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Samenhang 

Na	het	mislukte	SER-advies	over	de	wens	van	het	kabinet	om	de	AOW-

leeftijd	te	verschuiven	naar	67	jaar,	ligt	de	bal	nu	bij	het	kabinet	zelf.	Dat	

heeft	inmiddels	aangegeven	dat	de	AOW-leeftijd	in	twee	stappen	omhoog	

gaat.	Nu	is	het	volgens	mij	erg	moeilijk	te	voorspellen	hoe	de	wereld	er	in	

2020	en	2025	uitziet.	Vijftien	jaar	geleden	voerden	we	allerlei	maatregelen	

in	om	de	buitensporige	uitgaven	van	de	wachtgelden	weg	te	werken,	juist	

omdat	zoveel	mensen	geen	werk	hadden.	Nu,	vijftien	jaar	later,	blijkt	de	

arbeidsmarkt	niet	het	voorspelde	tekort	te	kennen	dat	nog	maar	enkele	

jaren	geleden	werd	voorspeld.	Veel	hangt	namelijk	af	van	de	economische	

groei	en	het	welvaartsniveau.

Maar	laten	we	aannemen	dat	we	door	de	vergrijzende	samenleving	straks	

een	tekort	aan	arbeidskrachten	hebben.	Ligt	het	dan	niet	voor	de	hand	

om	eerst	in	te	zetten	op	de	mensen	die	nu	nog	geen	werk	hebben?	En	als	

slechts	15	procent	van	de	Nederlanders	werkt	na	zijn	60e,	dan	ligt	daar	

nog	een	enorme	uitdaging.	Want	dat	betekent	dat	werkgevers	oudere	

werknemers	in	dienst	moeten	willen	hóuden	of	in	dienst	moeten	willen	

némen.	Dat	onderwijs	en	kinderopvang	hun	activiteiten	beter	op	elkaar	

moeten	afstemmen,	zodat	ouders	werk	en	kinderen	kunnen	combineren.	

Dat	ook	regelingen	zoals	de	Bapo	moeten	blijven	bestaan,	om	te	voor-

komen	dat	ouderen	afdrijven	naar	de	WAO	of	erger,	naar	de	WW	en	bij-

stand.	Dat	de	mogelijkheid	om	vrijwillig	na	je	65e	door	te	werken	moet	

worden	gestimuleerd.	En	het	betekent	dat	dit	kabinet	een	samenhangend	

arbeidsmarktbeleid	moet	creëren,	samen	met	werknemers	en	werkgevers.	

In	plaats	daarvan	heeft	het	kabinet	een	‘een-tweetje’	gemaakt	met	

de	werkgevers.	Die	zijn	gebaat	bij	een	forse	besparing	op	de	bedrijfs-

pensioenen.	Of	het	allemaal	effect	heeft?	In	2025	zullen	we	het	zeker	

weten.	Alleen	hebben	we	daar	nu	niets	aan.	_

Kaderspel _ door ton duif
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analyse beloningsbedrag

‘Hoger loon middenin carrière meest 
effectief voor behoud leerkrachten’
In	het	Convenant	Actieplan	Leerkracht	is	budget	ter	beschikking	gesteld	om	de	beloning	van	leerkrachten	

te	verbeteren	om	mogelijke	(vergrijzings)tekorten	te	verminderen.	Wetenschappelijk	tijdschrift	TPEdigitaal	

analyseerde	drie	opties	om	dit	budget	te	besteden,	waarvan	een	hoger	loon	in	het	midden	van	de	loopbaan	

het	meest	effectief	blijkt.

De optie om het budget te 

besteden aan hoger loon in 

het midden van de loopbaan 

lijkt het meest effectief, onder 

de voorwaarde dat de beleid-

smakers enigszins risicomij-

dend zijn. De procentuele 

loonstijging is bij deze optie 

weliswaar kleiner, maar werkt 

meteen en langer. Het houdt 

bestaande leerkrachten die 

een andere baan kunnen zoe-

ken meteen met een grotere 

kans in het onderwijs. En het 

houdt jonge leerkrachten een 

worst voor van meer loon-

stijging, als ze als leerkracht 

blijven werken. Ten slotte 

trekt deze optie leerkrachten 

aan.

Op de tweede plaats komt 

volgens de onderzoekers de 

optie van besteding van het 

budget aan leerkrachten aan 

het begin van hun loopbaan. 

Dat geeft weliswaar een hoge-

re procentuele loonstijging 

die het vak van leerkracht 

extra aantrekkelijk maakt, 

maar er bestaan risico’s dat 

dit extra effect maar laat op 

gang komt en kort duurt. Het 

komt laat op gang omdat het 

extra aanbod vooral loopt over 

meer instroom in lerarenop-

leidingen, en het duurt vier 

jaar voordat deze studenten 

op de arbeidsmarkt komen. 

Het effect duurt kort, omdat 

het loonprofiel gedurende de 

loopbaan vlakker wordt, zodat 

het voor jonge leerkrachten 

na een paar jaar financieel 

aantrekkelijk wordt een baan 

buiten het onderwijs te gaan 

zoeken. Bovendien loop je met 

deze optie het risico dat reser-

voirs aan potentieel personeel 

kleiner worden en dat capaci-

teitstekorten kunnen ontstaan 

bij de lerarenopleidingen.

De optie het budget te beste-

den aan hoger loon voor oude-

re leerkrachten is waarschijn-

lijk weinig effectief, aldus de 

onderzoekers.

Naast de drie genoemde opties 

blijken vrouwelijke leerkrach-

ten milder te reageren op 

een loonstijging dan man-

nelijke, waarschijnlijk omdat 

hun loonachterstand op het 

bedrijfsleven klein is. Boven-

dien hebben vrouwen een gro-

tere voorkeur voor werken in 

deeltijd. Voor vrouwen is het 

belangrijkste alternatief voor 

werken als leerkracht ‘niet 

participeren op de arbeids-

markt’. Maatregelen om het 

budget te besteden om de 

waarde van non-participatie 

voor vrouwen te verminderen 

zijn waarschijnlijk ook effec-

tief om het voorziene leer-

krachtentekort te verminde-

ren, menen de onderzoekers.

Een tweede specifieke catego-

rie behelst oudere leerkrach-

ten. Voor hen is uittreding het 

belangrijkste alternatief voor 

werken als leerkracht. Maat-

regelen die specifiek worden 

gericht op het langer door-

werken van leerkrachten door 

direct het uittreden te ont-

moedigen zijn waarschijnlijk 

effectief om het aanbod aan 

leerkrachten te verhogen. _

 

Meer informatie: 

www.tpedigitaal.nl

jaarwerkplan 2010

Inspectie gaat zich focussen 
op regio’s

In	2010	gaat	de	onderwijsinspectie	–	op	basis	van	secundaire	analyses	–	in	vijf	

regio’s	rapportages	maken	waarin	de	kwaliteit	van	het	primair	onderwijs	in	dat	

gebied	in	kaart	wordt	gebracht.	De	uitkomsten	worden	aangeboden	aan	de	

onderwijs-	en	gemeentebestuurders	in	die	regio.

voorschoolse educatie, de rela-

tie met jeugdzorg en de kwa-

liteit en ontwikkeling van het 

onderwijskundig leiderschap 

en het leraarschap in de regio.

De inspectie kondigt deze 

aanpak aan in het Jaarwerk-

plan 2010. Daarin worden alle 

onderwerpen genoemd waar 

In de regiorapportages gaat 

het om knelpunten met 

betrekking tot de kwaliteit 

van het onderwijs, en om 

bijzondere onderwerpen 

die de aandacht verdienen. 

Waar mogelijk wordt er ook 

ingegaan op bevindingen 

op het terrein van vroeg- en 

de inspecteurs hun licht over 

laten schijnen, zoals reken-

onderwijs of burgerschap. 

De resultaten worden soms 

in specifieke rapportages ver-

werkt, maar vaak ook in het 

Onderwijsverslag. _
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vervangende alternatieven in ontwikkeling

KPN start bodemprocedure voor behoud 
gratis internet
Sinds	2003	biedt	KPN	alle	scholen	in	Nederland	een	gratis	internetverbinding	aan.	Als	gevolg	van	nieuwe	
regels	van	toezichthouder	Opta	wordt	KPN	echter	gedwongen	dit	met	ingang	van	1	september	2010	stop	te	
zetten.	KPN	is	het	niet	eens	met	de	nieuwe	regels	en	is	een	bodemprocedure	gestart	om	de	Opta-uitspraak	

ongedaan	te	krijgen.	Hierover	wordt	op	z’n	vroegst	eind	2009	uitsluitsel	verwacht.

Omdat het mogelijk is dat de 

eerdere beslissing van Opta 

blijft staan, is KPN bezig met 

vervangende alternatieven. 

De nieuwe regels van Opta 

betekenen in de praktijk 

dat scholen met ingang van 

het volgend schooljaar, dus 

vanaf 1 september 2010, niet 

meer kunnen beschikken 

over gratis internet. KPN zal 

daarom de scholen die nu 

gratis internet ontvangen een 

verlengingsaanbod doen dat 

de wettelijk laagst mogelijke 

prijs heeft. Eind november 

ontvangen deze scholen een 

brief over de exacte inhoud 

en mogelijkheden van het 

verlengingsaanbod.

Daarnaast is KPN in gesprek 

met partijen uit het onder-

wijsveld – zoals de AVS en 

Kennisnet – om te bekijken 

wat zij nog meer kan beteke-

nen voor het onderwijs, naast 

het aanbieden van een inter-

netaansluiting. Bijvoorbeeld 

lesideeën voor leerlingen 

in het primair onderwijs of 

workshops voor leerkrachten 

over het beter en veiliger 

benutten van internet. Voor-

jaar 2010 volgt hierover meer 

informatie.

Voor scholen die momenteel 

gebruik maken van een gratis 

internetaansluiting van KPN 

geldt dat deze aansluiting 

zonder verdere actie nog tot 

1 september 2010 geldig is. _

 

Scholen die vragen heb-

ben naar aanleiding van 

bovenstaand bericht kun-

nen een e-mail sturen naar 

scholenaanbod@kpn.com

verbetering in gevaar

Te krappe aanvraagtermijn subsidie binnenmilieu
De	realisatie	van	frisse	en	energiezuinige	basisscholen	komt	in	gevaar	door	een	te	korte	termijn	

voor	de	subsidieaanvraag.	Dat	stelt	de	VNG	in	een	brief	aan	staatssecretaris	Dijksma.	De	VNG	doet	

daarom	een	dringend	beroep	op	de	staatssecretaris	om	gemeenten	tot	1	mei	2010	de	tijd	te	geven	hun	

aanvraag	in	te	dienen.

Volgens de huidige opzet kun-

nen gemeenten van 1 oktober 

2009 tot 1 januari 2010 een 

aanvraag bij het rijk indienen 

voor een tiental maatregelen 

aan schoolgebouwen die lei-

den tot energiebesparing en 

een beter binnenmilieu. Het 

rijk stelt daarvoor Y 97,5 mil-

joen beschikbaar. Gemeenten 

leggen daar zelf nog ruim Y 65 

miljoen bij.

Met dit geld kan veel gebeu-

ren, maar het is niet genoeg 

om alle scholen aan te pak-

ken. Gemeenten moeten dus 

keuzes maken en daarover 

overleg voeren met de scho-

len. Voordat het zover is moe-

ten gemeenten en scholen 

eerst in beeld brengen welke 

maatregelen in welke school 

de beste zijn. In totaal gaat het 

gaat om zo´n 8.000 gebouwen.

Het risico bestaat dat school-

besturen en gemeenten niet 

tijdig een aanvraag in kunnen 

dienen omdat de markt hen te 

laat adviezen levert. Het rijk 

stelt namelijk als voorwaarde 

aan de subsidieverlening 

dat de gekozen maatregelen 

worden onderbouwd met 

een Energie en Binnenmi-

lieu Advies (EBA) van een 

onafhankelijk adviseur. Die 

adviseurs moeten in de peri-

ode tot 1 januari 2010 voor 

alle scholen adviezen leveren, 

ook voor scholen in het voort-

gezet onderwijs. Die kunnen 

namelijk zelf een aanvraag 

indienen en moeten dat ook 

allemaal uiterlijk 1 januari 

2010 aanvragen. _
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voo: integraal bestuur en stichting zijn voldoende

‘Vereniging ongeschikt als bestuursvorm 
openbaar onderwijs’

De	Raad	van	Toezicht	(RvT)	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	stelt	voor	om	het	aantal	
bestuursvormen	voor	het	openbaar	onderwijs	terug	te	brengen	tot	twee.	Volgens	de	raad	bieden	het	integraal	

bestuur	en	de	stichting	voldoende	mogelijkheden	en	hebben	zij	zich	in	de	praktijk	al	bewezen.

Dit laat de VOO weten, naar 

aanleiding van een pleidooi 

van onder anderen professor 

Dick Mentink, die pleit voor 

de vereniging als nieuwe 

bestuursvorm. De RvT van de 

VOO ziet niets in de vereni-

ging als bestuursvorm voor 

het openbaar onderwijs. Door 

de verenigingsvorm zouden 

leerkrachten en ouders meer 

zeggenschap moeten kunnen 

uitoefenen. Volgens de VOO 

kleven er echter teveel nade-

len aan deze bestuursvorm. 

“Zo zijn er te weinig mensen 

bereid om bestuurstaken voor 

de vereniging uit te voeren en 

is het onderwijs bovendien 

te waardevol en complex 

om door leken te worden 

bestuurd.” In een officiële 

verklaring pleit de RvT van de 

VOO voor het terugbrengen 

van het aantal bestuursvor-

men tot twee al bestaande 

vormen: het integraal bestuur 

(de gemeente) en de stichting 

voor openbaar onderwijs (het 

verzelfstandigd bestuur). _

duo vanaf 1 januari 2010

Wetsvoorstel samenvoeging Cfi en IB-Groep 
goedgekeurd

Per	1	januari	2010	gaan	de	Informatie	Beheer	Groep	en	Cfi	samen	op	in	één	nieuwe	uitvoeringsorganisatie	

voor	het	onderwijs:	DUO,	Dienst	Uitvoering	Onderwijs.	Het	betreffende	wetsvoorstel	is	inmiddels	zowel	door	

de	Tweede	Kamer	als	de	Eerste	Kamer	goedgekeurd.	DUO	valt	rechtstreeks	onder	het	ministerie	van	OCW.

DUO zal optreden als inter-

mediair tussen  beleidsmakers, 

gemeenten en onderwijs-

instellingen, en als expert op 

het gebied van financiële en 

administratieve processen. 

Door krachten te bundelen 

en in te spelen op maatschap-

pelijke en technologische 

ontwikkelingen ziet DUO de 

mogelijkheid om substan-

tiële verbeteringen in de 

onderwijsketen door te voe-

ren, zoals meer zicht op het 

effect in de klas van wetten 

en regels en minder adminis-

tratieve lasten voor bijvoor-

beeld onderwijsinstellingen, 

scholieren en ouders. Per 

1 januari 2010 zijn de 

hoofdtaken van DUO onder 

andere het bekostigen van 

onderwijsinstellingen, het 

verstrekken van studiefinan-

ciering, tegemoetkomingen 

en lerarenbeurzen en het 

verzamelen en beheren van 

onderwijsgegevens in diverse 

registraties. _

Op 6 januari 2010 gaat 

de nieuwe website 

www.ocwduo.nl online. 

Tot die tijd blijven de 

websites www.cfi.nl en 

www.ib-groep.nl bestaan.

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

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

Kwaliteit examens lerarenopleidingen moet beter

Er	komt	een	landelijke	commissie	om	de	kwaliteit	van	de	examens	van	lerarenopleidingen	in	het	hbo	–	waar-

onder	de	pabo’s	–	te	verhogen.	Dat	stelt	staatssecretaris	Van	Bijsterveldt	in	een	brief	aan	de	Tweede	Kamer.

De commissie moet erop toe-

zien dat de vereiste vakinhou-

delijke kennis wordt getoetst 

in de examens. “Studenten 

van de lerarenopleidingen 

zijn de docenten van de toe-

komst. Leerlingen hebben er 

baat bij dat studenten hun 

lerarenopleiding afsluiten met 

een ambitieuze examinering”, 

aldus de staatssecretaris.

Van Bijsterveldt heeft hier-

over afspraken gemaakt met 

de HBO-raad en stelt hoge 

eisen aan de samenstelling 

van de commissie, waarin 

schoolleiders, leerkrachten, 

examen- en meetdeskundigen 

en wetenschappers zitting 

krijgen. De commissie moet 

haar taak op een transparante 

en onafhankelijke manier 

kunnen uitvoeren.

Met de installatie van de 

landelijke examencommissie 

volgt de staatssecretaris een 

advies op van de Onderwijs-

raad. Na goedkeuring van de 

staatssecretaris wordt de cen-

trale examencommissie geïn-

stalleerd door de HBO-raad. _

advies expertgroep niet overgenomen

Geen interne klachtencommissies po en vo

De	aanbeveling	van	een	Expertgroep	om	voor	iedere	school	(po	en	vo)	een	aparte	klachtencommissie	in	

te	stellen	wordt	door	de	verantwoordelijke	staatssecretarissen	Dijksma	en	Van	Bijsterveldt	niet	ter	harte	

genomen.	Dit	blijkt	uit	een	brief	van	de	bewindslieden	aan	de	Tweede	Kamer,	waarin	het	functioneren	van	de	

klachtenregeling	tegen	het	licht	wordt	gehouden.

De Expertgroep adviseerde 

de wettelijke opzet van de 

klachtenregeling te wijzigen 

door een onderscheid te 

maken tussen een interne 

klachtencommissie per 

school en een onafhankelijke 

externe klachtencommissie. 

Dit zou erop neerkomen dat 

iedere school een interne 

klachtencommissie op moet 

zetten, naast de bestaande 

externe klachtencommissie. 

De Expertgroep kwam hiertoe 

omdat een afhandeling van 

klachten zo dicht mogelijk bij 

de school zowel de betrokken-

heid bij de klachtafhandeling 

bevordert als de leereffecten 

voor de schoolorganisatie. 

Maar het ministerie van OCW 

neemt dit advies niet over 

op grond van de volgende 

overwegingen:

•  De procedure voor afhande-

ling (eerst intern en dan 

nog eens extern) wordt lan-

ger. De klager is daar niet 

bij gebaat;

•  Een interne klachtencom-

missie ontvangt, zeker ver-

geleken met een landelijke 

of regionale klachtencom-

missie, zo weinig klachten 

dat het opbouwen van des-

kundigheid lang zal duren;

•  Bij een schoolinterne com-

missie zullen de leden eer-

der in kringen van betrok-

kenen gezocht worden. Dit 

kan er toe leiden dat een 

klager de commissie niet als 

onafhankelijk zal zien;

•  Het optuigen van een inter-

ne klachtencommissie voor 

iedere school zorgt voor 

extra administratieve lasten 

en bureaucratie.

De landelijke ouderorganisa-

ties in het po en vo hebben 

zich ook uitgesproken tegen 

dit onderdeel van het advies.

In 2004 en 2005 zijn onderzoe-

ken uitgevoerd naar het func-

tioneren van de reeds bestaan-

de wettelijke klachtenregeling 

in het po en vo. De conclusie 

van deze onderzoeken was, 

kort gezegd, dat de uitvoering 

van de klachtenregeling beter 

kan. Daarom werd onder meer 

de Expertgroep ingesteld om 

te adviseren over de aanpas-

sing van de bestuurlijke en 

juridische kaders.

De bewindslieden wijzen er in 

hun brief op dat er al een aan-

tal maatregelen zijn genomen 

waarvan men verwacht dat 

de klachtenprocedure erdoor 

verbetert. Zo zijn scholen ver-

plicht om in hun jaarverslag 

informatie te geven over de 

afhandeling van klachten. 

Bovendien moet de MR er 

door het bevoegd gezag in 

gekend worden als een klacht 

gegrond is verklaard, en welke 

maatregelen zijn genomen. 

OCW wil vooral de inspectie 

inzetten voor actief, risicoge-

richt toezicht naar aanleiding 

van klachten en op de uitvoe-

ring van de klachtenregeling. 

De inspectie neemt echter 

geen individuele klachten in 

behandeling, want dat is haar 

taak niet. Als uit inspectietoe-

zicht blijkt dat het nodig is de 

klachtafhandeling toch nader 

te onderzoeken, zal weer een 

breed onderzoek worden inge-

steld, zoals ook uitgevoerd in 

2004 en 2005. _
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ac tueel 

monster employment index

Minder onderwijs-
vacatures dan vorig jaar
Het	aantal	onderwijsvacatures	lag	in	september	van	

dit	jaar	9	procent	lager	dan	in	dezelfde	periode	vorig	

jaar.	Dat	blijkt	uit	de	Monster	Employment	Index,	de	

maandelijkse	barometer	van	de	online	arbeidsmarkt.

Uit de index blijkt dat de 

daling in september het 

grootst was in de juridi-

sche sector (-11 procent), de 

publieke sector (-9 procent), 

het onderwijs (ook -9 procent) 

en de gezondheidszorg (-8 pro-

cent). Alleen het aantal vaca-

tures binnen human resource 

management bleef stabiel.

Ondanks de voortdurende 

dalingen, ziet managing 

director Diana Krieger van 

Monsterboard.nl een licht-

puntje: “De mate waarin het 

aanbod op jaarbasis afneemt 

loopt terug. Hieruit lijkt de 

Index en daarmee de markt 

toch wat stabieler te worden.”

De Monster Employment 

Index maakt geen onder-

scheid tussen vacatures in het 

primair en voortgezet onder-

wijs en de andere sectoren. 

Ook wordt er bij de daling 

geen rekening gehouden met 

vacatures voor bijvoorbeeld 

leerkrachten en managers 

in het onderwijs. Het aantal 

vacante directiefuncties in 

het onderwijs is bijvoorbeeld 

nog steeds erg moeilijk te ver-

vullen. (bron: VOS/ABB) _

advertentie

toetsing pedagogische kwaliteit en onaangekondigde inspecties

Maatwerk bij toezicht op (buitenschoolse) 
kinderopvang

Er	gaat	het	een	en	ander	veranderen	in	het	toezicht	op	de	kwaliteit	van	de	kinderopvang.	Het	toezicht	op	

dagopvang	en	buitenschoolse	opvang	krijgt	in	2010	een	maatwerkkarakter.

Onlangs hebben staatssecre-

taris Dijksma van OCW en de 

bestuurders van VNG, GGD 

Nederland en de Inspectie 

van het Onderwijs concrete 

afspraken gemaakt om mid-

delen en personeel zo efficiënt 

mogelijk in te zetten voor 

het toezicht in de kinderop-

vang volgend jaar. Belangrijk 

uitgangspunt voor 2010 is 

om alle kinderopvangloca-

ties goed in het systeem van 

toezicht te hebben. Hiervoor 

is 10 miljoen euro extra 

beschikbaar gesteld. Daar-

naast bereiden gemeenten en 

GGD’en zich voor op de uit-

breiding van taken. Zo worden 

bijvoorbeeld extra inspecteurs 

aangesteld.

In 2010 ligt de nadruk bij 

kindercentra die in 2009 niet 

voldoende scoorden op de 

belangrijkste kwaliteitsei-

sen. Deze centra krijgen een 

onaangekondigde inspectie op 

die zaken die het meest direct 

bijdragen aan de kwaliteit van 

de kinderopvang. Een onaan-

gekondigde inspectie levert 

een realistischer beeld op van 

de dagelijkse praktijk. Het 

toezicht vindt plaats op basis 

van de speerpunten uit het in 

september 2009 ingevoerde 

model voor risicogestuurd 

toezicht. Belangrijke aspecten 

zijn bijvoorbeeld toetsing van 

de pedagogische kwaliteit, 

en controle of het maximaal 

aantal kinderen per leidster 

(beroepskracht-kind ratio) niet 

wordt overschreden. Indien 

de praktijk daartoe aanlei-

ding geeft, kan een houder 

alsnog te maken krijgen met 

toepassing van het volledige 

toetsingskader en handha-

vingsregime. _
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Geforceerd h uwelijk tussen
   onderwijs en buitenschoolse opvangOver	het	thema	

Waar	staan	we	–	scholen	én	opvang-

aanbieders	–	anno	2009,	waar	komen	we	

vandaan	en	waar	willen	we	naartoe?	Deze	

drie	vragen	staan	centraal	in	het	thema	over	

buitenschoolse	opvang.	Bso	blijkt	bovendien	

een	aanleiding	om	verder	na	te	denken	over	

de	‘schotten’	tussen	onderwijs	en	opvang:	

sla	vooral	de	opvallende	resultaten	uit	de	

webpoll	niet	over,	zie	pagina	24.	U	krijgt	good 

practices	voorgeschoteld	van	schoolleiders	en	

ondernemers	die	vernieuwend	omgaan	met	

bso,	kijkt	mee	met	schoolleiders	op	excursie	

naar	een	brede	school	en	vormt	een	beeld	van	

de	problematiek	van	de	rugzak-leerling:	hoe	

moet	dat	met	hem/haar	op	de	bso?

Dit	thema	is	gemaakt	in	samenwerking	

met	het	Netwerkbureau	Kinderopvang	dat	

kinderopvangorganisaties,	organisaties	voor	

primair	onderwijs	en	gemeenten	ondersteunt	

en	stimuleert	bij	het	realiseren	van	meer	

capaciteit	in	de	kinderopvang.

thema _ buitenschool se opvang

1  j a nua ri  2005

Nieuwe	Wet	Kinderopvang

Op	1	januari	2005	treedt	de	

nieuwe	Wet	Kinder	opvang	in	

werking.	Deze	regelt	met	name	

de	financiering	van	de	kinder-

opvang,	waaronder	bso.	Ouders	

sluiten	zelf	een	overeenkomst	

met	een	opvanginstelling	en	

krijgen	zelf	de	factuur.	De	inko-

mensafhankelijke	overheidsbijdrage	voor	de	opvang-

kosten	krijgen	zij	voortaan	via	de	Belastingdienst	

(per	1	januari	2006	en	1	januari	2007	zijn	de	kosten	

voor	ouders	verlaagd).	De	directe	subsidiëringen	van	

kindercentra	komen	te	vervallen.
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Geforceerd h uwelijk tussen
   onderwijs en buitenschoolse opvang

v a n  g e s c h e i d e n  b o l w e r k  n a a r  g e z a m e n l i j k  b e l a n g

Augustus 2006 kwam ‘ie plots om de hoek 

zeilen: de motie Van Aartsen/Bos. Het gros van 

de schoolleiders was not amused. Wéér een 

verantwoordelijkheid erbij. Toch heeft de sector 

in drie jaar tijd de buitenschoolse opvang (bso) 

redelijk omarmd. Stevent Nederland nu af op 

een stelselwijziging? Dagarrangementen en 

doorgaande leerlijnen voor élk kind, niet alleen 

voor kinderen waarvan beide ouders werken? 

tekst joëlle poortvliet

Om die vraag te beantwoorden moet men de geschiede-

nis van kinderopvang kennen, denkt Yvette Vervoort. 

Zij opereerde jarenlang als ondernemer in de kinderop-

vangbranche en is nu onder andere projectleider van het 

Netwerkbureau Kinderopvang. “Kinderopvang en onder-

wijs zijn altijd gescheiden bolwerken geweest. Pas sinds 

de opkomst van brede scholen en sinds de toenemende 

belangstelling voor bso vanuit ouders, groeit het draagvlak 

voor verregaande samenwerking. Het zijn spannende tij-

den. Er is een ontwikkeling gaande, dat merk je aan alles.”

In een AVS Scholenpanel (peiling) van afgelopen mei liet 

62 procent van de respondenten weten bso als een kans 

te zien, tegenover 46 procent in 2007. Ook signaleerden 

schoolleiders een sterke groei: 40 procent gaf dit jaar aan 

dat de werkelijke vraag naar bso de verwachting oversteeg. 

In tegenstelling tot andere opvangsectoren (zie kader ‘Capa-

citeit’) groeit de belangstelling voor bso inderdaad nog als 

kool. Hoogleraar Economie Janneke Plantenga onderzoekt 

de invloed van instituties zoals kinderopvang op de arbeids-

markt en wijst op de laatste cijfers: in 2005 gingen 121.000 

kinderen naar de naschoolse opvang, in 2008 waren dat er 

238.000. Verwacht wordt dat tegen het eind van dit jaar één 

op de drie kinderen gebruik maakt van bso: een verdrievou-

diging ten opzichte van 2002.

15  augus t us 2006

Motie	Van	Aartsen/Bos

Tijdens	de	Algemene	Politieke	

Beschouwingen	2006	neemt	de	Tweede	

Kamer	de	motie	Van	Aartsen/Bos	aan.	

In	die	motie	wordt	verzocht	de	wet-	en	

regelgeving	zodanig	aan	te	passen	

dat	scholen	worden	verplicht	voor-	en	

naschoolse	opvang	te	bieden,	of	faciliteiten	

te	bieden	waarbinnen	andere	partijen	dat	

doen	en	de	randvoorwaarden	hierbij	aan	

te	geven.

6  sep t ember 2006

Wetsvoorstel	bso

Artikel	45	van	de	Wet	Primair	Onderwijs	

(WPO)	wordt	aangepast.	Scholen	hebben	

tussen	1	januari	en	1	augustus	2007	

een	inspanningsverplichting	om	zich	

voor	te	bereiden	op	de	organisatie	van	

(voorzieningen	voor)	bso.	Per	1	januari	2007	

is	de	werkgeversbijdrage	voor	kinderopvang	

verplicht.

m a a rt 2007

Onderzoek	bso	
in	speciaal	(basis)onderwijs

Het	ministerie	van	OCW	start	een	onderzoek	

naar	de	vraag	of	s(b)o-scholen	ook	de	aan-

sluiting	moeten	regelen	tussen	school	en	

bso.	De	conclusie	luidt	'nee'.	Het	s(b)o	

komt	bij	het	regelen	van	passende	opvang	

voor	elk	van	hun	leerlingen	nog	zoveel	

knelpunten	tegen	dat	een	verplichting	op	

korte	termijn	onverstandig	wordt	gevonden.	

De	grootste	groep	ouders	wil	hun	kind	het	

liefst	op	een	'gewone'	bso	in	de	buurt	van	

huis	geplaatst	hebben,	waar	integratie	

mogelijk	is	met	kinderen	uit	het	reguliere	

onderwijs	en	de	buurt.	

>
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c a pa c i t e i t 

‘De	rek	is	eruit,	de	markt	is	verzadigd:	wie	nu	nog	meer	

opvangplekken	realiseert,	bouwt	voor	leegstand.’	En	daar	

tegenover:	‘Met	name	voor	buitenschoolse	opvang	is	nog	een	

maximale	groei	van	50	procent	te	verwachten.’	

Wie	het	heeft	over	kinderopvang,	heeft	het	over	cijfers,	

ramingen	en	voorspellingen.	Het	Netwerkbureau	Kinderopvang	

organiseerde	13	oktober	daarom	een	bijeenkomst	over	de	

capaciteit.	Waar	valt	nog	groei	te	verwachten?	Hoe	zit	het	

met	de	wachtlijsten?	Niet	alleen	de	meningen,	maar	ook	de	

onderzoekers	bleken	verdeeld.	

Zo	concludeerde	Ed	Buitenhek,	na	een	vergelijking	van	

gegevens	uit	onder	andere	de	Emancipatiemonitor	met	cijfers	

over	het	aantal	kinderen	dat	al	gebruik	maakt	van	opvang,	

dat	dankzij	de	hardnekkig	in	deeltijd	werkende	Nederlandse	

vrouw	de	markt	voor	de	dagopvang	zo	goed	als	verzadigd	

is.	“Het	is	jammer	voor	de	echte	ondernemers	met	wilde	

groeiplannen,	maar	het	is	niet	anders.	Een	significant	hogere	

arbeidsparticipatie	van	vrouwen	dan	nu	het	geval	is,	is	niet	te	

verwachten;	er	komen	niet	méér	kinderen	bij	en	een	langere	

werkweek	zit	er	ook	niet	in.	Het	enige	wat	nog	een	grotere	

vraag	kan	creëren	is	een	stelselwijziging.”	In	bso	lijkt	volgens	

Buitenheks	theorie	nog	wél	groeiruimte	te	zitten:	daar	zou	

slechts	30	procent	van	de	doelgroep	bereikt	zijn,	maar	ook	

daar	speelt	de	werkweek	van	de	vrouw	parten.	Want	wanneer	

een	kind	naar	school	gaat,	ontstaat	bijvoorbeeld	pas	behoefte	

aan	bso	bij	een	werkweek	van	meer	dan	24	uur	bij	een	niet	

flexibele	werkgever.	Buitenhek	benadert	de	data	landelijk,	

terwijl	bijvoorbeeld	het	Sociaal	Cultureel	Planbureau	(SCP)	de	

cijfers	regionaal	en	lokaal	bekijkt	en	tot	een	andere	conclusie	

komt.	Op	sommige	plekken	in	Nederland	is	volgens	het	SCP	

nog	ruimte	voor	maximaal	50	procent	groei	in	het	aantal	bso-

kindplaatsen.	

Om	per	gemeente	een	idee	te	krijgen	van	de	huidige	vraag	

naar	bso	(en	dagopvang)	op	dit	moment,	heeft	het	SCP	een	

applicatie	ontwikkelt.	Er	blijkt	namelijk	meer	vraag	te	zijn	naar	

opvang	als	een	gemeente	een	stedelijk	karakter	heeft,	een	

hoog	aantal	hoogopgeleiden,	veel	tweeverdieners	en	hoge	

inkomens.

Wie	meer	wil	weten	over	de	groei,	krimp	en	wachtlijsten:	

relevante	rapporten	en	de	applicatie	van	het	SCP	zijn	te	down-

loaden	vanaf	www.netwerkbureaukinderopvang.nl.

De	monitor	Capaciteit	Kinderopvang	2008-2011,	samengesteld	in	
opdracht	van	het	Netwerkbureau	Kinderopvang,	laat	onder	andere	
zien	hoeveel	kindplaatsen	er	zijn	gerealiseerd	per	31	december	2008.

3  mei  2007

Wachtlijsten

Het	gebruik	van	bso	groeit	sterk.	In	een	brief	

aan	de	Kamer	reageert	staatssecretaris	

Dijksma	op	berichten	in	de	pers	over	

wachtlijsten	in	de	bso.	

Met	name	het	aspect	

van	huisvesting	

is	interessant	

als	het	gaat	om	

ontwikkelingen	en	

oplossingsrichtingen.

23  jul i  2007

Dossier	toezicht	op	bso

Staatssecretaris	Dijksma	biedt	de	Kamer	een	

lijvig	dossier	aan	over	het	eerstelijnstoezicht	

op	uitvoering	van	de	Wet	Kinderopvang.	Dit	

toezicht	is	opgedragen	aan	de	gemeenten,	die	

het	feitelijke	toezicht	overdragen	aan	GGD’s.	

Belangrijkste	conclusies:	de	implementatie	

en	vormgeving	van	het	eerstelijnstoezicht	op	

kinderopvang	is	verbeterd	ten	opzichte	van	

2005.	Gemeenten	maken	zichtbaar	meer	werk	

van	hun	taak.	Eind	2006	heeft	driekwart	van	

de	gemeenten	toezicht-	en	handhavingsbeleid	

geformuleerd	(een	verdubbeling	ten	opzichte	

van	2005).

1  augus t us 2007

Resultaatverplichting

De	resultaatverplichting	gaat	van	start.	Vanaf	

deze	dag	kunnen	ouders	scholen	aanspreken	

over	bso.	Al	naar	gelang	het	gekozen	

model	verwijst	de	school	door	naar	een	

opvangorganisatie.

10



thema _ buitenschool se opvang

Buiten spelen
Het zijn die aantallen die de inhoud en kwaliteit van bso 

veranderen, denkt Vervoort. “Eind jaren negentig bun-

gelden bso-kinderen er een beetje bij. Het waren er maar 

een paar en ze gingen naar hetzelfde kindercentrum als 

de 0 tot 4-jarigen, waar verzorging centraal stond. Maar 

een kind van 8 jaar wil niet verzorgd worden. Hij of zij wil 

buiten spelen, spelletjes doen. Het is hun vrije tijd en die 

brengen ze het liefst met vriendjes door.”

Toen die ‘vriendjes’ eenmaal ook de weg naar de bso wis-

ten te vinden, ging de ontwikkeling rap. Er ontstonden 

wachtlijsten, bso-vestigingen schoten als paddenstoelen 

uit de grond en er werd meer werk gemaakt van activi-

teitenprogramma’s. Maar wat verklaart die toenemende 

belangstelling? Móeten vrouwen meer gaan werken, 

omdat het gezin anders de stijgende vaste lasten niet kan 

opbrengen? Of is de kwaliteit van kinderopvang zodanig 

verbeterd dat ouders bewust kiezen voor meer werk en 

dus meer opvang? Volgens hoogleraar Plantenga is dat een 

kip-ei verhaal. “De vraag blijft: werken er maar weinig 

vrouwen omdat de kwaliteit van opvang niet voldoende is? 

Of is de kwaliteit niet toereikend, omdat er te weinig vrou-

wen werken? Feit is dat de stijgende cijfers in bijvoorbeeld 

de bso niet gelijk opgaan met vrouwenparticipatie op de 

arbeidsmarkt, verre van dat.” Een verklaring daarvoor kan 

zijn dat er een verschuiving plaatsvindt van informele 

opvang – opa’s en oma’s – naar formele opvang.

Toeslagen
Terugkomend op de motieven achter de stijgende belang-

stelling: Plantenga denkt dat met name de toeslagenre-

geling de formele opvang populairder heeft gemaakt. 

Voor werkende ouders is opvang, waaronder bso, sinds 

de Wet Kinderopvang relatief goedkoop. “Als je kijkt 

naar ramingsmodellen uit de jaren negentig zaten ze er 

compleet naast. De veronderstelling was dat het gedrag 

van ouders niet echt gevoelig zou zijn voor aanbod en 

prijs, maar dat liep even anders.” Ook de regierol van de 

school, heeft effect gehad op de toestroom, denkt Planten-

ga. “Impliciet resulteerde de motie Van Aartsen/Bos in een 

soort kwaliteitsstempel: de school zegt dat het goed is. In 

economische termen kun je zeggen dat de transitiekosten 

lager zijn. Ouders kunnen voor twee ‘producten’ terecht 

bij hetzelfde loket en glijden zo makkelijker de bso in.”

Complementair
Scholen vervullen inderdaad de rol van toegangspoort, 

maar voor 90 procent bleef het daar vooralsnog bij. Louis 

Tavecchio, hoogleraar Pedagogiek (werkte onlangs mee 

aan een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de 

dagopvang), juicht verdere samenwerking toe. Hij ziet 

de twee takken van sport als complementair. Tavecchio: 

“Juist vanuit pedagogisch oogpunt biedt bso geweldige 

kansen. In een hedendaags gezin, met gemiddeld 1,8 kin-

deren, doen de ‘prinsjes en prinsesjes’ maar weinig erva-

ring op met belendende leeftijdsgroepen. Terwijl kinderen 

in de ontwikkelingsfase ook veel van elkáár leren. Sociale 

competenties zijn in de overbevolkte Nederlandse maat-

schappij onmisbaar: dingen samen oplossen, respect heb-

ben voor elkaar. Natuurlijk krijgen ze daar op school ook 

mee te maken, maar die omgeving is vooral ingericht op 

presteren, eindtermen en doelen halen. Tijdens de bso is 

veel meer ruimte voor natuurlijke alledaagse interactie.”

Zou daarom – vanuit een pedagogisch motief – kinder-

opvang voor alle kinderen toegankelijk moeten worden? 

Bso als basisvoorziening? Vervoort: “Als straks meer dan 

de helft van de kinderen gebruik maakt van bso – en dat 

is geen ondenkbare situatie – kun je eigenlijk niet meer 

tegen die anderen zeggen: ‘Jij mag niet, omdat je moeder 

niet werkt’.” Ook Vervoort van het netwerkbureau herkent 

17  augus t us 2007

Taskforce

Staatssecretaris	Dijksma	inventariseert	welke	

werkbare	oplossingen	er	zijn	om	de	groeiende	

wachtlijsten	in	de	bso	aan	te	pakken.	Een	

Taskforce	Kinderopvang	onder	leiding	van	

Bruno	Bruins	bekijkt	op	zeer	korte	termijn	wat	

de	oorzaken	zijn	van	de	groeiende	wachtlijsten	

(vooral	in	grote	steden)	en	welke	initiatieven	

op	lokaal	niveau	worden	ondernomen.	De	

Taskforce	concludeert	onder	andere	dat	de	

sterk	groeiende	vraag	wordt	veroorzaakt	door	

gunstige	economische	ontwikkelingen,	betere	

betaalbaarheid	van	kinderopvang	en	de	snel	

wijzigende	opvattingen	over	kinderopvang	bij	

ouders	in	Nederland.

24  sep t ember 2007

Plan	van	aanpak

Staatssecretaris	Dijksma	stuurt	een	plan	

van	aanpak	naar	de	Tweede	Kamer	om	de	

wachtlijsten	in	de	bso	op	korte	en	langere	

termijn	op	te	lossen.	Enkele	maatregelen:	

stimulering	van	snelle	capaciteitsuitbreiding	

door	een	eenmalige	bonus;	het	(her)oprichten	

van	het	Netwerkbureau	Kinderopvang,	onder	

andere	ter	bevordering	van	kennisuitwisseling	

tussen	onderwijs	en	opvang;	en	een	tijdelijke	

en	resultaatgerichte	stimuleringsregeling	voor	

gemeenten	om	kinderopvang	en	onderwijs	te	

faciliteren	bij	het	ontwikkelen	van	nieuwe	bso-

accommodaties.

5  nov ember 2007

Monitor	en	btw-problematiek

Staatssecretaris	

Dijksma	start	

met	een	Monitor	

wachtlijsten	bso.	

Met	betrekking	

tot	het	stimuleren	van	

combinatiefuncties	–	zo’n	

2.500	via	de	gemeente	–	doen	

zich	tal	van	problemen	voor.	Het	

onderwijsveld	en	de	Kamer	wijzen	

op	de	btw-problematiek	in	geval	

van	detachering.	De	staatssecretaris	

verwijst	naar	haar	collega	van	

financiën.

>
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dan zeg ik: ‘Maar dat waren een half uur geleden nog jóuw 

kinderen!’. Veel schoolleiders denken nog: ‘de schooltijd 

is voorbij, dus klaar’ en niet: ‘het zijn kinderen die in een 

wijk wonen en gebruik maken van een arrangement waar 

de school onderdeel van is’.”

Intensievere samenwerking kan alleen voortvloeien uit 

begrip voor elkaars kwaliteiten, denkt Vervoort. En daar 

ligt ook een taak voor opvangsector. Die zou nog beter en 

vaker moeten uitleggen wat ze doen en waarom. De accen-

ten liggen namelijk heel anders. Een school focust zich op 

de cognitieve ontwikkeling, bso’s meer op de sociaal-emo-

tionele ontwikkeling. Vervoort: “De sectoren vullen elkaar 

prima aan, maar het is belangrijk om die toegevoegde 

waarde te herkennen. Een leerkracht denkt nog vaak ‘wat 

een bende bij de bso, die kinderen doen maar wat daar, 

een hoop rennen en schreeuwen’. Hij of zij vergelijkt het 

met de eigen onderwijssetting waar netjes in een groep aan 

een taak wordt gewerkt. Wanneer bso’s beter uitleggen 

wat ze doen en waarom, dan ziet het onderwijspersoneel 

vanzelf de professionaliteit in die zogenaamde bende.”

Stimulans
Bso als basisvoorziening is volgens Vervoort nog niet aan 

de orde en bovendien een politieke keuze. “Destijds is 

ingezet op kinderopvang als stimulans om de thuis-

zittende vrouw aan het werk te krijgen. Punt. 

Zo wordt het ook bekostigd. Pas wanneer 

dat omslagpunt van 50 procent gebruikers 

is bereikt, verwacht ik veranderingen 

vanuit Den Haag. Ondertussen zie je dat 

sectoren zelf steeds meer aansluiting zoe-

ken bij elkaar.” Hoogleraar Plantenga blijft 

geboeid door de invloed van kinderopvang 

op het ‘arbeidsgedrag’ van moeders. “Wist 

je dat de uren die Europese moeders met 

de maatschappelijke trend richting kleine gezinnen. “De 

vraag is inderdaad: biedt zo’n klein gezin, waarin ieder-

een het druk heeft en er minder sociale samenhang in de 

omgeving is, nog wel genoeg kansen tot ontwikkeling? En 

dan heb ik het nog niet over de voordelen van bso voor kin-

deren uit kansarme gezinnen, die thuis niet gestimuleerd 

worden.”

Dubbele rol
De crux zit ‘m in de dubbele rol van kinderopvang. 

Enerzijds is het ‘slechts’ een arbeidsmarktinstrument, 

anderzijds is de sector een commerciële partner in het 

ontwikkelen en opvoeden van kinderen. Tavecchio denkt 

dat onderwijs en opvang alleen gelijkwaardig partners 

kunnen worden, als beloning en opleiding op een gelijk 

niveau komen: “Als je iets anders aanleert dan rekenen 

of taal, heb je opeens geen hogere opleiding meer nodig. 

Alleen overdracht van schoolse kennis wordt in Nederland 

serieus genomen en beloond. Er moet assertiviteit en zelf-

verzekerdheid ontstaan in de bso-sector.”

Tavecchio roept schoolleiders op hun beurt op om in het 

belang van het kind en waar nog nodig uit de ‘ivoren 

toren’ te stappen en meerdere opvoeders te erkennen: 

ouders, leerkrachten, maar zeker ook de pedagogisch 

medewerkers op de bso. Om vervolgens samen met hen 

informatie uit te wisselen over het kind. “Dat gebeurt 

nog te toevallig en meestal in de het kader van de brede 

school. Dat concept heeft, mits het goed wordt uitgevoerd, 

wat mij betreft de toekomst.”

Jóuw kinderen
Het Netwerkbureau Kinderopvang bezocht afgelopen jaar 

honderd schoolleiders en sprak met ze over bso. Tijdens 

zo’n bezoek verontschuldigde een directeur zich voor ‘die 

kinderen van de bso die zo’n herrie maken’. Vervoort: “En 

10	dec ember 	2007

Combinatiefuncties

Het	kabinet	spreekt	in	het	bestuursak-

koord	met	de	VNG	af	om	samen	met	de	

onder	wijs-,	sport-	en	cultuursector	2.500	

combinatie	functies	te	realiseren	

in	2012.	Hiertoe	hebben	de	

staatssecretarissen	van	

OCW	en	VWS,	samen	met	

de	vertegenwoordigers	

van	VNG,	NOC*NSF,	de	

onderwijsorganisaties	

en	de	Cultuurformatie,	

bestuurlijke	afspraken	

ondertekend.

26	februa ri 	2008

Kinderopvang	bij	OCW

Het	beleidsterrein	Kinderopvang	gaat	over	

van	het	ministerie	van	Sociale	Zaken	en	

Werkgelegenheid	naar	het	ministerie	van	

OCW.	Het	gevolg	is	dat	per	1	januari	2008	

het	tweedelijnstoezicht	op	de	Wet	

Kinderopvang	is	overgegaan	van	

de	Inspectie	Werk	en	Inkomen	

naar	de	Inspectie	van	het	

Onderwijs	en	dat	Sharon	

Dijksma	de	verantwoordelijk	

bewindspersoon	is.

15 	ok tober 	2008

Huisvestingleidraad	BSO

Staatssecretaris	Dijksma	krijgt	op	1	okto-

ber	het	eerste	exemplaar	van	de	Huisves-

tingleidraad	BSO	in	een	bestaande	school.	

Deze	handreiking	bevat	een	beknopte	

beschrijving	van	het	proces	dat	kinderop-

vangondernemers,	basisschooldirecties	

en	gemeenteambtenaren	doorlopen	om	

gezamenlijk	buitenschoolse	opvang	tot	

stand	te	brengen.	In	elke	fase	worden	aan-

dachtspunten	en	checklists	beschreven	

voor	elk	van	de	drie	betrokken	partijen.
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een kind tussen 0 en 4 jaar oud werken elkaar uiteindelijk 

niet zoveel ontlopen? In sommige Scandinavische landen 

krijgt een vrouw een jaar zwangerschapsverlof en de 

mogelijkheid om zes uur per dag te werken tot het kind 

6 jaar oud is. In Nederland beginnen we al vrij snel na de 

geboorte weer met werken, maar doen dat twintig uur per 

week. Uiteindelijk kom je zo’n beetje op hetzelfde aantal 

uit.” Binnen afzienbare tijd verwacht ook Plantenga geen 

stelselwijziging. Daarvoor is de Nederlandse economie 

teveel ingericht op deeltijdfuncties. “Zo werken wij nu 

eenmaal. We werken weinig uren, maar zijn daarin heel 

productief. Bedrijven zetten werknemers in op de uren 

waarop ze hen nodig hebben. Van daaruit zijn al die ‘vrou-

wendeeltijdbanen’ ontstaan en dat gooi je niet zomaar 

om.” _

thema _ buitenschool se opvang

22	a pril 	2009

Capaciteitsgroei	dagopvang

Het	Netwerkbureau	Kinderopvang	laat	de	

groei	van	de	capaciteit	in	de	hele	dagop-

vang	en	bso	opvang	meten.	In	twee	jaar	

tijd	is	het	aantal	kindplaatsen	in	

Nederland	in	de	hele	dag-

opvang	met	15	procent	

toegenomen	tot	149.304	

plaatsen	en	in	de	bso	

zelfs	met	68	procent	

tot	159.211	plaatsen.

27	 juni 	2009

Scholenpanel	bso

De	AVS	maakt	de	resultaten	bekend	van	

haar	tweede	scholenpanelonderzoek	over	

bso,	in	opdracht	van	het	Netwerkbureau	

Kinderopvang.	Het	grootste	verschil	

ten	opzicht	van	het	scholenpanel	

twee	jaar	eerder	is	dat	steeds	

meer	schoolleiders	(62	

procent)	bso	als	een	kans	

ervaren	en	dat	de	vraag	

naar	bso	groter	bleek	dan	

verwacht.

1 	 j a nua ri 	2010

Wetswijziging	toezicht	
op	kinderopvang

Er	komen	hogere	kwaliteitseisen	aan	

zelfstandige	gastouders	en	gastouderbu-

reaus.	Gebruik	van	een	gastouder	wordt	

alleen	nog	maar	vergoedt	wanneer	hij	of	

zij	aan	de	vastgestelde	kwaliteitseisen	en	

opleidingsniveaus	voldoet.	Bso’s	die	in	

2009	niet	voldoende	scoren	op	de	belang-

rijkste	kwaliteitseisen,	krijgen	in	2010	

een	onaangekondigde	inspectie.	Er	wordt	

dan	met	name	gelet	op	de	pedagogische	

kwaliteit	en	het	maximaal	aantal	kinderen	

per	leidster.

k r i t i e k  o p  s c a n d i n av i ë

In	Scandinavische	landen	is	kinderopvang	

gesocialiseerd,	in	Amerika	is	het	uitbesteed	aan	de	

markt	en	in	Nederland	doen	we	het	(groten)deels	zelf	

of	laten	we	familieleden	bijspringen.	Wat	is	wijsheid?	

De	AVS	laat	schoolleiders	al	jaren	inspiratie	opdoen	

in	landen	als	Zweden	en	Finland.	Een	uitstekend	

initiatief,	denkt	Louis	Tavecchio.	De	hoogleraar	

Pedagogiek	is	op	inhoud	en	kwaliteit	erg	enthousiast	

over	het	‘Scandinavische	model’.	Toch	noemt	hij	zichzelf	

inmiddels	ook	een	‘kritische	fan’.	“Vijf	jaar	geleden	

keek	ik	er	m’n	ogen	uit.	De	landen	zijn	veel	minder	

dichtbevolkt,	dus	zijn	er	enorme	ruimtes	aanwezig	of	

beschikbaar	gesteld	waar	de	kinderen	echt	centraal	

staan.	Door	het	slim	inzetten	van	combifuncties	werken	

veel	meer	mannen	in	de	opvang	en	het	opleidingsniveau	

en	de	pedagogische	vaardigheden	zijn	uitstekend.”

Dertig	jaar	geleden	was	de	kwalitatief	hoogstaande	

en	door	de	staat	bekostigde	kinderopvang	voor	

vrouwen	die	wilden	werken	een	doorbraak.	Alleen	

is	het	inmiddels	geen	‘willen’	meer.	Tavecchio:	“Nu	

zitten	ze	in	dat	keurslijf.	Genetisch	bepaald	of	niet,	

vrouwen	brengen	–	meer	dan	mannen	–	graag	veel	

tijd	door	met	hun	kinderen.	Maar	de	hypotheken	en	

kosten	voor	levensonderhoud	zijn	inmiddels	zo	hoog	

dat	Scandinavische	vrouwen	wel	fulltime	móeten	

werken.	Die	dwang	is	niet	goed.	Het	is	niet	te	bewijzen,	

maar	mij	lijkt	het	het	best	voor	een	kind	wanneer	het	

doordeweeks	drieënhalve	dag	opvang	of	bso	volgt	en	

de	andere	anderhalve	dag	thuis	is.	Dan	krijg	je	ook	niet	

die	overcompensatie	in	het	weekend,	van	ouders	die	

de	verloren	tijd	met	zogenaamde	quality time	willen	

inhalen.”
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Een	lastige	taak,	die	buitenschoolse	opvang?		
Sommige	scholen	zien	de	plicht	als	een	uitgelezen	kans	om	op	een	vernieuwende	manier	

invloed	uit	te	oefenen	op	de	opvang.	Vier	inspirerende	voorbeelden.	

tekst lisette blankestijn

thema _ buitenschool se opvang

Al ruim vóór de Motie Van Aartsen/Bos ging Gerard Nije 
Bijvank, directeur van de Nicolaasschool in Schalkhaar, 
op zoek naar een mogelijkheid om buitenschoolse 
opvang te bieden. De aanleiding: enkele collega’s en 
ouders zochten naar opvangmogelijkheden voor hun 
kinderen, maar in de wijk kreeg het sociaal-cultu reel 
werk geen bso van de grond. Met 
hulp van een onderwijs assistent werd 
een bso ingericht voor vijf kinderen in 
de woning van de adjunct-directeur. 
Onder tussen is deze bso uitgegroeid 
tot een bso-vestiging in de eigen 
school voor vier groepen met 
ongeveer tachtig kindplaatsen. Nije 
Bijvank:

“De bso heeft allerlei activiteiten zowel 

binnen de school als daarbuiten: op de 

sportvelden, in de bibliotheek, speur-

tochten buiten enzovoorts. We worste-

len wel met de ruimte, omdat we de 

groepslokalen vrij willen houden. Vol-

gend jaar wordt het gebouw aangepast, 

daarin worden ook meters voor bso 

opgenomen. We hebben ervoor gekozen om de bso onder 

dezelfde stichting te laten vallen als de school. Dat is zo 

gegroeid en wel zo praktisch, anders moeten we met twee 

besturen gaan werken. We hebben een stichtingsbegroting 

waarin het onderscheid tussen de private gelden (onder 

andere van de bso) en de publieke gelden duidelijk is. Je 

wordt er niet rijk van, maar als we geld overhouden aan de 

bso dan komt dat ten goede aan het doel van de stichting, 

en dat is onderwijs verzorgen.

De ouders zijn heel tevreden, omdat hun kinderen gewoon 

op school kunnen blijven en zien dat de kinderen het 

leuk vinden. En wij ook. Ons schoolgebouw wordt heel 

efficiënt gebruikt, met de bso in huis. Soms is het lastig 

dat de wet- en regelgeving voor bso (Wet Kinderopvang) en 

school (Wet Primair Onderwijs, WPO) verschilt. De GGD 

stelt aan de bso-ruimten strengere eisen 

dan de regels die voor de school gelden. 

Zo moesten wij opeens een plank tim-

meren voor het glas van de deur naar 

de toiletruimte. Al het personeel valt 

onder de WPO, één persoon heeft een 

combinatiefunctie (zie ook het inter-

view met Corry Nederhof).

Als dit je als directeur wat lijkt moet je het gewoon doen. 

Verzand niet in ellenlange beleidsstukken of pogingen om 

draagvlak te creëren, maar kijk welke contacten je hebt bij 

de gemeente en ga aan de slag. Ontzie het onderwijzend 

personeel in het begin, op den duur hebben ze er gemak 

van. De overheid wil de opvang binnen de school stimule-

ren, er is een landelijke subsidie voor.”

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

Pionieren: 
‘binnenschoolse’ opvang

‘o u d e r s  z i j n  h e e l 
t e v r e d e n ,  o m d at  h u n 

k i n d e r e n  g e w o o n 
o p  s c h o o l  k u n n e n 

b l i j v e n ’
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Stichting Meerkring, het schoolbestuur voor openbaar 
onderwijs in Amersfoort, wil invloed uitoefenen op de 
inhoud van de bso. Daarom gaat ze intensief samen-
werken met een buitenschoolse opvang organisatie 
die verschillende soorten activiteiten aanbiedt en 
daarbij de pedagogische visie van de 
stichting volgt. Ook is Meerkring in 
overleg met organisaties voor welzijn, 
kunst, cultuur en sport om invulling te 
geven aan deze activiteiten. Algemeen 
directeur Willem Kuijpers:

“De ontwikkeling van kinderen stopt 

niet om drie uur ’s middags als de 

school uitgaat. Omdat wij de ontwik-

keling van kinderen serieus nemen 

hebben we idealen over wat zij na 

schooltijd doen. Daarom gaan we per 

school een buitenschools activiteiten-

programma bieden dat voorziet in de 

interesses en behoeften van kinderen 

en hun ouders. Wat hebben kinderen 

nog meer nodig na vijfenhalf uur les? 

Wij denken aan sportprogramma’s, aan kunst en cultuur, 

maar ook aan weerbaarheidstrainingen voor allochtone 

meisjes in achterstandswijken. Daarbij gaan we samen-

werken met welzijnsorganisaties. Wij willen de regie heb-

ben over wat er na schooltijd gebeurt. We hebben nu een 

partner gevonden die onze pedagogische visie deelt.

Doordat we samenwerken met andere instellingen kun-

nen we gebruikmaken van hun exper-

tise. Ook financieel is het interessant: 

welzijnsorganisaties krijgen subsidies 

van de gemeente, wij brengen de 

doelgroep. Wel is het lastig om huis-

vesting en leidsters te vinden. Er zijn 

dus wachtlijsten. Wij willen de bso bij 

voorkeur in onze eigen schoolgebou-

wen realiseren, maar veel leerkrachten 

zijn nog huiverig bij het idee dat hun lokaal na schooltijd 

voor bso wordt gebruikt. Dat is wennen. Ook willen we 

de kinderen opvangen bij sportclubs, in theaterzalen, 

enzovoorts.

Ik ben ervan overtuigd dat de bso op deze manier een 

verrijking voor de school kan betekenen. Andere (boven-

schoolse) directeuren zouden niet bang moeten zijn dat 

het teveel gedoe is, om je op deze manier met de inhoud 

van de bso te bemoeien. Onze scholen kunnen de bso 

gebruiken om zich te profileren, en om een doorgaande 

lijn te ontwikkelen rond bijvoorbeeld cultuur. Natuurlijk 

zijn er ook ouders die liever willen dat hun kind na school-

tijd naar een ‘normale’ bso gaat en daar een puzzeltje 

maakt. Dat staat hen natuurlijk vrij. Maar hun kinderen 

missen dan wel de doorgaande lijn die de kinderen die 

naar onze bso gaan wel hebben. En dat is toch de kers op 

de taart.”

m e e r  w e t e n ?
In	maart	2010	starten	vier	Meerkringscholen	een	pilot	om	de	

nieuwe	vorm	van	bso	te	testen.	www.meerkring.nl

b e g e l e i d i n g  av s

De	AVS	begeleidt	Stichting	Meerkring	in	hun	proces.	

Bij	het	starten	van	een	bso	in	eigen	beheer	of	als	joint 

venture	komt	veel	kijken.	Welke	rol	speelt	de	GMR?	Hoe	zit	

het	met	de	financiële	haalbaarheid,	huisvesting,	personeel	

en	de	juridische	vorm?	Het	is	van	belang	een	bso	zodanig	

in	de	organisatie	te	implementeren	dat	de	doorgaande	lijn	

wordt	gewaarborgd.	Wilt	u	een	kwalitatieve	slag	maken	in	

de	inhoudelijke	samenwerking	en	de	doorgaande	lijn	met	

een	kinderopvangorganisatie?	De	AVS	kan	u	begeleiden.	

Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	Maartje	

Alma,	m.alma@avs.nl,	tel.	030-2361010.	Kijk	op	www.avs.nl/

professionalisering/maatwerkenadvies/schemabso	voor	het	

door	de	AVS	ontwikkelde	‘360	graden	onderzoek’	over	bso.

Samenwerken: 
invloed op inhoud

‘ w i j  w i l l e n  d e  r e g i e 
h e b b e n  o v e r  w at  e r  n a 

s c h o o lt i j d  g e b e u r t ’

>
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Praktisch: 
klassenassistent én bso-leidster

Basisschool de Oostwijzer in Zoetermeer heeft een 
continurooster. Dit was lastig voor de leerkrachten, 
die daardoor vaak niet voldoende pauze konden 
nemen. Daar kwam bij dat de Oostwijzer veel 
kleuters met taalachterstanden heeft en dat de 
gemeente Zoetermeer een subsidieregeling kent voor 
voor- en vroegschoolse educatie voor deze groep. 
De Zoetermeerse kinderopvangorganisatie Kern 
Kinderopvang had bovendien moeite om voldoende 
geschikt personeel te vinden. Drie redenen voor de 
school en kinderopvangorganisatie om de handen 
ineen te slaan. Er werd een combinatiefunctie ingericht: 
klassenassistent/leidster bso. Corry Nederhof, adjunct-
directeur van de Oostwijzer, is positief:

“Onze leerkrachten eten met de kinderen in het lokaal. 

Daarna gaan de kinderen naar buiten, waar ze spelen 

onder het toeziend oog van leidsters van de kinderopvang. 

Dit ontlast onze leerkrachten, die nu niet hoeven te surveil-

leren en even echt pauze kunnen nemen. En een van de 

leidsters van de bso (die ook surveilleert) werkt daarnaast 

als klassenassistent. Kleuters met taalachterstanden krij-

gen in kleine groepjes pre-teaching, zodat ze in de klas beter 

kunnen meedoen. Het mooie is dat bij die lesjes dezelfde 

methode wordt gebruikt als op de bso. Dus de kinderen die 

naar de bso gaan hebben daarin een doorgaande lijn.

Iedereen is enthousiast: de gemeente, mijn team, de 

ouders en de mensen van Kern. De klassenassistent is 

geheel in dienst bij Kern Kinderopvang. Haar onderwijsu-

ren worden gesubsidieerd door de gemeente. Als school is 

het voor ons niet te doen om die VVE-uren zelf te betalen, 

dus daarin zijn we wel afhankelijk van de continuering 

van de subsidie. Een ander nadeel is dat het lastig is om de 

klassenassistent bij ons team te betrekken. Na schooltijd 

bijvoorbeeld werkt zij op de bso. Ook organisatorisch is het 

opletten: als de surveillant aan de praat gehouden wordt 

door een ouder van een kind uit de peutergroep van die 

ochtend, dan is de surveillant te laat op het schoolplein en 

dan staat de leerkracht dus alsnog met zijn groep buiten.

 

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

l e i d i n g g e v e n d e  b e n ’

We moeten dus duidelijke afspraken maken. Het was voor 

mij ook wennen dat er iemand in ‘mijn’ gebouw werkt 

waarvan ik niet de leidinggevende ben. De bso gebruikt 

toch onze lokalen en spullen. Maar de sfeer is goed, en als 

we als leidinggevenden goed contact met elkaar blijven 

houden en de regels zijn duidelijk, dan is dit een hele prak-

tische oplossing.”

Door omstandigheden ontbreekt een foto van Corry Nederhof.

c o m b i n at i e f u n c t i e s

Een	combinatiefunctie,	combinatiefunctionaris	of	een	

combifunctie:	het	gaat	altijd	om	iemand	die	bij	één	werk-

gever	in	dienst	is,	maar	werkzaamheden	verricht	voor	twee	

opdrachtgevers.	Denk	aan	een	leerkracht	lichamelijke	

opvoeding	die	ook	sporttrainer	is	bij	een	sportvereniging	

en	op	deze	manier	school	en	sport	met	elkaar	verbindt.

Op	dit	moment	ontvangen	gemeenten	die	deel	

uitmaken	van	de	G4,	de	G31,	de	G94	en	G164	structureel	

middelen	van	het	rijk	en	start	de	lokale	toewijzing	van	

combinatiefuncties.	De	andere	gemeenten	volgen	de	

komende	jaren	stap	voor	stap.

Scholen	vragen	zich	vaak	af	of	zij	een	financieel	risico	lopen	

bij	het	aanstellen	van	een	combifunctionaris;	dat	is	niet	

het	geval.	Het	gaat	om	structurele	bekostiging.	De	CAO	

PO	gaat	uit	van	een	projectaanstelling	voor	de	duur	van	

het	convenant	Impuls	Brede	School.	Afgesproken	is	dat	de	

gemeente	de	regiefunctie	heeft	bij	deze	impuls,	wat	leidt	

tot	allerlei	vormen	van	regievoering.	Een	gemeente	kan	

kiezen	voor	een	insteek	vanuit	het	jeugdbeleid,	het	lokale	

sportbeleid	of	de	lokale	educatieve	agenda.	Wordt	sport-	of	

jeugdbeleid	gekozen,	dan	vraagt	de	aansluiting	met	onder-

wijs	extra	aandacht	omdat	scholen	en	schoolbesturen	hun	

autonomie	willen	behouden.	

Meer	informatie:	AVS,	Eelco	Dam,	e.dam@avs.nl,	

tel.	030-2361010
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Ondernemen: 
bso voor pubers

Als kinderen wat ouder worden, rond een jaar of 10, 
willen ze vaak niet meer naar de buitenschoolse 
opvang. Ze brengen hun middagen alleen thuis door, 
voor de televisie of met MSN. De kinderen die wel 
tot en met groep acht op de bso blijven, moeten er 
opeens vanaf als ze naar de brugklas gaan. Esther 
Wagenmakers, docent in het voortgezet onderwijs, 
richtte een bso op voor 9 tot en met 
14-jarigen: BSO NaschoolEnzo. Ze 
wordt gesteund door haar directeur, 
die toestemming gaf om ruimte 
voor de bso te huren in haar eigen 
scholengemeenschap, het Cals College 
in IJsselstein. Wagenmakers:

“Oudere kinderen hebben andere interes-

ses. Met creatieve en sportieve workshops 

probeer ik daaraan tegemoet te komen. 

Ook hebben kinderen uit groep acht vaak 

al best veel huiswerk. Een gewone bso 

heeft daar geen rustige ruimte voor en 

het personeel is niet opgeleid voor huis-

werkbegeleiding. NaschoolEnzo heeft die 

expertise wel. Samen met school heb ik 

een huiselijke louncheruimte laten bouwen. Daarnaast is 

een ruimte met zeven computers, deels afgeschermd door 

boekenkasten. Doordat de bso is gehuisvest in het Cals Col-

lege raken basisschoolkinderen alvast vertrouwd met zo’n 

groot schoolgebouw. We mogen de hele school gebruiken. 

Dus we kunnen houtbewerken in de techniekruimte, piz-

zabakken in de keuken, de gymzaal en het atelier gebrui-

ken. In de lounge liggen zitzakken, er is een haardvuur, 

een pooltafel: het ziet er gezellig uit. Ook bied ik een cur-

sus ‘Hoe bereid ik me voor op de brugklas’.

Mijn directeur steunt me, omdat ik voor mijn bso net als 

het Cals College veel waarde hecht aan persoonlijke aan-

dacht voor kinderen. Ik wil met kleine groepen werken, en 

ga hogerejaarsscholieren, studenten en andere docenten 

inhuren voor begeleiding. Een oud-leerling van mij bij-

voorbeeld is ondertussen ook juf en heeft de dansacade-

mie gedaan. Ik vind het erg leuk dat zij me komt helpen.

Ik ben net gestart en er zijn nog maar 

een paar kinderen. Ik heb basisscholen 

uit de buurt benaderd, maar die reageren 

niet enthousiast omdat ze al bso-partners 

hebben. Wel ga ik samenwerken met een 

grote kinderopvangorganisatie, die kin-

deren die niet meer met plezier naar de reguliere bso gaan 

naar mij zal doorverwijzen. Ik hoop eind 2009 een twintig-

tal kinderen te hebben, die ik met gezellige en nuttige mid-

dagen op weg help naar zelfstandigheid. Eigenlijk ben ik 

meer docent dan ondernemer: ik wil graag onderzoeken of 

er behoefte is aan opvang voor oudere kinderen en of het 

goed uitpakt voor hen.” _

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

advertentie

‘ ik  wil  met kleine 
groepen werken,  en ga 

hogereja ars scholieren, 
studenten en andere 

docenten inhuren voor 
begeleiding’
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h eef t  zo rg l eer l in g  o o k  o p  b s o  e x t r a  b eg el ei d in g  n o d i g?

Waar	zorgleerlingen	in	het	onderwijs	een	‘rugzak’	hebben	voor	extra	begeleiding,	gaat	deze	af	

tijdens	de	bso.	Maar	waar	zijn	rugzakkinderen	meer	bij	gebaat:	naschoolse	opvang	samen	met	

hun	klasgenootjes,	of	een	speciale	opvang	met	andere	zorgleerlingen?		 tekst noortje van dorp

sommige kinderen

‘De weggevallen struc tuur is
 voor sommige kinder en moeilijk’
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Jelle (10) gaat sinds twee jaar naar dezelfde school als zijn jongere 

zusje. Dat vindt Jelle fijn. De juf op de reguliere basisschool is lief 

en helpt hem extra bij werkjes die hij lastig vindt. Ook gaat hij 

samen met een ander jongetje drie keer per week met de remedial 

teacher mee. Maar tegen de tijd dat de schoolbel gaat, wordt Jelle 

zenuwachtig. Op Jelle’s bso zijn namelijk heel veel kinderen en kan 

hij voetballen, of lezen, of tekenen, of een spelletje doen. Jelle heeft 

zo veel te kiezen dat hij niet kan kiezen. En daardoor voelt hij zich 

vaak een beetje vervelend.

Moeilijk Een hypothetische situatie die best werkelijk-

heid zou kunnen zijn. Want wie het redt op een reguliere 

basisschool, krijgt het na schooltijd op de bso soms toch 

moeilijk. Met name kinderen met gedragsproblemen, 

stelt Annelies Zoomers. Zij is directeur van Stichting 

Kinderorganisatie Spaarne (SKOS) en richtte een bso op 

voor rugzakleerlingen en kinderen uit het speciaal onder-

wijs. “In het verleden hebben we kinderen met gedrags-

problemen in reguliere bso’s opgevangen. En dat is geen 

probleem als de kinderen nog jong en de groepen klein 

zijn. Door de Wet Kinderopvang zijn bso’s echter enorm 

gegroeid. En daarnaast zijn oudere kinderen met gedrags-

problemen moeilijker te handhaven, zeker als er minder 

aandacht voor hen is.” Volgens Zoomers wordt er soms te 

makkelijk gedacht over de naschoolse opvang. “Bso is geen 

onderwijs, het is vrije tijd. We bieden heel veel aan, maar 

kinderen moeten wel zelf keuzes maken. En die weggeval-

len structuur is voor sommige kinderen erg moeilijk.”

SKOS heeft nu een bso+ speciaal voor zorgleerlingen. “BSO 

De Bikkels is er voor kinderen die extra begeleiding nodig 

hebben. Het personeel is meer ervaren en hoger opgeleid, 

voor elke zes kinderen is er een begeleider. Bovendien 

heeft het personeel meer uren om samen met school de 

aanpak te bespreken. Maar wij zijn één van de weinige spe-

ciale bso’s in Nederland. Er zijn dus nog heel veel kinderen 

die tussen wal en schip vallen.”

Cijfers Het aantal leerlingen met lichamelijke of ver-

standelijke beperkingen dat met een rugzakje een regu-

liere basisschool bezoekt wordt geregistreerd. Volgens 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden in 

2007/2008 in het primair onderwijs bijna 25 duizend leer-

lingen een leerlinggebonden financiering. Een toename 

van bijna 7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. 85 

procent ging naar een school voor regulier basisonderwijs 

en 15 procent naar een school voor speciaal basisonder-

wijs. Bij beide onderwijssoorten nam vooral het aantal 

leerlingen met een ernstige ontwikkelingsstoornis toe.

Bso’s weten vaak niet of er onder hun kinderen ‘rugzakjes’ 

zijn. “Dat is ook niet zo gek, omdat de rugzak niet voor bso 

is bedoeld”, reageert Hadewych Cliteur, plaatsvervangend 

directeur van de CG-Raad, een koepelorganisatie voor 

chronische zieken en gehandicapten. “Wat natuurlijk 

wel bekend zou moeten zijn, is of een kind bijvoorbeeld 

gedragsproblemen heeft of een lichamelijke handicap.” 

Cliteur gelooft niet dat het overheidsprogramma Passend 

onderwijs, waardoor meer rugzakleerlingen in het regu-

lier onderwijs en dus ook bij bso’s terechtkomen, voor 

grote problemen zal zorgen in de bso. “Wat we wel zien 

is dat door bezuinigingen op de AWBZ-zorg, ouders hun 

persoonsgebonden budget niet meer kunnen inzetten 

voor extra begeleiding op bijvoorbeeld een bso. Wij pleiten 

ervoor om die bezuiniging terug te draaien.”

Inclusie In de regio Weert tekenden onderwijs 

(Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg Limburg) en kin-

deropvang een samenwerkingsovereenkomst voor een 

geïntegreerde bso. Het project ‘Samen met anderen’ moet 

pedagogisch medewerkers van bso Korein Kinderplein 

helpen een integraal aanbod van activiteiten te bieden, 

gericht op de ontwikkeling en emancipatie van zowel leer-

lingen met een zorgindicatie als leerlingen zonder deze 

indicatie. Zo kunnen kinderen met gedragsstoornissen 

zoveel mogelijk naar de bso van de gewone scholen waar 

zij les hebben.

“Hun hele leven zitten kinderen met een handicap tussen 

de gewone mensen”, reageert René Schreurs, projectleider 

van ‘Samen met anderen’. “Daarom is het ook zo belang-

rijk dat ze hun leven zo normaal mogelijk kunnen leven, 

dus ook naar een normale kinderopvang. Inclusie staat bij 

ons bovenaan. En als een kind daarvoor extra begeleiding 

nodig heeft, dan zorgen wij daarvoor.” Schreurs ontwik-

kelt kaders voor de opvang van deze zorgleerlingen. “Bij-

voorbeeld door de ontwikkeling van een helpdesk en een 

volgsysteem en goed overleg met ouders en pedagogisch 

medewerkers.” Het project loopt tot halverwege 2010. 

‘ b s o  m e t  e e n  p l u s ’

Om	ervoor	te	zorgen	dat	de	informatie-uitwisseling	tussen	school	

en	bso	zorgvuldig	en	in	overeenstemming	met	de	wettelijke	regels	

gebeurt,	ontwikkelde	het	expertisecentrum	voor	Jeugd,	Samen-

leving	en	Opvoeding	(JSO)	een	voorbeeldprotocol	en	een	voorbeeld-

toestemmingsformulier.	Beide	zijn	gratis	te	downloaden	via	

www.bsowijzer.nl.	Vanaf	12	november	aanstaande	is	ook	de	her-

schreven	brochure	‘BSO	met	een	plus’	verkrijgbaar	met	handvatten	

voor	het	opstellen	van	beleid	voor	zorgkinderen	en	diverse	praktijk-

voorbeelden.	Meer	informatie:	www.jso.nl

‘De weggevallen struc tuur is
 voor sommige kinder en moeilijk’

>
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De ontwikkelde methode, werkwijze en instrumenten wor-

den uiteindelijk aan de hele kinderopvang- en onderwijs-

sector ter beschikking gesteld.

Samenwerken Gescheiden of gezamenlijke opvang? 

Deskundige Marja van Dijk van het expertisecentrum voor 

Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO) is van mening dat 

voor beide iets te zeggen is. “Voor kinderen die in het regu-

liere onderwijs les krijgen, is het voor de hand liggend dat 

ze samen met hun klasgenootjes naar een reguliere bso 

gaan. Maar soms is een speciale bso wenselijk. Bijvoorbeeld 

voor degenen die meer behoefte hebben aan structuur. Zij 

vallen op een speciale bso minder op, omdat alle kinderen 

wel iets hebben en dat kan als prettig ervaren worden. We 

hebben mooie idealen van gezamenlijke opvang, maar een 

kind moet dit wel aankunnen.” Cliteur van de CG-raad 

pleit voor een bso+ waar kinderen met én zonder handicap 

terecht kunnen. “Je moet kinderen met een handicap niet 

uit de maatschappij halen.”

Overleg Volgens Van Dijk (JSO) is er nog veel te winnen 

op het gebied van scholing van bso-personeel. “Zorgkinderen 

hebben vaak een bepaalde pedagogische aanpak nodig. Door 

als bso goed overleg met de school te hebben – waar vaak de 

specifieke kennis is – wordt het al veel duidelijker waar een 

kind behoefte aan heeft.” Ook Maartje Alma, AVS-adviseur 

en gespecialiseerd in bso, pleit voor meer samenwerking 

tussen school en bso. “Er is soms weinig inhoudelijke com-

municatie tussen scholen en bso’s. Als je zo je best doet voor 

goed en passend onderwijs, waarom dan niet voor die twee à 

drie uren die een kind na schooltijd nog doorbrengt? Dit valt 

natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de bso, maar 

de school kan een belangrijk aandeel hebben in het zorgen 

voor een doorgaande lijn. Ik sprak laatst een bso-medewerk-

ster die geen idee had hoe ze met een kind met autisme om 

moest gaan. De school heeft deze kennis vaak wel. Dit vraagt 

van beide partijen het aangaan van een open gesprek, een 

investering van beide kanten in de professionalisering van 

werknemers op het zorgprofiel en eventuele aanpassingen 

van gebouw of materiaal.”

Politiek Naar aanleiding van kamervragen over 

naschoolse opvang voor zorgleerlingen, vlak voor de zomer, 

gaf minister Rouwvoet de grenzen aan van waartoe een 

school verplicht is. Scholen voor regulier basisonderwijs 

die leerlingen in huis hebben met speciale zorgbehoeften, 

moeten – als ouders daarom vragen – ook voor deze kinde-

ren aansluiting regelen met een bso. De school dient hierbij 

tot het uiterste te gaan, maar kan niet worden gedwongen 

iets te doen wat buiten haar mogelijkheden ligt. Volgens 

Rouvoet kunnen ouders invloed uitoefenen op de keuze van 

de bso-samenwerkingspartner via de MR van de school. “Er 

is geen wettelijk recht dat een bso kan verplichten om voor 

alle individuele gevallen voldoende geschoold personeel 

in dienst te hebben”, aldus Cliteur van de CG-raad. “Maar 

een schoolleider heeft wel het recht om te kiezen voor een 

bso. Als je als schoolleider zorgleerlingen hebt en weet dat 

het aantal zorgleerlingen in de toekomst zal groeien, dien 

je voor een bso te kiezen die wel de benodigde expertise in 

huis heeft of krijgt.”

Tot die tijd moet Jelle hopen op een kwaliteitsbevordering van de 

bso in de buurt, zodat hij ook na schooltijd met zijn klasgenootjes 

kan spelen. _

d e  o v e r d r a c h t

De	overdracht	tussen	school	en	bso	is	

cruciaal	voor	een	goede	begeleiding	

van	het	kind.	Hadewych	Cliteur	van	

de	CG-Raad:	“Dit	kan	op	verschillende	

manieren,	afhankelijk	van	hoe	nadrukkelijk	

een	bso	met	de	school	is	verbonden.	Bij	

grote	bso’s	is	het	vooral	belangrijk	dat	

er	goede	dossiers	zijn,	waarin	staat	wat	

de	beperking	is	van	een	zorgleerling	en	

wat	de	effecten	kunnen	zijn	op	school	en	

de	bso.	Tegelijkertijd	is	het	belangrijk	

dat	school	en	bso	aan	ouders	door	geven	

als	er	veranderingen	zijn	in	bijvoorbeeld	

het	programma	of	wisseling	van	een	

leerkracht.”	Ook	een	dagelijkse,	monde-

linge	overdracht	is	volgens	Cliteur	van	

belang.	“Kinderen	komen	vaak	onder	

begeleiding	naar	de	bso.	Het	is	goed	om	

even	te	bespreken,	en	dit	geldt	voor	alle	

kinderen,	of	er	nog	bijzondere	dingen	

zijn	gebeurd	op	school.”	Marja	van	Dijk	

van	expertise	centrum	JSO	vindt	dat	bij	

die	overdracht	het	kind	moet	worden	

betrok	ken.	“Een	basisschoolleerling	kan	

prima	zelf	aan	de	bso	vertellen	als	er	iets	

in	de	klas	is	gebeurd.	Door	de	verant-

woordelijkheid	bij	het	kind	te	leggen,	

krijgt	het	kind	ook	de	mogelijkheid	en	

keuze	om	zaken	te	scheiden:	‘Ik	had	ruzie	

in	de	klas,	niet	op	de	bso’.	Het	kan	zelf	

de	keuze	maken	om	het	wel	of	niet	te	

vertellen.	Dat	hoort	bij	het	ontwikkelen	

van	de	bewustwording	van	het	kind.”	Van	

Dijk	geeft	aan	dat	er	hierbij	wel	grenzen	

zijn.	“Als	er	iets	ergs	is	gebeurd,	kun	je	als	

leerkracht	de	keuze	maken	om	dit	wel	door	

te	geven	aan	de	bso.	Maar	ook	hier	geldt	

dat	het	van	belang	is	om	het	kind	dit	te	

vertellen.”

thema _ buitenschool se opvang

Zorgleerlingen	die	tijdens	schooltijd	extra	begeleiding	en	aandacht	
krijgen,	hebben	die	soms	ook	nodig	op	de	bso.	
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“Hoor dat gelach. Dat vind ik nou zo leuk”, zegt Anneke 

den Bakker, bovenschools directeur bij de Vereniging 

Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) de Basis in 

Haarlemmermeer. Achter in de bus zitten twee van ‘haar’ 

schooldirecteuren grapjes te maken met de gemeenteamb-

tenaar en de coördinator van de bso. 

Tijdens	de	excursie	‘Gluren	bij	de	Buren’	op	28	september	2009	
bezochten	schoolleiders	onder	andere	netwerk	brede	school	
De	Regenboog	in	Tilburg-Noord.	Foto’s:	Henk	Norder	en	Job	van	Velsen

thema _ buitenschool se opvang

e xc u r sie  m o e t  e i g en  k n el pu n t en  in  s a m en w er k in g  w eg n e m en

Hoe	werk	je	als	school	zo	goed	mogelijk	

samen	met	bso,	maar	ook	met	sport-	en	

culturele	organisaties?	Oftewel:	hoe	verbind	

je	binnen-	en	buitenschools	leren	in	een	

brede	school?	Voor	een	antwoord	op	deze	

vraag	volgden	zo’n	vijftien	schoolleiders,	

professionals	uit	de	kinderopvang	en	beleids-

makers	eind	september	een	excursie	van	het	

Netwerkbureau	Kinderopvang	naar	brede	

school	de	Regenboog	in	Tilburg-Noord.	

tekst eva prins

Gluren
bij de buren
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Grotere lokalen Op de nieuwe locatie wil hij dit graag 

anders, te beginnen met het gebouw. Dat moet écht multi-

functioneel worden. Daartoe worden de lokalen 80 tot 

85 vierkante meter in plaats van de gebruikelijke 47 tot 

50. “Op die manier zijn de lokalen na schooltijd geschikt 

voor naschoolse opvang”, zegt Koole, die heel blij is met 

de medewerking van de gemeente voor dit ‘vooruitstre-

vende idee.’ De lokalen zullen in overleg met de bso worden 

ingericht en bekostigd. Ook inhoudelijk zullen beide orga-

nisaties veel nauwer gaan samenwerken. Ze willen zelfs 

personeel delen. Koole: “De kok en de docent drama die nu 

bij de bso in dienst zijn, zouden bijvoorbeeld ook op school 

ingezet kunnen worden voor gastlessen.”

Vóór de eerste paal de grond in gaat, wil de schooldirecteur 

ook de behoeftes in de wijk (laten) onderzoeken. Met ‘zijn’ 

brede school wil hij immers aansluiten bij de wensen van 

de wijk. Zo denkt Koole aan een mediatheek en huiswerk-

klassen in school, maar hij wil graag weten of die behoefte 

ook leeft in de wijk.

Het idee voor de andere lokaalgrootte deed Koole op tij-

dens een excursie naar Zweden. Uitgenodigd door zijn 

bovenschools directeur hoopt hij tijdens deze ‘Gluren bij 

de buren’ ook weer inspiratie op te doen voor de nieuw te 

bouwen school.

“Zulke informele contacten zijn zo belangrijk, want zo 

goed voor de sfeer”, zegt den Bakker, die bovengenoemd 

gezelschap vandaag voor het eerst bij elkaar brengt.

Deze excursie vormt als het aan haar ligt dan ook ‘een 

mooie start van een vruchtbare samenwerking’. Twee 

VPCO-scholen, bs Opmaat en bs de Ark in Nieuw-Vennep, 

krijgen de komende jaren een nieuw gebouw en worden 

dan omgevormd tot brede school. Juist daarom neemt ze 

deel aan de excursie ‘Gluren bij de buren’, georganiseerd 

door het Netwerkbureau Kinderopvang. Voor de team-

building: om de partijen die bij haar school betrokken 

zijn (gemeente, schooldirecteuren, bso) eens ‘informeel’ 

bij elkaar te brengen en vanwege het onderwerp: de 

brede school. “Wij zijn hier voor informatie, ideeën en 

contacten.”

Flyers Een ‘echte’ brede school is in de ogen van René 

Koole, directeur van bs Opmaat, een multifunctioneel 

gebouw dat open is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, 

waar opvang en onderwijs geïntegreerd zijn en waar tallo-

ze andere activiteiten voor kinderen, ouders en buurtbewo-

ners plaatsvinden, afhankelijk van de behoeftes in de wijk.

Zover is het nu op zijn school nog lang niet. De Opmaat 

vormt weliswaar met twee andere basisscholen en kinder-

opvangorganisatie ’t Kootertje – bij elkaar gehuisvest in 

één gebouw – een stichting ‘brede school’, maar dit gaat 

volgens hem niet veel verder dan dat er een naschools 

aanbod van activiteiten in het gebouw is. Dat programma 

wordt gemaakt en georganiseerd door een brede school-

coördinator, een parttimer betaald door de stichting. “Als 

school doen we tot nu toe niet veel meer dan flyers voor de 

activiteiten uitdelen”, aldus Koole.

“Informele	contacten	tijdens	zo’n	excursie	zijn	belangrijk,	want	zo	goed	voor	de	sfeer.”

‘a l s  s c h o o l  d o e n  w e  tot  n u 
to e  n i e t  v e e l  m e e r  d a n  f ly e r s 
vo o r  a c t i v i t e i t e n  v a n  pa r t n e r s 
u i t d e l e n ’

>
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Meer kansen De bus stopt in Tilburg-Noord, in de 

wijk Stokhasselt, een zogenaamde Impulswijk. Sombere 

hoogbouw en gehoofddoekte vrouwen bepalen hier het 

straatbeeld. Op basisschool de Regenboog, ‘een multi-

culturele school in een multiculturele wijk’, krijgen de 

bezoekers in hoog tempo een aantal presentaties over de 

samenwerking tussen school, culturele- en sportorganisa-

ties in de wijk.

Een medewerkster van de bibliotheek vertelt bijvoorbeeld 

over een leesbevorderingsproject, waar de Regenboog 

én de bso bij betrokken was. Op school werd gelezen 

en gedicht en in de bso werd gewerkt aan een fototen-

toonstelling rondom het boek, samen met ouders en 

kunstenaars. Het doel van deze samenwerking is om kin-

deren door middel van een samenhangend pakket van 

binnen- en buitenschools meer kansen en mogelijkheden 

te bieden. “Veel kinderen komen zelden buiten de eigen 

wijk. Wij willen hun leefwereld vergroten door middel 

van bijvoorbeeld extra sportieve en culturele activiteiten”, 

motiveert directeur Wim Scheffers.

De brede schoolcoördinator, in dienst bij de gemeentelijke 

stichting Brede School Tilburg, fungeert in dit hele pro-

ces als ‘spin in het web.’ ”Wij proberen ervoor te zorgen 

dat het aanbod van de organisaties en van de scholen op 

elkaar aansluiten”, zegt Mieke van de Loop, één van de 

twee brede schoolcoördinatoren voor Tilburg Noord.

Combinatiefuncties ’s Ochtends bezocht de excursie-

groep basisschool De Watervlinder in Breda. Deze katholieke 

school werkt samen met openbare basisschool de Vlier en 

andere partners aan de brede school Geeren Noord, een mul-

tifunctionele accommodatie die in 2011 gerealiseerd moet 

zijn. Met het middagprogramma bij de Regenboog wil het 

Netwerkbureau Kinderopvang laten zien dat een succesvolle 

samenwerking tussen school, bibliotheek, sport en cultuur, 

niet perse hoeft te betekenen: samen onder één dak.

René Koole geeft wel de voorkeur aan één multifunctio-

nele accommodatie boven een zogenaamde ‘netwerk brede 

school’. “Ik zag in Tilburg vooral veel losse projecten, zoals 

de meeste scholen die tijdens of na school aanbieden. 

Wij werken ook samen met de bibliotheek en culturele 

instellingen. Dat vind ik niet specifiek voor een brede 

school.” Daarbij staat de situatie in Tilburg-Noord volgens 

hem ‘mijlenver’ af van die van zijn eigen school. “Dit ging 

echt over een achterstandswijk. Wij zitten in een witte 

Vinexwijk met koopwoningen en tweeverdieners. Dat is 

niet vergelijkbaar.”

te	weinig	tegemoet.	Ieder	moet	kunnen	

kiezen	voor	opvang,	maar	moet	het	ook	

kunnen	betalen!”

Anoniem: “Oneens.	Kinderen	worden	het	

sluitstuk	van	de	begroting.	Economische	

noodzaak	(duur	leven	door	overheid,	

bijvoorbeeld	grondprijs	door	gemeente)	

drijft	mensen	tot	tweeverdieners.	Staats-

opvoeding	kan	ouders	nooit	goed	

vervangen.”

J.F.M. Oude Kempers van de Antoniusschool 

in Axel: “Eens.	En	als	het	even	kan,	

moeten	die	basisvoorzieningen	aan	elkaar	

gekoppeld	worden.	In	de	prak	tijk	merk	je	

dat	het	elkaar	prima	aanvult,	als	de	bso	in	

de	school	zit.	Je	ziet	ook	dat	de	des	kundig-

Afgelopen zomer heeft u via het AVS Scholenportaal 

kunnen reageren op de stelling:

Kinderopvang moet een basis
voorziening worden, net als de 
basisschool.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,		ingezonden	

via	de	website.

uw mening telt _ peiling

25%
oneens

20%
deels 
eens

55%
eens

Monica Roordink van Stichting Kolom in 

Amsterdam: “Eens.	Er	wordt	van	ouders	verwacht	

meer	te	werken.	Vooral	voor	alleenstaande	ouders	

is	het	vaak	een	financiële	strop	om	kinderopvang	

te	regelen.	De	belasting	komt	op	dat	gebied	ouders	

Deelnemers	aan	de	excursie	gaven	de	voorkeur	aan	intensieve	samen-
werking	met	onder	andere	bso	ín	een	multifunctioneel	gebouw.
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Het voorbeeld van de combinatiefunctie, waarbij een 

leerkracht gymnastiek zowel ín school als tijdens de bso 

lessen verzorgt, vond hij wel inspirerend. “In de toekomst 

willen wij ook graag een bevoegd docent die zowel binnen 

school als op de bso sportlessen geeft.” Daarnaast zou hij 

graag een combinatiefunctie willen maken van bso-leid-

ster en onderwijsassistent.

Herkenbaar Voor Joop Schonis, directeur van basis-

school de Kaleidoskoop in Utrecht, waren de verhalen in 

Tilburg juist wel ‘heel herkenbaar.’ Net als de Regenboog 

staat ook zijn school in een ‘multiculturele aandachts-

wijk’ – Kanaleneiland-Zuid – en zijn de naschoolse acti-

viteiten vooral bedoeld om de kinderen meer kansen 

te bieden. Maar ook hij miste de samenhang. “Ik heb 

vooral veel goed bedoelde initiatieven en losse projecten 

gehoord. Net als wij nu doen.”

De vier basisscholen in Kanaleneiland-Zuid krijgen de 

komende jaren allemaal een nieuw gebouw. Schonis wil 

dit, net als de directeuren in Nieuw-Vennep, aangrij-

pen om van de Kaleidoskoop een ‘echte’ brede school te 

maken. “Het is een kans voor betere en meer structurele 

samenwerking.”

Korte lijnen Vrijwel elke school is inmiddels ‘een 

beetje brede school’, denkt Schonis, met tussenschoolse 

opvang, bso en verlengde schooldag activiteiten. Hij wil 

een stap verder gaan, maar weet nog niet precies hoe. 

“Ik wil als school meer voor de wijk betekenen”, zegt hij. 

“Voor kinderen én ouders.” Hij denkt daarvoor bijvoor-

beeld aan samenwerking met maatschappelijk werk, logo-

pedie en fysiotherapie. Die zouden wat hem betreft niet 

ín de school, maar wel dichtbij de school moeten zitten, 

zodat de lijnen kort zijn.

Ideaal zou het zijn als een stuur- of projectgroep van alle 

organisaties en partijen (onderwijs, opvang, welzijn, cul-

tuur, sport, gezondheid) in de wijk de thema’s en inhoud 

voor samenwerking vaststelt. Dat kan, meent Schonis. “Áls 

je bij elkaar zit en áls er één leidinggevende is die de regie 

heeft.” Zover is het in Kanaleneiland echter nog niet. En 

in Tilburg evenmin. Daar zijn ze nu een paar jaar bezig. 

Dat heeft, in de woorden van directeur Wim Scheffers die 

het gezelschap op de Regenboog als laatste toespreekt, al 

‘hele mooie en goede dingen’ opgeleverd. “Maar”, zegt hij, 

“de afstemming van activiteiten binnen- en buiten school 

blijft een aandachtspunt.” _

heid	van	de	leidsters	prima	is	en	dat	je	met	

deze	collega’s	goed	kunt	overleggen.	De	

school	wordt	er	levendiger	van.”

Frans van den Hoogen van Skogu in Uden:

“Deels	eens.	Kinderopvang	(zeker	2-	en	

3-jarigen)	dient	‘samen	te	smelten’	met	

basisonderwijs,	waardoor	een	door-

gaande	ontwikkelingslijn	voor	het	kind	

vanzelfsprekend	wordt.”

Theo van Lankveld van de Hazesprong 

in Nijmegen: “Eens.	De	kinderopvang	als	

basisvoorziening	betekent	dat	er	voor	

het	(primair)	onderwijs	een	volwaardige	

partner	bij	komt,	die	medeverantwoordelijk	

is	voor	het	(aan)bieden	van	goede	ontwik-

kelings	arrangementen	voor	alle	kinderen.”

S. Fisser, interim-manager: “Oneens.	We	

zien	meer	en	meer	kinderen	met	name	in	

de	eerste	jaren	van	hun	leven	‘geparkeerd’	

worden	in	dagverblijven	en	crèches.	Deze	

instellingen	kunnen	nooit	voorzien	in	het	

allerbelangrijkste,	namelijk	het	bieden	

van	liefde	en	intense	betrokkenheid.	Dat	

kun	en	mag	je	alleen	thuis	bij	je	ouder(s)/

verzorger(s)	verwachten.	Alles	wat	met	de	

fundamentele	natuur	van	mensen	te	maken	

heeft,	lijkt	onderschikt	te	worden	gemaakt	

aan	de	economie	in	laats	van	andersom.”

Gérard Hermans van De Muldershof Beek 

en Donk: “Eens.	Prima	idee!	En	vooral	

investeren	in	een	gezamenlijke	visie	en	

aanpak.	Participanten	van	(brede)	scholen:	

zoek	elkaar	op	en	overleg	regelmatig.	

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	

Scholenportaal	kunt	reageren	luidt:	

Passend onderwijs wordt 
steeds meer oude wijn in 
nieuwe zakken.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	

uw	mening!	_

Dat	komt	uiteindelijk	ten	goede	aan	

kinderen	en	begeleiders.”

thema _ buitenschool se opvang

“Een	‘echte’	brede	school	is	een	kans	voor	betere	en	meer	structurele	
samenwerking,	waarbij	de	afstemming	van	activiteiten	binnen-	en	
buiten	school	een	aandachtspunt	blijft.”
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdagingen	

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

maand	in	‘Zo	kan	het	ook!’:	De	Vrije	Ruimte	in	Den	Haag	zocht	een	flexibeler	

leerlingvolgsysteem	en	begeleidt	haar	leerlingen	nu	met	behulp	van	internet.	

tekst vanja de groot

Leren’	krijgen	leerlingen	de	ruimte	om	hun	

eigen	ontwikkelingsweg	vorm	te	geven.	

“We	hebben	bijvoorbeeld	een	leerling	die	

graag	Turks	wil	leren.	Een	leerkracht	maakt	

dit	ontwikkelpunt	samen	met	hem	SMART	

‘in’	Coachi;	handen	en	voeten	geven,	doe-

len	stellen,	et	cetera.	De leerling kan op 

ieder moment – zoals tijdens het maken 

van een werkstuk – via een ingebouwde 

chat vragen stellen aan de leerkracht of 

een andere begeleider.	Als	deze	inlogt,	

verschijnt	een	pop-up	met	de	vraag,	die	

meteen	beantwoord	kan	worden.	Ook	kun-

nen	leerkrachten	heel	makkelijk	hun	eigen	

lesmethode	maken.”

Smit	vervolgt:	“Het kind staat centraal, 

met al zijn karaktereigenschappen en ont-

wikkelingen op zowel cognitief als sociaal-

emotioneel vlak.”	Ook	ouders	en	specia-

listen	(logopedist,	ambulant	begeleider,	

therapeut)	worden	nauw	betrokken	bij	de	

ontwikkeling	van	het	kind,	dat	dag	en	nacht	

online	te	volgen	is.	Alle	betrokkenen	heb-

ben	via	een	eigen	inlogcode	online	toegang	

tot	Coachi	en	kunnen	onderling	op	een	

afgescheiden	gedeelte	informatie	digitaal	

met	elkaar	delen,	updaten	en	in	discussie	

gaan.	Alle	interactie	wordt	automatisch	

bewaard.	“Zo ontstaat een compleet en 

transparant portfolio, dat veel vergader-

momenten bespaart”,	aldus	Smit.

Bij	De	Vrije	Ruimte	zijn	ze	blij	met	het	

instrument,	maar	het	kost	Smit	nog	wel	

moeite	om	iedereen	betrokken	te	krijgen.	

“Het	is	een	nieuwigheid	en	alle	partijen	

moeten	er	nog	in	thuis	raken.	Dat	doen	we	

door	één-op-één	in	het	platform	te	duiken	

en	elkaar	de	toepassingen	te	leren.	Bij	

het	zien	van	de	mogelijkheden	komt	het	

enthousiasme	vanzelf.”	De	directeur	is	niet	

bang	dat	leerlingen	teveel	achter	de	com-

puter	zullen	zitten,	want	de	webbased	toe-

passing	is	een	interactieve	áánvulling	op	

het	bestaande	contact	tussen	leerling	en	

begeleider.	“Ze	pikken	er	juist	automatisch	

ook	de	broodnodige	computerervaring	

mee	op!”

Smit	kan	de	open space-achtige	werkwijze	

aanbevelen	bij	vernieuwingsscholen	die	

de	overstap	willen	maken	naar	Natuurlijk	

Leren	of	dat	concept	al	hanteren.	Ook	

montessori-	of	jenaplanscholen,	daar	waar	

leerlingen	veel	zelfstandig	werken,	kun-

nen	er	volgens	haar	baat	bij	hebben.	“Voor	

traditionele	scholen,	die	werken	vanuit	een	

systeem	en	veel	verantwoorden	met	cijfers,	

is	het	minder	geschikt.	Het	is	dan	niet	een	

kwestie	van	wennen,	maar	je	onderwijscon-

cept	leent	zich	er	gewoon	niet	voor.”	_

m e e r  w e t e n ?
www.devrijeruimte.org	en	

www.coachi.com

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

online coaching zet kind 
centraal en bespaart 
vergadermomenten

De	Vrije	Ruimte	coacht	haar	leerlingen	(deels)	
via	internet.

Een flexibel leerlingvolgsysteem dat uit-

gaat van het kínd, en geen kant en klaar 

pakket met de Kerndoelen als leidraad.	

Dat	idee	kwam	op	bij	directeur	Marty	Smit,	

toen	ze	met	haar	man	–	coach	van	beroep	

–	sprak	over	zijn	ervaringen	met	het	onaf-

hankelijke	online coachingsplatform	Coa-

chi;	veel	gebruikt	in	de	sport	(KNSB)	en	het	

bedrijfsleven.	“Hiermee	kan	bijvoorbeeld	

een	schaatser	integraal	gevolgd	worden	

door	alle	betrokkenen	om	hem	heen,	van	

trainer	tot	fysiotherapeut.”

Dat	moet	ook	toepasbaar	zijn	op	onze	leer-

lingen,	dacht	Smit.	En	zo	is	De	Vrije	Ruimte	

–	een	particuliere	school	voor	kinderen	van	

4	tot	18	jaar	volgens	het	Natuurlijk	Leren	

concept	–	naar	eigen	zeggen	nu	de	eerste	

school	in	Nederland	die	haar	leerlingen	

(deels)	via	internet	coacht.	Bij	‘Natuurlijk	
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eindver ant woordelijk management

De laatste tijd schieten de acade-
mische pabo’s als padden stoelen 
uit de grond. Meestal nemen 
universiteiten en hogescholen dit 
initiatief. Zo niet bij Stichting Arcade, 
openbaar primair onderwijs in de 
regio Coevorden-Hardenberg. Dit 
bestuur nam zélf het initiatief om 
studenten op te leiden en daarmee 
een kwaliteitsimpuls aan de opleiding 
te geven. Daarmee wil de stichting 
ook voor de toekomst de kwaliteit van 
haar personeel waarborgen. Samen 
met openbaar primair onderwijs 
(OPO) Emmen startte Arcade het 
project ‘Leraarplus’. Bovenschools 
opleidingscoördinator Gerrit Lamberts 
werd hiervoor aangesteld. 

tekst winnie lafeber

Lamberts:	“De	samenleving	stelt	steeds	

hogere	eisen	aan	leerkrachten.	Tegelijker-

tijd	zie	je	dat	steeds	minder	vwo’ers	voor	

de	pabo	kiezen,	omdat	ze	deze	zien	als	een	

opleiding	met	te	geringe	uitdaging.	Wij	

werven	op	vwo-scholen	om	deze	leerlingen	

warm	te	krijgen	voor	het	beroep	van	leer-

kracht.	Ook	geven	we	ze	een	baangarantie	

en	‘als	lokkertje’	300	euro	vergoeding	per	

maand	aan	het	begin	van	de	opleiding	

(gedurende	tien	maanden).	Er	gaat	wel	

een	selectie	aan	vooraf:	belangstellenden	

moeten	een	gemotiveerde	brief	schrijven	

en	vervolgens	vinden	er	intakegesprekken	

plaats.	Als	studenten	de	opleiding	niet	

voltooien,	is	er	een	terugbetalingsregeling.	

Voor	degenen	die	blijven,	ligt	er	over	vier	

jaar	een	baan	als	leerkracht	bij	één	van	

onze	scholen	in	het	verschiet	en	–	als	er	

te	weinig	werk	is	–	zijn	er	mogelijkheden	

om	onderzoekstaken	(erbij)	te	verrichten.	

Dit	studiejaar	zijn	we	begonnen	met	acht	

studenten.	We	verwachten	dat	we	dit	kun-

nen	uitbreiden	naar	de	Zuid-West	hoek	

van	Drenthe	en	dat	we	over	een	paar	jaar	

een	kwaliteitsimpuls	op	provinciaal	niveau	

kunnen	geven.”

Invloed op curriculum
Voordeel	voor	de	twee	besturen	is	dat	

ze	een	‘grotere	vinger	in	de	pap	hebben’,	

onder	andere	als	het	gaat	om	onderwijs-

inhoud.	Arcade	en	OPO	Emmen	zochten	

zelf	contact	met	de	lokale	pabo	(Emmen)	

en	Rijksuniversiteit	Groningen	(RUG).	Lam-

berts:	“Als	bestuur	heb	je	zo	veel	invloed	

op	het	bepalen	van	de	modules.	In	overleg	

met	de	pabo	hebben	we	ook	elementen	

geschrapt.	Daarnaast	hebben	we	de	prak-

tijkopdrachten	verzwaard	met	een	‘univer-

sitair	sausje’.	In	het	curriculum	zijn	onder-

zoeksvaardigheden	opgenomen	die	de	

studenten	kunnen	uitvoeren	op	een	stage-

school.	Ook	hebben	we	een	‘extra’	stage	in	

het	leven	geroepen	die	meteen	bij	de	start	

van	het	schooljaar	begint.	Voor	een	regu-

liere	(academische)	pabo-student	begint	

het	schooljaar	bijna	twee	weken	later.	Een	

ander	verschil	is	dat	onze		studenten	al	in	

het	eerste	jaar	oefenen	met	intervisiege-

sprekken,	en	niet	pas	in	het	derde	jaar.”

Goodwill
De	opleidingscoördinator	had	een	jaar	de	

tijd	om	het	project	op	touw	te		zetten.	Dit	

experimentele	jaar	gebruikte	hij	onder	

andere	om	studenten	te	werven	op	vwo-

scholen,	een	convenant	op	te	stellen	

tussen	de	samenwerkende	partijen,	sta-

gescholen	te	zoeken,	te	overleggen	over	

het	curriculum	en	goodwill te	kweken	bij	

de	schooldirecteuren.	Er	werd	een	stuur-

groep	ingesteld	(die	het	project	leidt),	

een	projectgroep	(organisatie	en	inhoud)	

en	een	monitorgroep	(enkele	directeuren	

van	scholen	en	afgevaardigden	van	beide	

besturen).	“Met	de	directeuren	heb	ik	over-

legd	of	ze	het	zagen	zitten	om	stageschool	

te	worden.	Hiervoor	moesten	ze	wel	aan	

een	aantal	criteria	voldoen	(gecertificeerde	

coach	op	school,	leerkrachten	met	men-

torenopleiding	en	goed	inspectierapport).	

Uiteindelijk	kon	ik	acht	opleidingsscholen	

aanstellen.	Bij	de	pabo	merkte	ik	in	het	

begin	wat	weerstand	(is	onze	opleiding	niet	

goed	dan?),	maar	nu	zien	zij	het	ook	als	een	

win-win	situatie.	De	RUG	was	ook	positief,	

hoewel	zij	ook	bezig	is	met	een	eigen	aca-

demische	pabo,	aldus	Lamberts.

Voor	het	experimentele	jaar	was	een	

budget	beschikbaar	van	25.000	euro.	

Hoe	financieren	de	besturen	het	project?	

Lamberts:	“Het	geld	komt	uit	de	potjes	

‘personeel	en	organisatie’	en	‘scholing	en	

opleiding’	van	beide	besturen.	We	hebben	

een	stimuleringsbijdrage	van	20.000	euro	

vanuit	de	provincie	Drenthe	gekregen.	Ook	

de	pabo	draagt	wat	bij.	Verder	hebben	we	

een	rijkssubsidie	(Krachtig	meesterschap)	

aangevraagd	waarin	de	bevordering	van	

kwaliteit	van	opleidingen	centraal	stond,	

maar	niet	gekregen!	En	dat	terwijl	er	zoveel	

aandacht	is	voor	de	tegenvallende	onder-

wijsresultaten	in	Drenthe,	vergeleken	met	

de	rest	van	Nederland.	Geen	enkel	project	

vanuit	Drenthe	is	gehonoreerd.	Dat	noem	ik	

dan	een	gemiste	kans!”

Desondanks	raadt	Lamberts	andere	bestu-

ren	wel	aan	om	zelf	een	‘academische	pabo’	

op	te	zetten.	“Ga	als	bestuur	en	een	paar	

initiatiefnemers	brainstormen	met	school-

directeuren	over	de	vraag	hoe	je	ervoor	

zorgt	dat	je	goede	leerkrachten	behoudt.	

Zet	een	goede	projectstructuur	op	en	infor-

meer	in	het	land	hoe	anderen	het	doen.	En	

denk	goed	na	over	het	curriculum:	maak	de	

goede	keuzes	en	geef	directeuren	de	kans	

te	reageren	op	het	concept.	Evalueer	het	

curriculum	(ook	in	de	monitorgroep)	en	stel	

zo	nodig	bij.	Met	als	doel	dat	je	uiteindelijk	

op	je	scholen	dIe	leerkrachten	krijgt,	die	je	

ook	daadwerkelijk	wilt	hebben.”	_

m e e r  w e t e n ?
www.leraarplus.nl.	De	AVS	kan	onder-

steunen	bij	het	opzetten	van	interne	

opleidingen.	Neem	daarvoor	contact	op	met	

Carine	Hulscher-Slot,	c.hulscher@avs.nl,	

tel.	030-2361010.

bestuur neemt zélf initiatief 
tot academische pabo
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specia al (ba sis)onderwijs

Toen in 2003 door het wegvallen 
van een ‘ondergrens’ uit de 
indicatiecriteria (Regeling 
Indicatiecriteria Leerling Gebonden 
Financiering) het recht op Passend 
onderwijs gestalte kreeg, stond de 
Emiliusschool in Son en Breugel – een 
school voor onderwijs aan leerlingen 
met zeer ernstige verstandelijke en 
meervoudige beperkingen (zevmb) – 
voor een grote uitdaging. De school 
heeft hierop een compleet curriculum 
ontwikkeld, als aanvulling op de 
Kerndoelen die voor het speciaal 
onderwijs gelden.

tekst hans van den berg

In	het	verleden	werden	kinderen	met	zevmb	

doorgaans	in	dagbestedingsprojecten	

geplaatst.	Anno	nu	maken	zij	onderdeel	

uit	van	ons	onderwijssysteem	en	hebben	

zij	daar	een	volwaardige	plek	in,	zo	rede-

neert	de	Emiliusschool.	Voor	de	school	is	

het	onderwijs	dan	ook	passend	te	noemen	

als	er	een	verantwoorde	optelsom	is	van	

onderwijsinhoud,	onderwijsomgeving,	

specifieke	kennis	van	de	leerling	en	een	

heldere	onderwijsvisie.	De	uitkomst	van	

deze	optelsom	heeft	de	school	weten	te	

vertalen	in	een	krachtig	onderwijsaanbod	

voor	zevmb-leerlingen.

Aanpassingen
De	Emiliusschool	stelde	een	nieuw	sja-

bloon	onderwijs-zorgplan	op,	dat	nog	

nadrukkelijker	en	gedetailleerder	uitgaat	

van	kindkenmerken,	structurele	bege-

leidingskenmerken,	ondersteuningsbe-

hoeften	en	handelingsplannen.	Maar	ook	

in	de	gebouwelijke	sfeer	heeft	de	school	

letterlijk	aanpassingen	gedaan.	Zo	zijn	er	

twee	vaklokalen	voor	multi-sensorische	

activering	ingericht.	Ruim	van	opzet	en	

goed	toegankelijk.	Bijzonder	hierin	is	de	

blacklightruimte.	Deze	ruimte	geeft	de	

mogelijkheid	om	de	prikkeltoediening	zo	

optimaal	mogelijk	te	sturen.	In	het	donker	

en	in	stilte	kunnen	alle	zintuigen	als	het	

ware	even	uitgezet	worden	en	kan	met	

de	ingebouwde	apparatuur	(geluids-	en	

lichtinstallaties)	aan	de	doelstellingen	op	

gebied	van	auditieve	en	visuele	ontwikke-

ling	gewerkt	worden.

Het	motorisch	therapielokaal	is	omge-

bouwd	tot	een	‘bewegingservaringslokaal’,	

waarbinnen	mogelijkheden	zijn	gereali-

seerd	om	vanuit	de	eigen	ervaringswereld,	

op	een	veilige	manier,	bewegingsactivitei-

ten	te	ondernemen.	Volgens	de	Emilius-

school	is	hier	geen	sprake	van	‘snoezelen’.	

Deze	term	zou	onrecht	doen	aan	de	toe-

gevoegde	waarde	die	de	Emiliusschool	

ontwikkeld	heeft	voor	de	multi-sensorische	

ontwikkeling	van	haar	leerlingen.	Het	

uitgangspunt	voor	de	school	is	dat	er	met	

gebruikmaking	van	de	techniek	en	de	

specifieke	inrichting	van	de	drie	ruimtes,	

een	op	ontwikkeling	en	activering	gerichte	

onderwijsactiviteit	plaatsvindt.

Hun goed recht
De	belangstelling	voor	de	werkwijze	van	

de	Emiliusschool	is	enorm	groot,	wat	een	

van	de	directe	aanleidingen	is	geweest	

tot	het	uitgeven	van	een	boek.	Door	hun	

ervaringen	en	expertise	op	te	schrijven	

willen	directeur	en	adjunct	John	van	Dijen	

en	Cor	van	Hoof	hun	onderwijsaanbod	

toegankelijk	maken	voor	anderen.	Het	

boek,	getiteld	‘Hun	goed	recht’,	is	tot	stand	

gekomen	uit	de	diepgewortelde	overtuiging	

dat	Passend	onderwijs	beschikbaar	moet	

komen	voor	ieder	kind,	ongeacht	de	ernst	

en	aard	van	de	belemmering.	Het	doet	

verslag	van	de	ervaringen	en	activiteiten	

die	op	de	Emiliusschool	uitgevoerd	

worden	en	laat	zien	dat	op	een	optimale	

manier	aangesloten	kan	worden	bij	de	

ontwikkelbehoeften	van	leerlingen	met	

zevmb.	Want	ook	zij	hebben	immers	recht	

op	onderwijs,	een	goed	recht._

Het	boek	‘Hun	goed	recht’	(t	18,90)	is	te	

bestellen	via	www.fontysoso.nl/webshop.

Hans	van	den	Berg	

(h.vandenberg@avs.nl)	werkt	bij	

de	AVS	als	adviseur.	Hij	houdt	

zich	onder	andere	bezig	met	

dienstverlening	op	het	gebied	van	

onderwijs	en	leerlingenzorg	en	is	trainer	

van	de	praktijksimulatie	‘Kind	op	de	

Gang!®’.

recht op onderwijs 
voor zevmb-kinderen

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

d e  e m i l i u s s c h oo l  st e l d e  e e n  n i e u w  s j a b loo n 

o n d e rw i j s - zo rg pl a n  o p,  dat  n o g  n a d ru k  k e   l i j k e r 

e n  g e d eta i ll e e r d e r  u i t g a at  va n  k i n d  k e n m e r k e n , 

st ruc tu re l e  b e g e l e i d i n g s  k e n m e r k e n ,  o n d e r-

st e u n i n g s  b e h o e f t e n  e n  h a n d e l i n g s pl a n n e n
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l a s t i g e  b a l a n s  t u s s e n  v r i j h e i d  v a n  o n d e r w i j s  e n  r e c h t  o p   k w a l i t e i t

De	‘nieuwe	flinkheid’	die	door	de	politiek	

waart,	richt	zich	nu	ook	op	het	onderwijs.	

Van	twee	scholen	schortte	staatssecretaris	

Dijksma	onlangs	de	bekostiging	deels	op.	

De	Amsterdamse	basisschool	As-Siddieq	

zou	niet	voldoen	aan	de	wettelijke	eisen	

voor	burgerschap	en	De	Nieuwe	School	

in	Culemborg	zou	de	Wet	op	het	Primair	

Onderwijs	overtreden	door	leerlingen	

volledige	vrijheid	te	geven.	Terechte	acties,	

of	zijn	deze	in	strijd	met	de	vrijheid	van	

onderwijs?	Gaan	we	na	decennia	deregulatie	

terug	naar	een	directieve	overheid?	

tekst marijke nijboer

Kort houden 
of koesteren?

achtergrond

Al zo’n dertig jaar wordt er driftig gedereguleerd door de 

overheid. Het aantal Haagse voorschriften is teruggebracht 

en scholen hebben steeds meer speelruimte gekregen. Zij 

gingen zich ook steeds meer onderscheiden met een eigen 

profiel. Waar in het verleden vooral hun levensbeschou-

welijke identiteit het verschil maakte, schermen scholen 

nu graag met onderwijsinhoudelijke extra’s. Er trekt een 

aanhoudende bries van experimenten en vernieuwingen 

door de lokalen.

Maar de windrichting verandert. De schoolresultaten gaan 

steeds zwaarder wegen. De media publiceren ranglijsten 

en ouders surfen, voordat ze een keuze maken, eerst naar 

de inspectierapporten en zwakke scholenlijsten op inter-

net. Termen als ‘vernieuwing’ en ‘het nieuwe leren’ zijn 

enigszins verdacht geworden. Er is een aanzwellende roep 

om ‘kwaliteit’.

In dit licht moet ook de ongebruikelijke stap worden 

gezien van het Amsterdamse schoolbestuur dat zelf 

besloot om haar basisschool, De Parel, op te heffen. De 

prestaties bleven achter en het team was wars van verbe-

tering. Toen ook het managementteam geen basis voor 

reputatieherstel meer zag, zag het bestuur maar één oplos-

sing. Liever geen school, dan een zwakke die slecht nieuws 

genereert.

Ook de overheid heeft haar bakens verzet. In navolging 

van landen als Groot-Brittannië en Duitsland, die al eerder 

hun greep op het onderwijs verstevigden, lijkt ook onze 

overheid meer controle te willen. Dat uit zich bijvoorbeeld 

in het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (zie 

kader), en het voorstel van CDA-Tweede Kamerlid Jan Jacob 

van Dijk om nieuwe zwakke scholen zo snel mogelijk 

onder intensief toezicht te plaatsen.
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“Als	het	om	inburgering	gaat,	is	de	enige	geldige	reden	voor	het	
terugschroeven	van	de	bekostiging	dat	er	helemaal	geen	aanbod	
van	inburgering	ís”,	aldus	bijzonder	hoogleraar	Onderwijsrecht	
Paul	Zoontjens.	Foto:	NFP	Photography/Marijn	van	Rij

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

Kort houden 
of koesteren?

De Nieuwe School in Culemborg leverde een ander 

probleem, waarbij het eindresultaat hetzelfde was: het 

opschorten van een deel van de subsidie. Leerlingen op 

deze school hadden de volledige vrijheid om hun eigen 

programma samen te stellen. De staatssecretaris oor-

deelde dat dit, op de punten van onderwijsinhoud en ver-

plichte deelname aan het onderwijs, in strijd was met de 

Wet op het Primair Onderwijs. Haar woordvoerder: ‘‘Het 

was hier zelfs niet mogelijk om te beoordelen of de kwali-

teit op orde was.’’

Conflicteert het ingrijpen in een school niet met de in 

Nederland zo gekoesterde vrijheid van onderwijs? CDA-

Kamerlid Van Dijk is van dit risico doordrongen. Al bij 

het indienen van zijn wetsvoorstel voor intensief toezicht 

op nieuwe zwakke scholen zei hij dat dit zeer zorgvuldig 

zal moeten worden geformuleerd, aangezien het zo dicht 

langs de vrijheid van onderwijs schuurt. De toenemende 

reguleerdrang van de politiek en de mentaliteitsverande-

ring onder ouders leidt volgens Paul Zoontjens – bijzon-

der hoogleraar Onderwijsrecht en hoofddocent Staats- en 

bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg – langza-

merhand tot een andere invulling van het begrip ‘vrij-

heid van onderwijs’. Vroeger draaide dat om het recht om 

een eigen school te stichten; nu om het recht van ouders 

en leerlingen op een goede kwaliteit van onderwijs.

Simpel Dijksma’s woordvoerder Teijssen is ervan 

overtuigd dat ingrepen als bij As-Siddieq niet in strijd 

zijn met artikel 23. “Dat heeft de Tweede Kamer ook 

geconstateerd.”

De zaak ligt simpel als er een regel wordt overtreden, 

zegt Zoontjens. “Houdt een schoolbestuur zich niet aan 

de wet, dan kun je de minister vragen om maatregelen 

te nemen en die kan bij wijze van sanctie de bekostiging 

stopzetten.” Zoontjens vindt dat Asscher correct han-

delde toen hij bij de gemeenteraad en de staatssecretaris 

aan de bel trok. Maar hij betwijfelt of het ministerie 

terecht sneed in de bekostiging van As-Siddieq. “De 

staatssecretaris doet net alsof de kerndoelen voor inbur-

gering net zo verplichtend zijn als die voor rekenen en 

taal, maar dat is niet zo. Ze hebben ‘slechts’ een advise-

rende status, ze wijzen scholen alleen de weg. Scholen 

zijn volkomen vrij in de vormgeving van inburgering. 

Als het om inburgering gaat, is de enige geldige reden 

voor het terugschroeven van de bekostiging dat er hele-

maal geen aanbod van inburgering ís. Maar die was er 

wel degelijk; er was alleen kritiek op de vorm waarin het 

werd gedaan.” Volgens woordvoerder Teijssen worden er 

wel degelijk eisen gesteld als het gaat om inburgering. 

“Dit is vastgelegd in het Toezichtkader Actief burger-

schap en sociale integratie.”

Zoontjens vindt overheidsingrijpen en de vrijheid van 

onderwijs soms een moeizaam koppel. Als voorbeeld 

noemt hij de actie van de voormalige Rotterdamse 

onderwijswethouder Leonard Geluk, die ouders vorig 

Afspraken niet nagekomen Onlangs schortte 

staatssecretaris Sharon Dijksma de bekostiging van twee 

scholen deels op. De Amsterdamse basisschool As-Siddieq, 

die al sinds 2005 onder verscherpt toezicht stond, bleek 

nog steeds tekort te schieten op het punt van burger-

schapsvorming. ‘‘De school hield zich op dat punt niet 

aan de wet,’’ zegt Dijksma’s woordvoerder Cas Teijssen. 

‘‘Bovendien kwam de school de afspraken voor verbetering 

niet na.’’

Ook de gemeente Amsterdam had moeite met de werk-

wijze van deze school. Onderwijswethouder Lodewijk 

Asscher, die onder meer werd gealarmeerd door de ver-

halen van een voormalige leerkracht over de gebrekkige 

inburgering die de school kinderen bood, besloot een 

gemeentelijke subsidie aan de school in te trekken. In 

een brief aan de gemeenteraad meldde Asscher dat hij de 

staatssecretaris en inspectie heeft gevraagd om maatrege-

len te nemen ‘die garanderen dat de leerlingen kwalitatief 

goed onderwijs krijgen, indien noodzakelijk de juiste zorg 

krijgen en dat de scholen actief burgerschap bevorderen’.

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

>
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Theoloog	Erik	Borgman	vreest	dat	scholen	niet	altijd	objectief	
worden	bejegend	en	beoordeeld.	Foto:	Arjan	Broers

jaar aanraadde om hun kinderen van de slecht preste-

rende islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun af te 

halen. “Een gemeentebestuur kan niet in die rol zitten; 

dat bepalen ouders zelf. Het zou zélfs tricky zijn als de 

inspectie dat deed.”

Terughoudend Theoloog Erik Borgman vreest dat 

scholen niet altijd objectief worden bejegend en beoor-

deeld. “Het ingrijpen bij As-Siddieq is volgens mij een 

poging om te laten zien dat we niet zomaar alles tolere-

ren. Dat kan echter averechts werken. Vrijheid van onder-

wijs gaat ervan uit dat alle groepen bijdragen aan het 

debat over wat goed onderwijs is. Als één groep daarover 

niet mag meepraten, snijd je jezelf af van een inbreng 

die misschien ook voor anderen van belang is.” Borgman 

pleit voor een grote terughoudendheid als het gaat om 

inburgering. “Onderwijs is op zich al een vorm van inte-

gratie. Mensen van scholen als As-Siddieq willen zich 

hier handhaven en ze geven kennelijk goed onderwijs, 

want hun Cito-uitslag is goed (het is echter niet duidelijk 

of alle leerlingen werden getoetst, red.). Dat lijkt mij inte-

gratie, al is het niet op de manier die wij het liefst zien. 

Voordat we eventueel ingrijpen, moeten we eerst debat-

teren over de vraag waarom die manier van integratie 

niet goed is.” Krijgt de politiek signalen dat het met de 

maatschappelijke binding niet goed loopt, dan moet er 

volgens Borgman goed worden gepraat met zo’n school. 

“En dan bedoel ik een échte uitwisseling; je moet niet 

alleen maar je boodschap komen brengen. Laat de school 

vertellen hoe zij vindt dat haar leerlingen goede moslims 

worden en leren om op een goede manier met diversiteit 

om te gaan. Het zou zomaar kunnen dat zij daar verras-

sende ideeën over hebben.”

Van de situatie in Culemborg weet Borgman te weinig 

af om er diepgaand iets over te kunnen zeggen. “Maar 

anders dan bij As-Siddieq lijkt het hier te gaan om zaken 

die niet onder de vrijheid van inrichting vallen. Eisen over 

bijvoorbeeld hoeveel uur in welke vakken lesgegeven moet 

worden, zijn kaderstellend vastgelegd. In dat geval staat de 

staatssecretaris zonder enige twijfel in haar recht en voert 

zij haar gewone toezichthoudende taak uit.”

Worstelen Als het gaat om islamitisch onderwijs ziet 

Zoontjens de maatschappij al jaren worstelen met dezelfde 

thema’s. Zo zou het bestaan van islamitische, zwarte 

scholen in strijd zijn met het integratiebeleid, en worden 

islamitische scholen vaak gezien als zwakke scholen. 

“Sommige zíjn onderwijskundig zwak. En er zijn proble-

men met integer bestuur. Men gaat bijvoorbeeld niet altijd 

goed om met overheidsgeld. Deze scholen moeten nodig 

worden geschoold in goed bestuur, en daar zijn hun koe-

pels ook druk mee bezig.”

Er wordt teveel drukte gemaakt om islamitische scho-

len, vindt Zoontjens. “Het gaat maar om 45 scholen, met 

samen minder dan 10.000 leerlingen. Peanuts, maar er 

wordt enorm om geschreeuwd.”

Islamitische scholen vallen onder het typisch Nederlandse 

bijzonder onderwijs. De hoogleraar: “Als ze functioneren 

zoals het hoort, bieden ze ook de voordelen van het bij-

zonder onderwijs. Daar is bijvoorbeeld de kwaliteit goed 

gewaarborgd, ondermeer omdat de betrokkenheid van 

ouders is geborgd. Men strijdt voor één zaak. Hoe dat kan 

uitpakken zie je bij reformatorische scholen: die sluiten 

goed aan bij de thuiscultuur en boeken uitstekende resul-

taten. In landen met alleen maar openbaar onderwijs is de 

situatie niet veel beter dan bij ons. Kijk maar naar de Fran-

se banlieus. Een school kleurt mee, krijgt altijd het gezicht 

van de omgeving waarin zij staat.”

Woordvoerder Teijssen van staatssecretaris Dijksma: ‘‘Het 

gaat ons erom dat de onderwijskwaliteit op orde is. De 

overheid heeft de taak om het onderwijs daarop te contro-

leren. Zolang scholen voldoende kwaliteit leveren, zijn ze 

nog steeds vrij om het onderwijs in te vullen zoals ze wil-

len.” Hij benadrukt dat het wetsvoorstel ‘Goed onderwijs, 

goed bestuur’ moet worden gezien als een uiterste middel. 

“We hopen dat zo min mogelijk te hoeven inzetten.” _

g o e d  o n d e r w i j s ,  g o e d  b e s t u u r

Het	wetsvoorstel	‘Goed	onderwijs,	goed	bestuur’	treedt	

vermoedelijk	volgend	schooljaar	in	werking.	Deze	wet	in	wor-

ding	regelt	dat	de	overheid	de	bekostiging	van	een	school	

kan	beëindigen	wanneer	er	sprake	is	van	aanhoudend	slecht	

onderwijs.	Het	wetsvoorstel	bevat	eisen	voor	de	minimum-

kwaliteit	waar	iedere	school	aan	moet	voldoen.	Bij	bestuurlijk	

wanbeheer	kan	de	minister	ook	een	‘aanwijzing’	geven.	Het	

bestuur	moet	dan	bepaalde	maatregelen	nemen,	bijvoorbeeld	

zich	laten	ondersteunen	door	externe	deskundigen.	Wordt	de	

aanwijzing	niet	opgevolgd,	dan	kan	de	school	financieel	wor-

den	gekort.	Het	wetsvoorstel	geeft	ook	richtlijnen	voor	goed	

bestuur.

achtergrond
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b eh o ef t e  a a n  s t r en g er e  s c h o l en

Ouders	willen	een	strengere	school	voor	hun	kinderen,	was	één	van	de	conclusies	uit	een	recent	

onderzoek	van	onderzoeksbureau	Qrius	in	opdracht	van	maandblad	J/M.	Uit	het	Nationale	

Scholenonderzoek	2008/2009	bleek	dat	ouders	het	bijbrengen	van	normen	en	waarden	een	

belangrijke	taak	van	het	primair	onderwijs	vinden.	Hoe	gaan	scholen	met	deze	behoeften	en	

wensen	van	ouders	om?	En	is	er	sprake	van	een	trend?	 tekst ans aerts

‘Ouders willen meer 
 structuur en regel maat 
 in de klas’

Een meerderheid van de ouders gaf in het onderzoek van 

Qrius aan dat het strenger moet in de klas, dat leerkrach-

ten weer met ‘u’ moeten worden aangesproken en dat bij 

wangedrag ouderwets strafwerk mag worden uitgedeeld. 

Het onderzoek richtte zich op ouders met kinderen in het 

basis- en voortgezet onderwijs. Uit het wat genuanceerdere 

Scholenonderzoek 2008/2009 bleek juist dat de meeste 

ouders tevreden zijn over de basisschool van hun kind. Het 

bijbrengen van sociale vaardigheden is volgens dit onder-

zoek wél een onderwerp waar basisscholen meer aandacht 

aan mogen besteden.

Signalen over een behoefte aan strengere scholen en 

meer structuur in de klas lijken steeds vaker de kop op te 

steken. Tijdens een uitwisselingsbezoek van een aantal 

Amsterdamse basisscholen aan Marokko in oktober vorig 

jaar – na een bezoek aan een klas met vijftig leerlingen 

waaraan de leerkracht frontaal onderwijs gaf – verzucht-

ten enkele leerkrachten: “Voor mij zou het onderwijs in 

Nederland best wat autoritairder mogen zijn dan nu het 

geval is.” Presley Bergen, bestuurslid en woordvoerder van 

de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), haakt 

hier op aan: “Wij vinden het absoluut niet verrassend dat 

blijkt dat ouders strengere scholen willen.” BON hanteert 

hierover een uitgesproken mening. “We vinden dat wat 

er op sommige scholen gebeurt, weinig met structuur en 

discipline te maken heeft. Als gevolg van allerlei onder-

wijsvernieuwingen en door de slecht opgeleide leerkrach-

ten van de laatste vijftien jaar, zijn scholen te veel bezig 

met processen en ‘het leuk maken’ in de klas. Ze houden 

zich te weinig bezig met de inhoud en de leerstof”, aldus 

Bergen. BON wil dat het Nederlandse onderwijs meer 

kwaliteit levert. Het gebrek aan kwaliteit hangt, volgens 

de vereniging, samen met opeenvolgende onderwijsver-

nieuwingen en -experimenten. Bergen: “De behoefte 

aan strengere scholen is een reactie op het nieuwe leren. 

Hierbij gaan kinderen zelf op zoek naar kennis, maar 

dat werkt niet voor ieder kind. Velen hebben kennisover-

dracht, structuur en regelmaat nodig. Dan presteren ze 

het beste. In Engeland zie je al een omslag op dit gebied. 

Structuur en discipline op school wordt tegenwoordig al 

‘s c h o l e n  z i j n  t e  v e e l  b e z i g  m e t 
p r o c e s s e n  e n  ‘ h e t  l e u k  m a k e n ’  i n 
d e  k l a s ’
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‘Ouders willen meer 
 structuur en regel maat 
 in de klas’

snel als streng gezien, terwijl dit eigenlijk heel normaal is. 

Veel scholen zouden meer aan structuur en orde kunnen 

doen.”

Met twee woorden
Directeur Kees Francino van de Damiaanschool in Zeist 

vind de roep om meer discipline en aandacht voor normen 

en waarden op school een normale reactie, want “het 

gedrag van kinderen en jongeren verandert en de samen-

leving verruwt.” Daarom kent de Damiaanschool, zoals 

veel andere scholen, een aantal afspraken – in de vorm 

van een pest-, internet- en gedragsprotocol – om veiligheid 

en een gezond pedagogisch klimaat te realiseren. Met 

twee woorden spreken, vindt Francino belangrijk. Leer-

lingen spreken de leerkracht met ‘meneer’, ‘mevrouw’, ‘ 

juf’ of ‘meester’ aan, meestal gevolgd door de achternaam. 

“Maar dit is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen; 

kleuters krijgen hierbij meer ruimte.” De Damiaanschool 

hanteert ook een straf- en beloningssysteem. 

Een strafmaatregel ligt zoveel mogelijk in 

het verlengde van de ‘overtreding’. Zo moet 

een kind dat rommel maakt het schoolplein 

opruimen. Ouderwetse strafregels over-

schrijven, vindt Francino zinloos, maar in 

de bovenbouw wordt wel de ‘pedagogische 

strafregel’ gehanteerd. “We laten een kind dan 

opschrijven wat er is voorgevallen en hoe dit op 

een andere manier opgelost had kunnen worden. 

Op die manier leert een leerling hoe het zijn of 

haar gedrag kan verbeteren.”

Directeur Francino heeft zelf echter nooit ervaren 

dat de óuders specifiek vroegen om meer structuur, 

orde, discipline en regelmaat op school. Collega-

directeur Jitze Memelink van obs De Uitkijktoren in 

Weert constateert op zijn school wél een behoefte bij 

sommige ouders aan deze zaken. “Ouders vragen 

daar ook echt naar en wij kiezen hier bewust 

voor. In mijn beleving is die behoefte vanuit 

ouders er altijd al, soms in meerdere mate, 

dan weer minder. Ik denk dat de vraag nu 

ook weer opspeelt door de crisis; ouders 

willen meer dan anders dat hun kind(eren) 

een goede opleiding volgen, die hun kansen op de 

arbeidsmarkt vergroot. Ouders vragen met name nadruk-

kelijker naar schoolregels – wat doet de school aan pes-

ten? – afstemming op het gebied van voor-, tussen- en 

naschoolse opvang, gebruikt de school een methode, 

et cetera.” Ook De Uitkijktoren beschikt over een pest-

protocol en een gedragscode en hanteert pedagogisch 

strafwerk bij ongewenst gedrag. Memelink is het dan 

ook absoluut niet eens met BON dat veel scholen niets 

doen aan structuur en discipline. “Onderwijs is wel meer 

procesgericht geworden, maar het gaat zeker niet alleen 

maar om ‘het leuk maken’ in de klas. Ook houden scho-

len zich weldegelijk bezig met inhoud en leerstof, maar 

zijn er door onderwijsvernieuwingen veel andere zaken 

bijgekomen. De tendens van individualisering van de 

maatschappij en onderwijs op maat levert een verwach-

ting op dat we individueel onderwijs dienen te geven. 

Dit is onmogelijk.” >
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De Uitkijktoren ligt vlakbij de Belgische grens en de 

directeur kent de verhalen over Nederlandse ouders die 

voor een Belgische school kiezen vanwege de nadruk op 

structuur en discipline (zie kader), maar heeft zelf niet 

meegemaakt dat zijn school om die reden leerlingen kwijt 

raakte. Memelink: “De keuze die wij op onze school heb-

ben gemaakt voor structuur en regelmaat is niet voortge-

komen uit het feit dat we vlakbij de Belgische grens zitten. 

Wij vinden een ordelijk klimaat wenselijk en willen kinde-

ren een veilige omgeving bieden.”

Voorbeeldgedrag
Een ordelijk klimaat op school is belangrijk, vindt ook 

Francino van de Damiaanschool, maar regels moeten ook 

weer niet te strak worden gehanteerd. “Wij geven op onze 

school aan: ‘Zo werken wij’. Tegelijkertijd moeten kinde-

ren ook ruimte krijgen en mondig worden gemaakt. Je 

moet als leerkracht altijd zoeken naar een goede harmo-

nie in de interactie met je leerlingen. Een té strak regime 

belemmert dat.” Het bijbrengen van normen en waarden 

is volgens hem zowel een taak van de ouders als van de 

school. “Maar de ouders zijn eindverantwoordelijk voor de 

opvoeding.” Ouders moeten zelf goed voorbeeldgedrag ver-

tonen, vindt hij. “Onlangs stonden twee ouders scheldend 

op straat vóór de school. In zo’n geval geef ik duidelijk aan 

dat ik dat niet tolereer.” Tegelijkertijd horen leerkrachten 

en andere teamleden ook het goede voorbeeld te geven. De 

Damiaanschool heeft daarvoor geen apart protocol, maar 

de teamleden zijn zich ervan bewust dat ze bijvoorbeeld 

correct taalgebruik moeten hanteren en dat ze er schoon 

en verzorgd uit horen te zien.

Ongeveer 25 procent van de leerlingen van de Damiaan-

school heeft een allochtone achtergrond. Francino heeft 

de indruk dat de allochtone leerlingen thuis wat strakker 

worden gehouden en dat er meer sprake is van respectvol 

gedrag naar de ouders toe dan in het gemiddelde Neder-

landse gezin. “Dat zien we terug in de manier waarop 

allochtone ouders leerkrachten en mij benaderen, ook 

als ze worden aangesproken op het gedrag van hun kind. 

Daar zijn ze over het algemeen ontvankelijk voor. Som-

mige Nederlandse ouders kunnen daar nog een puntje aan 

zuigen.”

Hoe trek je als school één lijn als ouders er verschillende 

normen en waarden op na houden? Francino: Wij zijn een 

gemiddelde basisschool met diversiteit in de achtergrond 

van leerlingen en dat zie je uiteraard terug in de normen 

en waarden die ouders hanteren. We zullen dus nooit met 

alle ouders helemaal op één lijn komen te zitten, maar we 

maken wel duidelijk waar we voor staan. Ik heb ouders er 

bijvoorbeeld wel eens op aangesproken dat we niet accep-

teerden dat hun kind ‘jij’ en ‘jou’ zei tegen de leerkrach-

ten. Maar in het algemeen hoeven we dit soort discussies 

niet te voeren.” _

m e e r  d i s c i p l i n e  i n  b e lg i ë

In	het	schooljaar	2008/2009	gingen	

ruim	19.000	Nederlandse	kinderen	naar	

een	Vlaamse	school	voor	primair	of	

voortgezet	onderwijs,	blijkt	uit	cijfers	

van	het	ministerie	van	Onderwijs	in	

België.	Vaak	werken	en	wonen	de	

ouders	in	Nederland	en	gaat	het	kind	

elke	dag	de	grens	over	naar	school.	

Andersom	gaan	er	nauwelijks	Belgische	

kinderen	naar	Nederlandse	scholen.	

De	Kruisheren-Ursulinen	school	in	het	

Belgische	Maaseik	heeft	ongeveer	

10	procent	Nederlandse	leerlingen	

op	een	populatie	van	450.	Ze	komen	

uit	plaatsen	als	Susteren,	Sittard	en	

Roermond.	Een	actief	wervingsbeleid	

hanteert	de	school	in	Maaseik	daarvoor	

niet.	Hubert	Schrooten,	zorgcoördinator	

op	de	Kruisheren-Ursulinenschool:	

“Nederlandse	ouders	kiezen	voor	een	

Belgische	school,	omdat	ze	de	kwaliteit	

van	het	onderwijs	beter	vinden	door	een	

hogere	mate	van	structuur	en	discipline.	

Ook	vinden	ze	dat	onze	scholen	beter	zijn	

toegerust	om	met	gedragsproblemen,	

maar	ook	met	problemen	als	pesten,	

om	te	gaan.”	In	de	rij	staan	voor	de	

leerlingen	de	school	binnen	mogen	

is	gebruikelijk	bij	onze	zuiderburen.	

Ook	worden	er	soms	nog	ouderwetse	

strafregels	uitgedeeld.	Klassikaal,	

frontaal	onderwijs	is	in	België	gangbaar.	

Schrooten:	“Op	onze	school	willen	we	wel	

naar	alternatieve	werkvormen	toe,	om	

het	zelfontdekkend	leren	van	leerlingen	

te	bevorderen.	Het	frontale	onderwijs	

willen	we	echter	niet	afschaffen.”

achtergrond

‘ j e  m o e t  a l s  l e e r k r a c h t 
a lt i j d  z o e k e n  n a a r  e e n  g o e d e 
h a r m o n i e  i n  d e  i n t e r a c t i e  m e t 
j e  l e e r l i n g e n .  e e n  t é  s t r a k 
r e g i m e  b e l e m m e r t  d at ’
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‘We willen 
niet blind de
cao-percentages
volgen’

wo r s t el en  m e t  d e  f u n c t ie m i x

Echt vaart zit er nog niet in. Een recente meting van het 

ministerie laat zien dat het aantal LB-functies in het pri-

mair onderwijs (po) nagenoeg niet is gestegen. Logisch, 

omdat de meerkosten van de LB-functies pas vanaf 2010 

deels worden vergoed. Toch is er haast geboden om met 

een plan van aanpak te komen met het oog op de grote 

ambitie van de overheid: uiteindelijk 40 procent LB-func-

ties in 2014.

achtergrond

Meer	leerkrachten	in	een	hogere	leraarsfunctie	en	

verhoging	van	de	kwaliteit.	Dat	is	in	het	kort	het	idee	

achter	de	functiemix.	Veel	schoolleiders	in	het	primair	

onderwijs	denken	over	de	invoering	na,	maar	echt	

beginnen	is	een	ander	verhaal.	Welke	vragen	leven	

er	en	welke	antwoorden	zijn	te	geven?	

tekst femke bakkeren

SOPOH, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlem-

mermeer (23 scholen), ligt op schema. Het nieuwe functie-

bouwwerk werd eind september goedgekeurd door de MR 

en de eerste 6 procent LB-functies zal komend schooljaar 

gemakkelijk bereikt worden, vertelt beleidsmedewerker 

P&O Hanneke Jansen-Tode. “Door middel van overleg en 

klankbordgroepen hebben we gekeken welke functies 

er nodig zijn om het werk voor elkaar te krijgen. De LB-

functies zijn duidelijk omschreven en zijn bedoeld voor 

leerkrachten die voor de klas staan en daarnaast een 

duidelijke, klassenoverschrijdende verantwoordelijkheid 

hebben en nemen. Dat kan op het vlak zijn van onder-

wijsinhoud, praktijkbegeleiding of bijvoorbeeld interne 

begeleiding.”
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‘We willen 
niet blind de
cao-percentages
volgen’

wo r s t el en  m e t  d e  f u n c t ie m i x De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) waar-

schuwde afgelopen zomer nog voor de ‘gemakkelijke weg’ 

die besturen mogelijk inslaan bij de invoering van de 

LB-functies; leunen op Fuwasys – het landelijke functie-

waarderingssysteem voor het primair onderwijs waarmee 

functies gekwalificeerd worden. Volgens de NSA zouden 

besturen zo niet echt nadenken over beoogde resultaten, 

maar vooral ib’ers en bijvoorbeeld bouwcoördinatoren in 

een hogere schaal plaatsen. Witten snapt die zorg, maar 

geeft aan dat binnen het ene bestuur het accent wordt 

gelegd op de bouwcoördinatietaken en bij het andere 

bestuur juist op ib-taken of taalspecialisten.

“Fuwasys is op zich een prima systeem. Ieder bestuur moet 

voor zichzelf invullen wat ze wil en welke accenten rich-

tinggevend moeten zijn voor de toekomst.”

Niet afwachten De AVS onderzocht onlangs in een 

scholenpanel of en in hoeverre schoolbesturen al met de 

functiemix bezig zijn. Tweederde van de respondenten 

blijkt nog geen LB- en/of LC-functies te hebben ingevoerd 

en er ook nog niet mee bezig te zijn. Desgevraagd voert 

bijna de helft de financiële situatie als reden aan voor 

het nog niet invoeren van de functiemix. Immers, meer 

LB-functies trekken straks een flinke wissel op het budget 

en het geld komt pas in augustus beschikbaar. Een kwart 

van de meerkosten komt dan nog op rekening van het 

schoolbestuur. Omdat de functiemix echter ook een moge-

lijkheid geeft tot het creëren (en navenant belonen) van 

ondersteunende functies – zoals de onderwijsassistent – 

kan de balans weer enigszins recht getrokken worden. Een 

extra voordeel van ‘lagergewaardeerde’ functies is dat het 

schoolbesturen een demotiemiddel geeft bij slecht functio-

neren van medewerkers.

Van de scholenpanelrespondenten kan verder 72 procent 

niet uit de voeten met de rekenformules (zie kader AVS) die 

gehanteerd moeten worden om de percentages LB- en LC-

functies te bepalen op bestuursniveau en per school.

“Hoewel er wellicht nu nog geen geld is, raad ik aan al wel 

de plannen te maken”, stelt AVS-adviseur Jannita Witten, 

die het scholenpanelonderzoek uitvoerde. “Om direct na 

financiering van start te kunnen gaan. De ingangsdatum 

is ten slotte al snel. Bovendien is het een mooi aankno-

pingspunt om eens naar het functiebouwwerk te kijken, 

waarderingssystematiek en automatismen tegen het licht 

te houden, et cetera. Dus is het gewoon goed er mee bezig 

te gaan en alles in de steigers te zetten.”

Bijna de helft van de respondenten uit het AVS-onderzoek 

noemt verder de ambities van de overheid onrealistisch. 

Ook Jansen-Tode weet nog niet of SOPOH de beoogde 40 

procent gaat halen, en of ze dat wel willen halen. “Heb 

je zoveel mensen in LB nodig om het werk gedaan te 

krijgen? Heb je zoveel mensen wel in huis? Het wordt ons 

door de strot geduwd, terwijl sommige besturen er niet 

echt een plan van aanpak of doelstelling bij verzinnen. 

Die roepen: ‘Ach, geef die 40 procent nu maar alvast pro-

motie, dan zijn we er vanaf’. Zonde van het geld en het 

achterliggende idee van de functiemix: professionalise-

ring in en van het po. We willen niet blind de cao-percen-

tages volgen, maar goed doordacht beleid ontwikkelen.”

Meerwaarde Over het beoogde effect van de hele ope-

ratie zijn de ondervraagde schoolleiders wat positiever: 

bijna de helft ziet wel een meerwaarde van de functiemix 

voor de organisatie. Een groot deel van de respondenten 

legt hierbij ook de relatie met het werken met competen-

ties. Zeventig procent herbezint zich op het beoordelings-

instrumentarium. Positief, vindt AVS-adviseur Witten: 

“Door de functiemix komt het beoordelen van werkne-

mers en competentiegericht werken in een ander licht te 

staan. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt, zodat 

mensen in hogere leraarsfuncties straks daadwerkelijk 

het beoogde resultaat kunnen neerzetten.”

‘d e  f u n c t i e m i x  g e e f t  e e n  g o e d e 
a a n l e i d i n g  o m  w e r k n e m e r s 
t e  p r i k k e l e n  tot  s c h o l i n g  e n 
m o b i l i t e i t ’

Want dat is belangrijk volgens Witten; bij de kern begin-

nen, welk resultaat ambieert het bestuur? “Het uitgangs-

punt van de functiemix moet je visie zijn. Gebruik de 

LB-functie als instrument om je strategische doelstellingen 

te realiseren. Je doelstelling moet dus allereerst helder 

zijn, waarbij de nieuwe functies een meerwaarde ople-

veren. En daar is geen blauwdruk voor. Het verschilt per 

school en de situatie van de school.” Witten kan vanuit 

haar adviserende praktijk enkele voorbeelden noemen. 

Zoals een school die zich naar buiten wil profileren. Die 

bracht de taak ‘contacten naar buiten leggen’ concreet in 

de functie van orthopedagoog onder. Of het schoolbestuur >

f u n c t i e m i x  i n  h e t  ko r t

In	het	convenant	Leerkracht	van	Nederland	uit	2008	is	

afgesproken	om	de	functie	van	leerkrachten	beter	te	

verdelen	over	meerdere	salarisschalen,	om	het	beroep	

en	carrièreperspectief	in	het	onderwijs	aantrekkelijker	

te	maken.	Concreet	moet	in	2011	83	procent	van	de	

leerkrachten	in	functieschaal	LA	zitten,	16	procent	in	LB	

en	1	procent	in	LC.	In	2014	moeten	de	laatste	cijfers	zijn	

gestegen	tot	40	en	2	procent	(op	schoolbestuurniveau,	op	

schoolniveau	is	dat	30	procent).	De	afspraak	vraagt	om	

een	zwaardere	functiemix,	die	schoolleiders	samen	met	

het	personeel	moeten	vormgeven.	De	overheid	stelt	dit	

jaar	91	miljoen	extra	beschikbaar	voor	leraarsalarissen	en	

35,5	miljoen	voor	het	salaris	van	schoolleiders.
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achtergrond

dat ‘werknemers aan zich wil binden door loopbaanper-

spectieven te bieden’. Die deelde de uiteenlopende functies 

weer in op verschillende niveaus met hieraan gekoppeld 

een beloningsmaatregel, om mensen bij excellent functio-

neren sneller een stapje vooruit te laten maken.

Het is bij het functiebouwwerk zaak om alles glashelder te 

communiceren. Waaraan moeten werknemers voldoen? Via 

FUWA PO zijn diverse voorbeeldfuncties te vinden, belang-

rijk is om deze organisatiespecifiek te maken. Vervolgens 

kan de stap gezet worden om hier competenties aan te kop-

pelen, die als basis dienen voor de beoordeling en de wer-

ving en selectie van werknemers. Ook kan bijvoorbeeld het 

mobiliteitsbeleid gekoppeld worden aan de functiemix. Het 

vergt van sommige scholen een flinke inhaalslag op het 

gebied van goed integraal personeelsbeleid. Lastig, maar 

ook een uitdaging, aldus Witten. ”Ik hoor wel eens school-

besturen roepen dat ze te weinig goede mensen hebben om 

het LB-percentage te halen. Dan moet je dus zorgen dat je 

ze krijgt! Werknemers prikkelen tot scholing en mobiliteit. 

De functiemix geeft daar een goede aanleiding voor. Ook 

de Lerarenbeurs geeft hier een impuls aan.”

Draagvlak creëren
P&O’er Jansen-Tode ging na haar aanstelling bij SOPOH 

in december 2008 voortvarend aan de slag met het onder-

werp. Ze had het bouwwerk net bij haar oude werkgever 

opgezet, waardoor ze meteen misschien wel het grootste 

probleem bij de horens vatte: draagvlak creëren. “Het is 

erg nieuw en lastig uit te leggen aan medewerkers. Dat 

er zoiets bestaat als demotie of zelfs ontslag bij niet goed 

functioneren. Waarom de een – met minder jaren werk-

ervaring – wél naar LB gaat, terwijl een oudgediende dat 

misschien niet mag. Mensen zijn het niet gewend. En een 

directeur is niet gewend om onderscheid te maken.” Het 

onbekende fenomeen is voor veel besturen dan ook aanlei-

ding de boot nog wat af te houden, merkt Witten op. “Men-

sen zijn bang dat de sfeer verandert op school.”

Het wantrouwen in de lerarenkamer is inderdaad groot, 

blijkt uit de recent verschenen nota Werken in het Onder-

wijs (WIO). Leerkrachten geven daarin aan dat ze de pro-

cedures rond schaalpromotie oneerlijk vinden verlopen. 

Ruim tweederde geeft daarnaast aan dat niet iedereen 

een eerlijke kans krijgt op de hogere functies. Volgens hen 

speelt een ‘goede relatie met de directeur’ een belangrijke 

rol. Om de schijn van achterkamertjespolitiek te vermij-

den, is communicatie onmisbaar. De promotiecriteria 

duidelijk op papier zetten en aangeven hoe mensen kans 

kunnen maken op een LB-functie. Afgesproken is om 

de promotie via sollicitatieprocedures te laten verlopen. 

“Door het hanteren van de sollicitatieprocedure wordt deze 

achter kamertjespolitiek voorkomen”, aldus Witten.

Op scholen waar de MR in een vroeg stadium bij de invoe-

ring van de functiemix is betrokken, is er volgens de nota 

WIO al meer draagvlak en vertrouwen. “Onbekend maakt 

onbemind”, vertelt Jansen-Tode. “Mensen weten niet goed 

wat ze ervan moeten verwachten, overzien de consequen-

ties niet. Door veel voorlichting te geven – via de website 

en het personeelsblad, door bijeenkomsten te organise-

ren, door teamleden een plek te geven in werkgroepen en 

klankbordgroepen – open je de dialoog en gaan mensen 

nadenken. Zo creëer je draagvlak.”

Jansen-Tode’s advies aan andere scholen: begin er snel mee. 

Praat erover, luister naar elkaars meningen. Voer vervol-

gens de functiemix stapsgewijs in en let op met wie je wat 

en wanneer communiceert. De AVS heeft zo’n stappenplan 

(zie kader) ontwikkeld, “omdat de behoefte in het veld 

groot is aan een overzicht van de acties die gedaan moeten 

worden,” merkt Witten. Maar met zo’n stappenplan alleen 

ben je er niet, volgens haar. Van de scholen die beleid gaan 

ontwikkelen is 60 procent dan ook van plan externe hulp 

in te schakelen, bleek uit het AVS-onderzoek. Daar heeft 

de overheid een steek laten vallen, vindt Jansen-Tode. “De 

invoering kost miljoenen; al die adviesbureaus die worden 

ingehuurd en directies die dagen op de hei over het onder-

werp praten... Had de sector meteen een stappenplan gege-

ven! Zonde van het geld.” _

m e e r  w e t e n ?
Op	4	november	aanstaande	organiseert	het	ministerie	van	OCW	

voor	bestuurders/directie	en	(G)MR-leden	de	werkconferentie	

‘Werken	in	het	onderwijs’	in	het	Kurhaus	te	Scheveningen.	

Deelnemers	krijgen	tijdens	deze	dag	onder	andere	praktische	

handvatten	voor	de	invoering	van	de	functiemix.	Meer	informa-

tie	en	aanmelden:	www.spitz.nu/werkeninonderwijs.

Zie	ook	www.functiemix.minocw.nl	voor	algemene	informa-

tie	over	de	functiemix.

o n d e r s t e u n i n g  av s :  s ta p p e n p l a n

De	AVS	kan	schoolorganisaties	zowel	inhoudelijk	als	proces-

matig	behulpzaam	zijn.	Inhoudelijk	door	te	ondersteunen	bij	de	

beleidsontwikkeling	rond	de	functiemix.	De	AVS	helpt	met	het	

vormgeven	van	het	functiebouwwerk	in	relatie	tot	de	hogere	

leraarsfuncties.	Verder	verzorgt	de	AVS	trainingen	gericht	op	

het	beoordelen	van	werknemers	en	biedt	ondersteuning	in	het	

opstellen	van	competentieprofielen.	In	procesmatige	zin	kan	

de	AVS	met	behulp	van	een	online stappenplan	in	kaart	brengen	

welke	stappen	schoolorganisaties	nog	moet	zetten,	hoe	zij	

die	gaan	organiseren	en	vooral	hoe	zij	de	verschillende	stap-

pen	kunnen	communiceren	en	delen	met	medewerkers	en	met	

de	PGMR.	

Het	stappenplan	is	te	downloaden	via	www.avs.nl/

werkgeverszaken/personeelsbeleid/functiemix.	Ook	kan	de	

AVS	te	hulp	schieten	bij	problemen	met	de	rekenformules.	

Voor	begeleiding	kunnen	scholen	contact	opnemen	met	AVS-

adviseur	en	gecertificeerd	functiewaardeerder	Jannita	Witten,	

j.witten@avs.nl,	tel.	030-2361010.
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Rita Verdonk,	namens	de	

eenmansfractie	Trots op Nederland (TON)	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

geen middelmaat, 
maar toppers

“De overheid heeft haar kerntaak, het 

zekerstellen van de kwaliteit van het 

onderwijs, de afgelopen jaren ernstig ver-

waarloosd”.	Tot	deze	schokkende	conclusie	

kwam	de	commissie	Dijsselbloem.	Het	

moet	dus	anders.

Voor	TrotsopNederland	is	een	goed	begin	

al	het	halve	werk.	Tijdens	de	jonge	levens-

jaren	van	een	mens	wordt	in	het	primair	

onderwijs	de	basis	gelegd	voor	de	ontwik-

keling	van	de	talenten	en	het	gedrag.	Het	

gebrek	aan	kennis	van	onze	taal,	rekenen	

en	wiskunde	is	onacceptabel.	Waar	het	

gaat	om	het	leren	van	allerlei	gedragingen	

zijn	juist	de	meester	of	de	juf	het	voorbeeld	

en	dienen	zij	te	corrigeren	als	er	iets	fout	

gaat.	Dit	draagt	er	in	de	toekomst	aan	

bij	dat	verloederingen	en	ontsporingen	

worden	voorkomen.	Zoals	het	wegpesten	

of	aftuigen	van	docenten,	spijbelen	en	

voortijdige	schooluitval.	TrotsopNederland	

wil	onder	het	motto	‘jong	geleerd	is	oud	

gedaan’	investeren	in	de	kwaliteit	van	pri-

mair	onderwijs.

Eerst	terug	naar	het	verleden.	De	Wet	

Basisonderwijs	uit	1980	(samenvoeging	

van	kleuteronderwijs	en	basisonderwijs)	

leidde	ertoe	dat	het	onderscheid	tussen	

kleuterleidsters	(mbo-opleiding)	voor	

groep	1+2	en	onderwijzers	(hbo-opleiding)	

voor	groep	3-8	verdween.	Daardoor	ver-

vaagde	ook	de	specifieke	kennis	over	kin-

deren	en	lesmateriaal	van	het	kleuteron-

derwijs.	De	pabo’s	bleken	onvoldoende	in	

staat	om	op	deze	samenvoeging	van	onder-

wijsvormen	in	te	spelen.	TrotsopNederland	

vindt	dat	dit	beter	moet.	Dit	kan	door	in	de	

opleidingprogramma’s	meer	aandacht	te	

besteden	aan	specifiekere	deelgebieden,	

zoals	het	kleuteronderwijs.	Ook	is	het	

beter	een	pabo-student	pas	de	praktijk	in	

te	sturen	nadat	er	eerst	een	gedegen	basis	

met	kennis	is	opgebouwd,	en	dus	niet	al	na	

enkele	weken.	Verder	schiet	de	kwaliteit	

van	de	praktische	didactiek	tekort.	Het	

feit	dat	er	scholen	zijn	die	een	opleidings-

manager	in	dienst	hebben,	die	stagiaires	

en	nieuwe	collega’s	begeleidt	in	zaken	als	

hoe	om	te	gaan	met	kennis	en	hoe	deze	te	

toetsen,	is	volstrekt	ongewenst.	Scholen	

kunnen	het	geld	dat	hiervoor	nodig	is	beter	

aan	andere	zaken	besteden.

Overigens,	dit	wordt	voor	u	als	school-

leider	een	lastige	keuze.	Kijkend	naar	de	

toekomst	staat	u	de	komende	jaren	voor	

belangrijke	uitdagingen.	Twee	ervan	zijn:	

het	leveren	van	‘onderwijs	op	maat’	en	het	

tegemoet	komen	aan	de	kwaliteitseisen	

conform	de	onlangs	in	de	Tweede	Kamer	

aangenomen	wet	‘Goed	onderwijs,	goed	

bestuur’.	Beide	zijn	nodig,	maar	het	zijn	

geen	eenvoudige	opgaven.	De	eerste	is	

van	belang	voor	de	toekomst	van	ons	land,	

gelet	op	het	ontwikkelen	van	talenten.	En	

wat	betreft	de	tweede,	deze	past	binnen	

het	streven	om	de	bestuurlijke	en	de	inhou-

delijke	kwaliteit	van	het	primair	onderwijs	

te	verbeteren.

TrotsopNederland	waarschuwt	er	echter	

wel	voor	dat	de	onderwijsbesturen,	zoals	in	

het	vo,	mbo	en	hbo,	niet	alleen	oog	moeten	

hebben	voor	de	groei	van	de	omvang	van	

hun	scholen.	Belangrijke	zaken	als	over-

zicht,	structuur,	rust,	regelmaat	en	veilig-

heid	voor	goed	onderwijs	mogen	hieraan	

niet	ondergeschikt	worden.	TrotsopNeder-

land	vindt	dat	de	menselijke	maat	centraal	

moet	staan.	Het	onderwijs	dient	voor	

iedereen	overzichtelijk	te	zijn,	met	kleine	

besturen,	waar	leerkrachten	en	kinderen	

geen	vreemden	voor	elkaar	zijn	en	waar	

de	ouders	een	keuze	hebben	en	worden	

gehoord.

Het	mag	duidelijk	zijn	dat	ik	grote	waarde	

hecht	aan	al	deze	zaken.	TrotsopNederland	

vindt	het	belangrijk	dat	in	het	onderwijs	al	

op	jonge	leeftijd	de	talenten	van	kinderen	

worden	ontwikkeld	en	dat	onderlinge	ver-

schillen	tot	uiting	komen.	Dus:	geen	mid-

delmaat	op	basis	van	gelijkheid,	maar	top-

pers	op	basis	van	individuele	kwaliteiten.	

U	en	ik	hebben	samen	de	taak,	ieder	vanuit	

een	eigen	verantwoordelijkheid,	de	kwali-

teit	van	het	onderwijs	zeker	te	stellen.	_

h e t  i s  b e t e r  e e n 
pa b o - s t u d e n t  pa s  d e 
p r a k t i j k  i n  t e  s t u r e n 
n a d at  e r  e e r s t  e e n 
g e d e g e n  b a s i s  m e t 
k e n n i s  i s  o p g e b o u w d , 
e n  d u s  n i e t  a l  n a 
e n k e l e  w e k e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Wanneer	kan	een	werknemer	of	ikzelf	kort	

buitengewoon	verlof	opnemen? tekst myrna houtman

In	artikel	8.7	van	de	cao	is	het	imperatief	kort	buitengewoon	verlof	

geregeld.	In	het	eerste	lid	wordt	een	aantal	concrete	gevallen	

genoemd,	waarin	het	bevoegd	gezag	onder	alle	omstandigheden	

verlof	moet	verlenen	aan	de	werknemer.	In	het	derde	lid	is	bepaald	

dat	het	bevoegd	gezag	op	grond	van	goed	werkgeverschap	

even	eens	verlof	dient	te	verlenen	in	andere	situaties	waar	de	

werknemer	verplichtingen	moet	nakomen,	die	slechts	in	werktijd	

kunnen	worden	vervuld.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	het	

ophalen	van	documenten,	het	bezichtigen	van	een	huis,	het	bij-

wonen	van	een	begrafenis	van	een	goede	vriend	of	een	promotie	

van	een	goede	vriendin.	Het	moet	dan	gaan	om	verlof	korter	dan	

een	volledige	werkdag.	Als	het	verlof	een	hele	werkdag	omvat,	

wordt	het	afgetrokken	van	het	verlof	dat	toegekend	kan	worden	op	

grond	van	artikel	8.8.

Op	grond	van	artikel	8.8	van	de	CAO	PO	kan	een	werknemer	hoog-

uit	twee	maal	de	arbeidsduur	per	week	gedurende	elke	periode	

van	twaalf	achtereenvolgende	maanden	verlof	opnemen,	indien	

dit	noodzakelijk	is.	Het	bevoegd	gezag	verleent	dit	verlof	wanneer	

zich	in	de	leefsituatie	van	het	personeelslid	omstandigheden	voor-

doen	die	hem	of	haar	in	redelijkheid	verhinderen	zijn/haar	werk	

te	doen.	Als	zich	tegen	het	opnemen	of	voortzetten	van	het	verlof	

een	zwaar	wegend	bedrijfs-	of	dienstbelang	verzet,	waarvoor	het	

belang	van	het	personeelslid	in	redelijkheid	moet	wijken,	hoeft	

het	bevoegd	gezag	het	verlof	niet	te	verlenen	of	kan	het	worden	

beëindigd.	In	principe	gaat	het	hier	om	zorgverlof,	bedoeld	om	

noodzakelijke	verzorging	te	geven	aan	een	ziek	kind,	een	zieke	

echtgenoot	of	zieke	ouders.	Ook	het	begeleiden	van	een	ziek	kind	

naar	een	arts	valt	hieronder.

De	betekenis	van	noodzakelijke	verzorging	wordt	uitgelegd	in	de	

memorie	van	toelichting	van	de	wet	Arbeid	en	zorg.	Het	element	

noodzaak	blijkt	niet	alleen	betrekking	te	hebben	op	de	verzorging	

als	zodanig,	maar	ook	op	het	gegeven	dat	juist	dát	personeelslid	

de	verzorging	moet	verlenen.	Dit	betekent	dat	aan	de	eis	van	nood-

zakelijk	verzorging	niet	wordt	voldaan	als	een	ander	de	taak	op	

zich	kan	nemen.	Het	bevoegd	gezag	zou	dus	in	het	beleid	kunnen	

opnemen	dat	een	personeelslid	aannemelijk	moet	maken	dat	de	

noodzakelijke	verzorging	niet	door	een	ander	(bijvoorbeeld	een	

familielid,	de	oppas	of	een	thuiszorgorganisatie)	kan	worden	

verleend.

Toepassing	van	genoemde	verlofbepalingen	kan	in	de	praktijk	

vragen	oproepen.	Het	bevoegd	gezag	zou	hier	beleid	op	moeten	

maken,	zodat	duidelijk	is	wanneer	een	werknemer	verlof	krijgt.	

Duidelijk	is	in	ieder	geval	dat	dagen	voor	kort	buitengewoon	

verlof	bedoeld	zijn	voor	bijzondere	situaties	en	niet	‘automatisch’	

jaarlijks	opgenomen	kunnen	worden.

m e e p r at e n

Beleidscommissie Onderwijs 
zoekt nieuwe leden

Een aantal leden heeft zijn of haar plek in de Beleids-
commissie Onderwijs van de AVS ter beschikking 
gesteld. Deze commissie is daarom op zoek naar nieuwe, 
enthousiaste AVS-leden, met name ook uit het speciaal en 
voortgezet onderwijs.

De	Beleidscommissie	Onderwijs	houdt	zich	uiteraard	bezig	

met	actuele	onderwijszaken	en	is	actief	binnen	een	scala	aan	

onderwerpen,	zoals	kwaliteit,	Passend	onderwijs,	zwakke	scholen,	

leerlingenzorg,	de	relatie	onderwijs	en	maatschappij,	leiderschap,	

inspectie	en	ontwikkelingsperspectief.	Deze	commissie	is	enkele	

jaren	geleden	gevormd	uit	de	samenvoeging	van	de	Commissie	

Onderwijs	en	de	Kerncommissie	Speciale	leerlingenzorg.	Die	

samenvoeging	heeft	geleid	tot	de	brede	samenstelling	die	de	

commissie	nu	kenmerkt,	gespreid	over	alle	leidinggevende	

functies.	De	Beleidscommissie	Onderwijs	komt	vier	vrijdagen	

per	jaar	bij	elkaar	in	Utrecht.	Dit	schooljaar	zal	dat	nog	zijn	op:	

11	december	2009,	12	maart	en	4	juni	2010.	De	AVS	vergoedt	

uiteraard	de	reiskosten	voor	het	bijwonen	van	de	vergaderingen	

en	biedt	een	tegemoetkoming	in	de	vervangingskosten.	De	AVS	

kent	meerdere	beleidscommissies,	bestaande	uit	AVS-leden.	Deze	

commissies	hebben	tot	taak	om	het	bestuur	en	de	ledenraad	te	

adviseren	over	het	beleid	en	recente	ontwikkelingen.	Ook	fungeren	

de	beleidscommissies	als	een	'AVS-denktank'	voor	actuele	en	nog	

in	voorbereiding	zijnde	kwesties.	

Meepraten	in	de	Beleidscommissie	Onderwijs?	Mail	dan	naar	Jos	

Hagens,	j.hagens@avs.nl.	U	ontvangt	dan	direct	meer	informatie	

en	uiteraard	de	uitnodigingen	voor	de	bijeenkomsten.	Zie	ook	

www.avs.nl/vereniging/meepraten/commissies.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken.	De	AVS	Helpdesk	is	bereikbaar	

van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	17.00	uur	via	tel.	030-

2361010	of	helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschaps-

nummer	wanneer	u	contact	opneemt	met	de	helpdesk.
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n i e u w e  a v s  v o o r d e e l pa r t n e r s

Multifilm zonwering
Door de samenwerkingsovereenkomst die de AVS heeft 
gesloten met nieuwe voordeelpartner Multifilm ontvangen 
AVS-leden 10 procent korting op multifunctionele 
zonwering.

Een	juiste	lichtinval	en	optimale	warmtewering	is	essentieel	

voor	een	goed	leef-	en	werkklimaat	in	scholen.	Multifilm	is	

een	binnenzonwering	met	goede	warmte-	en	lichtwerende	

eigen	schappen.	De	rolgordijnen	zijn	niet	gevoelig	voor	

weersomstandigheden	of	beschadiging	en	het	is	een	onder-

houdsvrij	systeem.	Ventilatie	in	de	ruimtes	blijft	mogelijk,	omdat	

de	zonwering	op	de	draai-/kiepdelen	wordt	gemonteerd.	Volgens	

Multifilm	geeft	de	zonwering	een	optimaal	zicht	op	(digitale)	

schoolborden	en	beeldschermen	en	blijft	het	uitzicht	naar	buiten	

behouden.

Multifilm	adviseert	en	monteert	al	

vele	jaren	op	scholen.	

Lees	meer	over	de	producten	

in	de	zonweringkrant	bij	deze	

Kader	Primair.	Meer	informatie:	

www.multifilm.nl/avsvoordeel

Ricoh
AVS-leden kunnen vanaf nu 
profiteren van kortingen bij 
nieuwe voordeelpartner Ricoh. 
Ricoh biedt voordeel op zowel haar multifunctionele it-
producten als op innovatieve documentoplossingen.

Aan	het	onderwijs	worden	steeds	hogere	eisen	gesteld,	terwijl	

de	middelen	daarvoor	niet	altijd	toereikend	zijn.	Een	van	de	

zaken	waarmee	Ricoh	het	onderwijs	ondersteunt,	is	een	com-

pleet	concept	voor	ict-beheer,	dat	zorgt	voor	een	stabiele	IT	

werk-	en	leeromgeving.	Andere	voorbeelden	zijn	digitale	school-

borden	en	digitale	leerlingendossiers.	Maar	ook	secundaire	

processen	–	zoals	post-	en	factuurverwerking	–	kunnen	volledig	

worden	gedigitaliseerd,	wat	voor	onderwijsorganisaties	een	

tijdsbesparing	kan	opleveren	omdat	leerkrachten	minder	tijd	

kwijt	zijn	aan	administratie.	Voordeelpartner	Ricoh	geeft	AVS-

leden	kortingen	op	haar	multifunctionele	producten	die	op	

kunnen	lopen	tot	35	procent.	Daarnaast	krijgen	de	leden	10	

procent	korting	op	alle	implementatiekosten	voor	innovatieve	

documentoplossingen	(gebaseerd	op	Ricoh Document Store).

Ron	Coolen,	business manager	onderwijs	van	Ricoh	Nederland:	

“Bij	alle	vernieuwingen	in	het	onderwijs	staat	één	ding	centraal:	

de	leerling	een	kwalitatief	hoogwaardige	en	inspirerende	leer-

omgeving	aanbieden.	Dit	is	een	continu	proces	waarin	ict-hulp-

middelen	een	steeds	belangrijkere	rol	spelen.	Door	de	nieuwe	

samenwerking	en	kennisdeling	met	de	AVS	zijn	we	nog	beter	in	

staat	onze	it-	en	documentoplossingen	toe	te	spitsen	op	de	vragen	

en	uitdagingen	binnen	het	primair	en	voorgezet	onderwijs.”

Meer	informatie	over	Ricoh	en	het	AVS-voordeel?	Kijk	op	

www.ricoh.nl/avsvoordeel.

a l u m n i v e r e n i g i n g

Alumnidag ‘Succesvol 
ondernemen’

Op vrijdag 27 november aanstaande vindt de derde 
alumnidag van de AVS School for Leadership plaats bij 
AFAS in Leusden. Het thema is: Succesvol ondernemen 
voor toekomstproof onderwijs.

De	alumnidagen	zijn	bedoeld	voor	oud-deelnemers	van	de	AVS	

schoolleidersopleidingen,	bovenschoolse	(master-)trajecten,	

coachingsopleidingen	en	alle	vergelijkbare	(op	maat)	opleidingen.	

Herman	Zondag,	directeur	bij	AFAS	ERP	Software,	geeft	een	

interactieve	presentatie	over	de	zes	pijlers	van	ondernemings-

procesbeheer.	Deelnemers	krijgen	input uit	het	bedrijfsleven,	

waarmee	zij	kunnen	voortbouwen	op	succesvol	ondernemerschap	

in	hun	functie	als	schoolleider.	Daarnaast	betekent	deze	dag	voor	

diverse	schoolleiders	ook	een	uitbreiding	van	hun	netwerk.	Zij	

kunnen	zich	in	de	middag	aanmelden	voor	een	virtueel	netwerk,	

dat	ook	na	de	alumnidag	een	geschikt	medium	is	bijvoorbeeld	voor	

collegiale	consultatie	met	ambitieuze	collega’s.

Deelname	is	kosteloos	voor	leden	van	de	alumnivereniging.	AVS-

leden	die	geen	lid	zijn	van	de	alumnivereniging	betalen	200	euro,	

niet	AVS-leden	225	euro.	Aanmelden	vóór	10	november.	Meer	

informatie:	www.avs.nl/professionalisering/alumnivereniging

ko r t  n i e u w s

Boekbesprekingen nu ook online
Sinds	enkele	maanden	beschikt	Kader	Primair	over	de	rubriek	

‘Boekbespreking’	(zie	pagina	49).	Alle	tot	nu	toe	verschenen	

boekbesprekingen	zijn	nu	ook	online	terug	te	vinden	op	

www.avs.nl/nieuwsenagenda/kaderprimair/boekbesprekingen.

Nieuwe medewerker
Rachida	Amsallam	(r.amsallam@avs.nl)	is	sinds		

28	sep	tember	werkzaam	bij	de	AVS	als	medewerker	

facilitaire	dienst.	Hiervoor	werkte	zij	als	telefoniste/

receptioniste	bij	een	kapsalon.
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School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen

December	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	Kweekvijver	Montessori-schoolleiders	 v.a.	2	december	 Elaine	Toes

•	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	 v.a.	15	december	 Tom	Roetert

Januari	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	Minileergang	Startende	directeuren	 v.a.	14	januari	 Elaine	Toes

•	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	 14	en	15	januari	(tweedaagse)	 Tom	Roetert

•	Meesterlijk	coachen	 14	en	15	januari	(tweedaagse)	 Elaine	Toes

•	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	 v.a.	15	januari	 Thelma	Sweijen

•	Oriëntatie	op	management,	2e	serie	 v.a.	20	januari	 Magda	Snijders

•	Competentiegericht	coachen	 21	en	22	januari	(tweedaagse)	 Elaine	Toes

•	Kweekvijver	 v.a.	26	januari	 Magda	Snijders

•	Gesprekken	vanuit	moed	en	betrokkenheid	 v.a.	29	januari	 Magda	Snijders

(onder	voorbehoud)

Nieuw!	|	Met	talentontwikkeling	naar	een	pro-actief	bestuur

Kweekvijver Montessori-schoolleiders
Montessori-schoolleider,	een	uniek	vak?	Door	het	groeiende	

tekort	aan	schoolleiders	is	het	voor	schoolbesturen	steeds	lasti-

ger	een	‘Montessoriaan’	aan	te	trekken	als	directeur.	Speciaal	

voor	leerkrachten	met	ambitie	en	affiniteit	met	leidinggeven	in	

een	Montessorischool	organiseert	de	AVS	volgend	schooljaar	een	

kweekvijver.	In	de	kweekvijver	staan	de	(verdere)	ontwikkeling	van	

leidinggevende	competenties,	persoonlijke	groei	als	leidinggeven-

de	en	het	verwerven	van	basisvaardigheden	van	management	en	

leidinggeven	centraal.	Tijdens	de	kweekvijver	ontdekken	de	deel-

nemers	of	ze	geschikt	zijn	voor	het	vak	van	leidinggevende.	Deze	

opleiding	is	ontwikkeld	door	Montessori-ervaringsdeskundige	

trainers	binnen	de	AVS,	die	de	uitgangspunten	van	Montessori	een	

warm	hart	toedragen.

Doelgroep: groepsleerkrachten,	(aanstaande)	bouwcoördina-

toren,	intern	begeleiders	en	adjunct-directeuren	met	ambitie	en	

affiniteit	met	leidinggeven	in	een	Montessorischool

Data: intake	en	opdracht	najaar	2009,	vier	eendaagsen	en	één	

tweedaagse	training	vanaf	januari	2010,	afsluitende	bijeenkomst	

najaar	2010

Uitvoering: Elaine	Toes	en	Hans	van	den	Berg

Kosten: t	3.250

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering/	

schoolforleadership/cursusaanbod20092010	(Opleidingen)

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

NB:	Na-inschrijven	is	nog	steeds	mogelijk!	Neem	contact	op	met	

Elaine	Toes	(e.toes@avs.nl)	voor	de	mogelijkheden.

Dit aanbod is ook mogelijk als maatwerk.

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2009/2010	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
cursusaanbod20092010.	Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl	
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Leergang	van	zeven	dagen,	intake-	en	begeleidingsgesprek

Minileergang Startende directeuren

Nieuw!	|	Vier	eendaagsen

Kweekvijver

Training	van	twee	dagen	en	een	persoonlijk	loopbaanadvies

Oriëntatie op management

U	buigt	zich,	samen	met	andere	startende	directeuren,	over	de	

diverse	en	talrijke	vragen	die	op	u	afkomen.	U	ondersteunt	uw	

nieuwe	rolinvulling;	met	collega-starters	–	die	net	als	u	afkomstig	

zijn	uit	een	andere	functie,	zoals	leerkracht,	zij-instromer	of	coör-

dinator	–	verrijkt	u	uw	ervaringen	en	repertoire.	U	heeft	een	beeld	

van	de	leidinggevende	vaardigheden	die	u	verder	wilt	ontwikkelen.	

De	inhoud	wordt	mede	samengesteld	op	basis	van	de	gevoerde	

intakegesprekken.	Aan	de	orde	komen	in	elk	geval:	zelfsturing,	

organisatiebeleid	en	–beheer,	leiderschap,	organisatiebeleid	

en	beheer,	ontwikkelen,	aansturen	van	het	primaire	proces,	

organisatieontwikkeling,	aansturen	van	professionals,	onderwijs-

ondernemerschap	(interpersoonlijke	competentie),	presenteren	

persoonlijke	ontwikkelingsplannen	(POP).

Doelgroep: startende	directeuren

Uitvoering: Elaine	Toes	e.a.

Data: 14	januari,	3	en	4	februari,	11	maart,	8	april,	13	mei,	3	juni	

2010	(serie	2)

Kosten: leden	t	2.875	/	niet-leden	t	3.175

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Wat	is	leidinggeven	nu	eigenlijk,	wat	vraagt	het	van	u	als	persoon	

en	hoe	verhoudt	het	zich	met	managen?	Welke	stijlen	zijn	er	en	

welke	passen	het	beste	bij	u	en	(vanzelfsprekend	ook)	het	team	

waaraan	u	leidinggeeft?	Hoe	werken	besluitvormingsprocessen	

en	welke	rol	heeft	u	daarin	als	leidinggevende?	Hoe	gaat	u	om	met	

weerstanden?	Deze	kweekvijver	heeft	als	doel	het	verder	ontwik-

kelen	van	leidinggevende	competenties	en	persoonlijke	groei	als	

leidinggevende,	en	het	verwerven	van	basisvaardigheden	van	

management	en	leidinggeven.	Met	aandacht	voor	de	structuur	

en	de	cultuur	van	de	organisatie.	Naast	overdracht	van	inhoud	en	

kennis	oefent	u	het	beheersen	van	de	benodigde	vaardigheden	en	

het	toepassen	van	(deel)vaardigheden	in	uw	eigen	schoolpraktijk.

Doelgroep: Leerkrachten	met	ambitie	en	affiniteit	met	leiding-

geven.	Enige	ervaring	met	leidinggeven	is	gewenst,	maar	niet	

noodzakelijk.

Data: 26	januari,	2	maart,	15	april	en	27	mei	2010

Uitvoering: Magda	Snijders

Kosten: leden	t	1.150	/	niet-leden	t	1.250

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Via	Oriëntatie	op	Management	is	het	mogelijk	ambities	en	talenten	

te	onderzoeken	zodat	een	meer	bewuste	stap	in	de	loopbaan	gezet	

kan	worden.	Daarbij	wordt	de	vraag	beantwoord	of	leidinggeven	

een	van	die	mogelijkheden	is.	De	training	is	bedoeld	voor	hen	die	

zich	laten	uitdagen	om	op	(zelf)onderzoek	uit	te	gaan	en	heeft	het	

karakter	van	een	assessment.	De	onderwerpen	van	onderzoek	zijn	

onder	andere:

•	de	mate	van	inzicht	in	leidinggeven;

•	de	persoonlijke	talenten	en	drijfveren;

•	kwaliteiten	die	noodzakelijk	zijn	voor	de	functie	van	leidinggeven;

•	waarden	die	belangrijk	zijn;

•	de	voorkeur	van	werkwijze	en	hoe	die	toe	te	passen.

Na	de	training	beschikt	u	over	inzicht	in	eigen	ambities	en	com-

petenties,	een	persoonlijk	loopbaanadvies	en	een	uitgebreide	en	

persoonlijk	ontwikkelrapportage.

Keuzemogelijkheden:

•	 	een	individueel	traject	waarbij	de	highlights van	de	training	aan	

de	orde	komen.	Dit	traject	wordt	afgerond	met	een	twee	uur	

durend	gesprek	dat	resulteert	in	een	loopbaanadvies;

•	 	aan	de	hand	van	een	kijkwijzer	kunt	u	een	snuffelstage	lopen	

op	een	of	meerdere	scholen.	De	organisatie	hiervan	wordt	afge-

stemd	met	de	schoolleider.

Doelgroep: werkenden	in	het	speciaal	onderwijs,	het	reguliere	

basisonderwijs	en	het	voortgezet	onderwijs:	leerkrachten	en	

docenten	met	ambitie,	bouwcoördinatoren,	et	cetera

Data: 20	januari	en	23	februari	2010,	loopbaangesprek	op	10	maart	

2010

Uitvoering: Magda	Snijders

Kosten: leden	t	850	/	niet-leden	t	950.	Individueel	traject:	t	750.	

Met	snuffelstage:	nader	af	te	stemmen	met	schoolleider.

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl
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voor: professionals in de kinderopvangbranche, managers

en leerkrachten

van: VNU Exhibitions en Kindvak

wanneer: 5 t/m 7 november

wat: vakbeurs

Kindvak 2009
Deze	jaarlijkse	vakmanifestatie	in	de	Brabanthallen	in	

‘s-Hertogenbosch	biedt	een	overzicht	van	de	laatste	

trends,	nieuwe	ideeën,	producten	en	diensten	voor	de	

opvang	van	0	tot	12-jarigen.	Kind	&	Veiligheid	is	een	van	de	

centrale	thema’s.	Gezien	de	explosief	stijgende	vraag	naar	

buitenschoolse	opvang	en	de	sterke	focus	op	dit	thema	

vanuit	de	politiek	is	KindVak	ook	voor	bezoekers	uit	het	

basisonderwijs	in	toenemende	mate	interessant.	Meer	

informatie:	www.kindvak.nl

voor: basisscholen

v an: Stichting Mosaique

wat: hulpmiddel ernstig en langdurig zieke kinderen

Koffer voor zieke kinderen
Duizenden	kinderen	worden	in	hun	ontwikkeling	beperkt	door	

een	ernstige	aandoening.	Zij	zijn	ziek,	maar	niet	schoolziek.	

Toch	willen	deze	kinderen	ook	graag	naar	school.	Maar	een	

school	is	vaak	niet	voorbereid	op	de	extra	belasting	die	de	

zorg	met	zich	meebrengt.	De	EHBZo	koffer	is	een	hulpmiddel	

met	antwoord	op	vragen	die	rijzen	bij	de	inrichting	van	het	

onderwijs	aan	deze	ernstig	en	vaak	langdurig	zieke	kinderen.	

Meer	informatie:	www.stichtingmosaique.nl/pages/projects/

ehbzokoffer.html
voor: onderwijsbegeleiders, beleidsmedewerkers, 

leerkrachten met belangstelling voor de ontwikkeling van 

hun didactiek

van: APS i.s.m. Lauk Woltring

wanneer: 23 november

wat: conferentie

Jongens in beeld
Volgens	de	organiserende	partijen	lopen	praktisch	over	de	

hele	onderwijslinie	de	prestaties	van	jongens	in	het	onderwijs	

terug,	in	tegenstelling	tot	de	prestaties	van	meisjes.	De	

conferentie	wil	professionals	in	de	onderwijspraktijk	laten	

zien	welke	toepassingen	er	zijn	en	welke	effecten	mogelijk	

zijn	als	je	werkt	aan feeling	voor	sekseverschillen	en	je	

bewust	wordt	van	wat	jongens	nodig	hebben	(bijvoorbeeld	in	

experimenteerruimte,	taalontwikkeling,	sport	en	beweging	

maar	ook	qua	werving	van	mannen	in	beroepen	rond	de	

vroege	ontwikkeling	van	kinderen	en	in	het	onderwijs).	Zie	

www.aps.nl.

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: leerkrachten en schoolleiders po en vo

van: SLO i.s.m. het Platform voor Mensenrechtenorganisaties

en de Alliantie Burgerschapsvorming

wanneer: 11 november

wat: gratis landelijke conferentie

Burgerschap in beeld
Wat	is	de	kern	van	actief	burgerschap	en	sociale	integratie?	

Wat	doen	scholen	en	instellingen	aan	democratie,	mensen-

rechten	en	actieve	participatie?	Welke	inspirerende	voor-

beelden	zijn	er?	Het	wat	en	hoe	rondom	burger	schaps-

vorming	staat	centraal.	Omdat	de	praktijk	voorop	staat,	

hebben	leerkrachten	en	leerlingen	een	prominente	rol	in	het	

programma.	Locatie:	Hofstad	Heldring	College	Den	Haag.	

Meer	informatie	en	aanmelden:	www.slo.nl

voor: scholen

van: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

wat: dossier

Brandveilige scholen
Jaarlijks	vinden	gemiddeld	300	branden	in	

onderwijsgebouwen	plaats.	Het	bewustmakende	dossier	

geeft	een	overzicht	van	wat	brandveiligheid	op	school	

inhoudt,	de	cijfers	en	de	regelgeving.	Met	voorbeelden	

van	preventiemaatregelen,	zoals	het	jaarlijks	oefenen	

van	ontruimingen,	loopinstructies	met	lichtgevende	verf	

op	de	vloer,	et	cetera.	Downloaden:	www.hetccv.nl/

brandveiligescholen
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voor: onderwijsdirectie en –management, bestuurders 

en leerkrachten

van: SURF en Kennisnet

wanneer: 10 en 11 november

wat: congres

Dé Onderwijsdagen 2009
Onder	het	motto	‘Samen	Slim	Leren’	biedt	dit	congres	in	de	

Jaarbeurs	te	Utrecht	de	laatste	trends	en	ontwikkelingen	

op	het	gebied	van	(ict-)innovaties	in	het	onderwijs.	Een	

van	de	keynote speakers	is	Marc	Lammers,	bondscoach	

van	de	Nederlandse	hockeydames.	Meer	informatie:	

www.deonderwijsdagen.nl/owd2009

voor: schoolleiders, directies kinderopvang, peuter speel-

zalen, buitenschoolse opvang en gemeente ambtenaren

van: KPC Groep

wanneer: 17 november

wat: conferentie

De doorgaande lijn: 
ontwikkelen in samenhang

Ouders,	kinder-	en	buitenschoolse	opvang,	peuterspeelzalen,	

basisscholen	en	gemeenten:	allemaal	zijn	het	belangrijke	

ketenpartners	om	een	doorgaande	ontwikkelingslijn	te	

realiseren. Veel	organisaties	zijn	op zoek	zijn	naar	een	

goede	invulling	van	de	samenwerking	op	een manier	die	

een	optimale	ontwikkeling	van	het	kind	waarborgt.	Hoe	kan	

men	dit	partnerschap	het	beste	vorm	geven?	Inzichten	en	

praktijkervaringen	rondom	de	doorgaande	lijn	0	tot	13	jaar.	

Aanmelden:	conferentiedienst@kpcgroep.nl

voor: professionals en geïnteresseerden

van: gemeente Almere

wanneer: 20 november

wat: congres

Brede school
De	gemeente	Almere	is	trots	op	een	groot	aantal	ontwikkelin-

gen	en	initiatieven	op	bredeschoolgebied	en	wil	dit	delen	

met	professionals	en	geïnteresseerden	uit	het	land.	

Tijdens	‘Almere	klapt	uit	de	(brede)	school’	staan	de	volgende	

onder	werpen	centraal:	het	kwaliteitskeurmerk	brede	

scholen,	Centra	voor	Jeugd	en	Gezin	(in	Almere	de	Oké	punten	

ge	noemd),	dagarrangementen,	integrale	wijkaanpak,	samen-

werking	met	woningcorporaties	en	leiderschap	in	een	brede	

school.	Meer	informatie	en	aanmelden:	ditis@etuconsult.nl

boekbespreking

innerl i j k  l eid er s c h a p
Elke volwassene heeft te maken met een innerlijke 
levenslijn (gericht op de ontwikkeling van essentiële 
kwaliteiten vanuit geestkracht en intrinsieke 
drijfveren) en met een uiterlijke levenslijn (gericht op 
vormkwaliteiten en eisen die de omgeving stelt). De 
boodschap van het boek ‘Innerlijk leiderschap’ is dat 
organisaties een samenspel van bezieling en zakelijkheid 
nodig hebben. De mate waarin innerlijke en uiterlijke 
levenslijn samenvallen, vormt de balans hiertussen. 
tekst elaine toes, avs

Innerlijk	leiderschap	is	het	vermogen	om	leiding	te	geven	aan	

je	eigen	leven.	Het	leert	je	luisteren	naar	je	innerlijke	stem.	De	

publicatie	van	Ietje	Lindermann	zoomt	in	op	zelfreflectie	en	de	

manier	waarop	de	lezer	innerlijk	leiderschap	kan	bereiken	en	

vormgeven.	Het	boek	daagt	de	lezer	uit	zich	te	verdiepen	in	de	

relatie	met	het	grotere	geheel	en	de	positie	die	volwassenen	bin-

nen	organisaties	vaak	herhaaldelijk	innemen.	Voorwaarde	voor	

innerlijk	leiderschap	is	dat	iemand	zich	bewust	is	van	de	eigen	

drijfveren	en	bewust	leiding	geeft	aan	zichzelf.

Op	integere	wijze	bespreekt	de	auteur	kenmerken	van	en	voor-

waarden	voor	het	werken	aan	innerlijk	leiderschap.	Zij	noemt	

hierbij	ook	persoonlijke	voorbeelden.	In	een	aantal	stappen	leidt	

Lindermann	de	lezer	door	Innerlijk	leiderschap.	Stappen	als:	

erkennen	wat	is,	in	contact	komen	met	eigen	kracht	én	kwets-

baarheid,	het	volledig	inzetten	van	talenten	en	werken,	en	leven	

vanuit	bezieling.	Het	boek	verbindt	een	aantal	herkenbare	citaten	

van	onder	andere	Jung,	Mandela	en	Eckhart	Tolle	aan	innerlijk	lei-

derschap.	In	een	apart	hoofdstuk	gaat	de	auteur	in	op	de	manier	

waarop	leidinggevenden	de	organisatie	kunnen	laten	bloeien	

door	individuele	medewerkers	te	laten	schitteren.

De	auteur	biedt	de	gemotiveerde	lezer	in	hoofdstuk	6	suggesties	

om	de	benodigde	stilte	te	vinden.	Deze	is	voorwaarde	voor	vol-

ledig	bewustzijn	op	de	innerlijke	levenslijn,	in	contact	te	komen	

met	de	eigen	essentie.	Want	met	‘rust’	kun	je	de	‘onrust’	aan:	de	

dagelijkse	hectiek	in	ons	werk,	die	voortkomt	uit	de	eisen	van	de	

uiterlijke	levenslijn.

Innerlijk	leiderschap	is	een	hoopgevend	boek,	dat	de	nodige	

(zelf)werkzaamheid	en	bereidheid	tot	zelfreflectie	van	de	lezer	

vraagt	om	daadwerkelijk	resultaten	te	boeken.	Na	het	lezen	van	

dit	inspirerende	boek	begint	het	echt	werk	dus	pas.

Innerlijk	leiderschap,	Ietje	Lindermann,	2006,	

Den	Haag,	SDU.

Binnen	de	AVS-minileergang	‘Op	weg	naar	excel-

lent	schoolleider	schap’	begeleidt	Ietje	Lindermann		

samen	met	Ruud	de	Sain	(AVS)	deelnemers	bij	het	

ontwikkelen	van	Innerlijk	leiderschap.

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te	vinden	op	

www.avs.nl/nieuwsenagenda/kaderprimair/boekbesprekingen.
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

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

Kies voor scholing bij de AVS School for Leadership

goed onderwijs door goed management

Uw ib’er (laten) bijspijkeren, uw bouwcoördinator een betere 
coach laten zijn en/of excelleren in uw eigen leiderschap? 
Laat uw personeel een cursus doen of volg zelf een opleiding! 

De AVS School for Leadership, voor de professionalisering van 
het complete onderwijs(management).

Op www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
cursusaanbod20092010 kunt u door het aanbod zoeken op 
bijvoorbeeld onderwerp, doelgroep en NSA-bekwaamheidseisen.

Haal ’t beste uit uzelf 
en uw team


