk	der	Nederlanden	

in	zijn	huidige	vorm.	Een	kans	om	aandacht	te	besteden	aan	

allerlei	aspecten	van	de	200	jaar	geschiedenis	die	achter	ons	

ligt.	In	het	basisonderwijs	staan	twintig	gebeurtenissen	cen-

traal	die	kenmerkend	zijn	voor	de	vorming	van	ons	koninkrijk,	

zoals	vrouwenkiesrecht,	dekolonisatie	en	de	Grondwet.	Zij	die	

het	beste	cadeau	bedenken	voor	deze	verjaardag	mogen	op	

30	november	aanstaande	aanwezig	zijn	bij	de	officiële	opening	

van	de	viering	in	de	Ridderzaal.	www.200jaarkoninkrijk.nl

voor: schoolleiders, leerkrachten en begeleiders

van: uitgeverij SWP

wat: boek

Documenteren voor jonge 
kinderen

Dit	boek	vertelt	niet	alleen	wat	pedagogisch	documenteren	is,	

het	biedt	ook	ondersteuning	om	ermee	aan	de	slag	te	gaan.	

De	praktijkvoorbeelden	laten	zien	wat	observeren	en	inspelen	

voor	het	team	en	de	kinderen	doet.	De	lezer	leert	stap	voor	stap	

hoe	je	documentatie	gebruikt	als	communicatiemiddel	en	als	

manier	om	uitgevoerde	projecten	te	presenteren.	Maar	vooral	

dat	documenteren	een	leermoment	en	een	reflectiemiddel	

is.	Naar	het	voorbeeld	van	kindercentra	in	Noord-Italië,	die	

al	lang	met	deze	manier	van	omgaan	met	kinderen,	ouders	

en	de	omgeving	werken.	Meer	informatie	of	bestellen:	

http://pedagogischdocumenteren.swpbook.com

voor: onderwijs en ander belangstellenden

van: vb&t FM

wanneer: 31 oktober

waar: campus International School Eindhoven

wat: symposium

Publiek Private Samenwerking
Publiek	Private	Samenwerking	(PPS)	kenmerkt	zich	door	

duurzaamheid,	‘lifecycle-optimalisatie’,	ketenintegratie	en	

‘economisch	meest	voordelig’.	Het	symposium	schetst	het	ver-

haal	over	de	dagelijkse	exploitatie	van	het	(school)gebouw	en	

geeft	antwoord	op	de	vraag	of	een	organisatie	geschikt	is	voor	

een	PPS	en	wat	er	allemaal	komt	kijken	bij	zo’n	traject.	Vanuit	

de	invalshoeken	school,	gemeente,	facilitair	management	en	

advies.	Aanmelden:	n.tijssen@vbtfm.nl

voor: professionals in het basisonderwijs, pabostudenten

van: uitgeverij Coutinho

wat: boek

Opbrengstgericht leren
Opbrengstgericht	en	handelingsgericht	werken	(OGW	en	HGW)	

zijn	de	afgelopen	jaren	in	hoog	tempo	doorgevoerd	in	scholen	

met	als	doel	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	te	verbeteren.	Het	

boek	‘Opbrengstgericht	leren,	meer	dan	presteren’	laat	zien	hoe	

OGW	en	HGW	elkaar	positief	kunnen	beïnvloeden.	Via	praktische	

voorbeelden	en	uitleg	wordt	geïllustreerd	hoe	leerkrachten	zowel	

aan	de	(leer)resultaten	als	aan	een	brede	ontwikkeling	van	leer-

lingen	kunnen	werken.	ISBN:	9789046903407,	www.coutinho.nl
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Dit spel is een nieuwe tool voor intervisie, 

supervisie of coaching.

Leer uzelf en de ander beter kennen 

en los samen werkproblemen op.

Toegankelijk, opbouwend, activerend 

en vernieuwend.

Exclusief voor AVS-leden: 
10% korting

Van 

€ 35,- 
voor 

€ 31,50

Speciaal voor teams

Intervisie leren

Ga naar www.kwintessens.nl/avs
en gebruik code AVS10.
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BRENG ARBO-RISICO’S 
EENVOUDIG IN KAART 
De Arbomeester helpt u bij het 

inventariseren en analyseren van 

de arbeids-risico’s. Ook kunt u 

met de Arbomeester een plan van 

aanpak maken waarin u beschrijft 

welke acties u gaat ondernemen.

IS HET VEILIG 
OP UW SCHOOL?

ARBOMEESTER.NL
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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.
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boekbespreking

Bevlogen	medewerkers	werken	met	passie	en	energie	en	leveren	betere	

prestaties.	Een	klassieke	win-winsituatie.	Het	boek	‘Passie,	energie,	

prestatie’	van	Jessica	van	Wingerden	en	Bernadette	van	de	Laak	geeft	inzicht	

in	wat	bevlogenheid	is	en	hoe	je	ermee	aan	de	slag	kunt	gaan.
tekst ruud de sain, avs

Het	‘woord	vooraf’	zet	al	direct	de	toon	die	

de	basis	legt	voor	de	volgende	hoofdstuk-

ken:	“Werk,	en	de	vreugde	komt	vanzelf ”	

(Goethe)	en	“Geef	me	een	taak	die	bij	me	

past	en	ik	hoef	nooit	meer	te	werken”	

(Confusius).	Dan	is	deze	lezer	al	verkocht	en	

bladert	hij	hongerig	verder.

Onderwijsmensen	denken	wellicht:	‘Weer	

zo’n	managementboek	uit	de	profitsector	

dat	moet	leiden	tot	meer	klanten,	meer	

winst,	meer	doen	in	minder	tijd	en	minder	

verzuim’.	Maar	juist	in	een	onderwijsorga-

nisatie,	een	echte	mensgericht	bedrijf,	kan	

dit	boek	met	open	armen	worden	onthaald.	

Niet	alleen	door	leidinggevenden:	iedere	

leraar	kan	er	zijn/haar	voordeel	mee	doen.	

Individueel	en	zeker	in	teamverband.

De	publicatie	is	pakkend	en	leest	lekker	

weg.	Het	geeft	praktische	handvatten	in	de	

operationalisering:	praktijkvoorbeelden	

uit	bekende	Nederlandse	organisaties	die	

bewust	werken	aan	de	bevlogenheid	van	

medewerkers	larderen	het	geheel	met	een	

herkenbaar	sausje.	Veel	bekende	manage-

mentgoeroes	(Graves,	Quinn,	Belbin,	

Tuckman	en	Covey)	en	-concepten	komen	

voorbij	en	worden	in	verband	gebracht	met	

het	leitmotiv:	het	werken	met	bevlogenheid	

(wat	is	het	en	hoe	werkt	het)	genereert	

passie,	commitment	en	energie	en	leidt	tot	

betere	prestaties.	Eigenlijk	heel	simpel,	

maar	een	hele	prestatie	om	dat	vanuit	de	

praktijk	in	verband	te	brengen	met	bestaan-

de	theorieën,	inzichten	en	managementtalk.

werken met bevlogenheid

In	hoofdstuk	één	wordt	het	begrip	

bevlogen	heid	helder	neergezet,	mede	in	

het	kader	van	taakeisen,	energiebronnen,	

werkbeleving	en	de	balans	daarin.	De	

output van	energie	dient	natuurlijk	wel	

gevoed	te	worden	binnen	de	werksituatie	

en	daarbuiten.	Het	tweede	hoofdstuk	

behandelt	managementbenaderingen	door	

minder	bekende	brillen	in	combinatie	met	

aandacht	voor	verschillende	kenmerken	

van	levensfasen/generatieverschillen.	

Zingevingsaspecten	blijven	in	veel	onder-

wijsorganisaties	wellicht	onderbelicht,	

omdat	de	druk	van	het	wat	en	hoe	ons	

dagelijks	handelen	lijkt	te	sturen.	De	

	waaromvraag	beantwoorden	kan	echter	

leiden	tot	echt	succes.	Het	laatste	hoofd-

stuk	biedt	tips,	trucs	en	tools	om	met	

bevlogenheid	te	gaan	werken.	Enige	vorm	

van	doordachtheid	en	planmatigheid	valt	

te	prefereren	boven	het	‘gepassioneerd	

direct	beginnen’.	Het	thema	moet	goed	

landen	en	het	geloof	er	in	is	relevant.	

Het	is	geen	kunstje,	dat	werken	vanuit	

bevlogenheid.	Het	is	ook	en	vooral	een	

‘mentale	kunde’.

Het	boek	is	meer	dan	de	moeite	waard	

om	te	lezen	en	mentaal	te	implemente-

ren	in	het	gedachtegoed.	Als	je	leiding	

geeft,	leiding	ontvangt	en	als	je	werkt	

met	mensen	die	je	wilt	bewegen	en	

ontwikkelen.	De	publicatie	initieert	de	

zelfbeweging,	het	zelfleiderschap	en	de	

ontwikkelingsgerichtheid	in	denken	en	

doen	in	onderwijsland.	Het	neemt	je	mee	

naar	een	(h)eerlijk	werkbaar	onderweg	

en	verdient	het	te	vergroeien	met	gepas-

sioneerde	professionals,	die	groeiende	

generaties	boeiend	bewegen	naar	prettig	

presteren.	_

‘Passie,	energie,	prestatie.	De	kracht	van	werken	met	bevlogen-

heid’,	Jessica	van	Wingerden	en	Bernadette	van	de	Laak,	2012,	

Pearson	Benelux

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

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

d e  o u t p u t  v a n  e n e r g i e  m o e t  n at u u r l i j k 
w e l  g e vo e d  w o r d e n  b i n n e n  d e  w e r k s i t u at i e 
e n  d a a r b u i t e n
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Groeien in goed schoolleiderschap

Werelddocenten
in actie zien? 
Scan deze code! 
Of kijk op: 
www.edukans.nl/
werelddocent

Jij een goede schoolleider, 
zij een goede schoolleider

Geef je 

nu op voor 

Werelddocent 

2014

Jij: -    leert beter samenwerken, hebt meer 
inlevingsvermogen en bent tot meer 
zelfreflectie in staat

 -    geeft concreet invulling aan de verplichte 
burgerschapsvorming op school

 -    weet je schoolplannen af te stemmen  
op de praktijk.

Zij: -   leert planmatig werken
 -   past onderwijskundig leiderschap toe in de 

praktijk
 -   weet haar team te motiveren en te inspireren.

www.edukans.nl  |  IBAN: NL 21 INGB 0000 0005 15
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Uitgelicht
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Hou jij van uitdagingen?
Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede zoekt per 1 januari 2014

een koersvaste en enthousiaste directeur voor haar kleinschalige school ’t Baken.

Ben jij iemand die:
• Daadkrachtig en gestructureerd leiding weet te 

geven;
• dat doet met enthousiasme en uitstekende 

communicatieve vaardigheden;
• kan aantonen ervaring te hebben als 

leidinggevende;
• zich herkent in de visie van de stichting en de 

school en zich hierbij wil aansluiten;
• in bezit is van een onderwijsbevoegdheid en 

eventueel bereid is ook lesgevende taken uit te 
voeren.

Dan bieden wij jou:
• Een uitdagende baan op een school die volop in 

ontwikkeling is;
• een team dat ervoor gaat;
• 130 enthousiaste leerlingen;
• een functieomvang van 0,8564-1,000;
• een salarisschaal DB;
• ondersteuning door een collega-directeur;
• zicht op een gloednieuw gebouw in 2015;
• een plezierige samenwerking met collega-

directeuren, staf en bestuur. 

Interesse?
Kijk op www.obswijk.nl voor meer informatie over de school, de stichting en de 

sollicitatieprocedure en stuur uiterlijk woensdag 16 oktober je brief en CV per 

mail naar dhr. P.G.E. de Kort, voorzitter College van Bestuur, via info@obswijk.nl
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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

Adverteren in Kader Primair 
of Kadernieuws?

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
Kees Pater (key accountmanager)
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331600 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl
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De spraakversterker voor leerkrachten

Lesgeven is topsport voor uw stem. Niet iedere stem is hier van nature 
geschikt voor. Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraak-
versterker met losse speaker die speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. 

Dynamic SoundField past zijn versterking geheel automatisch aan op de 
sterk wisselende lawaainiveaus in de klas gedurende een schooldag. Samen 
met de natuurlijke klank wordt spraakversterking naadloos geïntegreerd in 
de les.

Meer informatie vindt u op onze website www.dynamicsoundfield.nl 
of bel voor een persoonlijk advies met telefoonummer 088-6008850

De spraakversterker voor leerkrachten

• Gratis op proef

• Vergoeding UWV

Dynamic SoundField
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