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thema  Bestuurbaar blijven
Bedrijfsvoering en schaalgrootte in het onderwijs staan 

volop in de belangstelling. Vaak ook negatief, door 

bijvoorbeeld fi nanciële problemen. Kunnen besturen zo 

groot worden dat ze onbestuurbaar zijn? “De fl exibiliteit 

en betrokkenheid van medewerkers dalen vaak als het 

aantal scholen onder een bevoegd gezag toeneemt.”
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achtergrond  De regie op
digitale leermiddelen
In een jaar tijd verdubbelde het gebruik van digitale leer-

middelen in het primair onderwijs. Schoolleiders bemoeien 

zich steeds meer met de keuze van het materiaal. Hoe zijn 

deze trends te verklaren? Welke rol spelen bezuinigingen 

en opbrengstgericht werken hierin? “Schoolleiders worden 

op hun beleid afgerekend, daarom sturen ze 

 harder.” pagina 26

achtergrond  Vvto is booming
Vroeg vreemdetalenonderwijs niet meer weg te denken 

en blijkt effectief aldus betrokkenen, vooruitlopend op 

de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en pilots. 

De pioniers bedenken creatieve oplossingen voor 

opstartproblemen, die er ook zijn, en spreken zich uit 

over toekomstig beleid. pagina 34
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zorgen veel fi jner.” pagina 16
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Investeren
in kwaliteit
Het is vandaag 26 oktober en ik heb dit keer tot de uiterste deadline van 

Kader Primair gewacht in de hoop nog iets mee te kunnen nemen van 

de nieuwe voornemens van het 2e kabinet Rutte. Maar helaas, dat is me 

niet gegund. Het beetje wat tot nu toe naar buiten is gekomen gaat niet 

over onderwijs, maar om verdere bezuinigingen van 15 miljard euro in de 

komende kabinetsperiode. Dat voorspelt weinig goeds natuurlijk. 

Wat we wel weten is dat de 30 miljoen euro voor professionalisering 

van schoolleiders overeind is gebleven. Het wordt nu zaak ervoor te 

zorgen dat dit geld ook echt bij schoolleiders terecht gaat komen. Dat 

is lang niet zeker. De normale systematiek zou zijn dat dit geld ponds-

gewijs in de lumpsum terechtkomt of in de Prestatiebox. Maar dat is 

riskant. Besturen moeten 65 procent van de Prestatiebox bij krimp 

mee nemen in de formatievergelijking, waardoor het geld in dat geval 

niet aan professionalisering wordt besteed maar aan het behoud van 

werk gelegenheid. Daarnaast kampen veel besturen met forse tekorten 

op de lopende rekening.

Investeren in de schoolleiding is rechtstreeks investeren in onderwijs-

kwaliteit; zie daarvoor de vele internationale, onafhankelijke onderzoeken 

zoals van McKinsey. Zorgelijk is dat sommige besturen ervoor kiezen te 

bezuinigen door schoolleiders te degraderen tot locatieleiders of door 

meerdere scholen onder één directeur te plaatsen. Deze Kader Primair gaat 

over goede bedrijfsvoering. Dat vereist natuurlijk niet alleen een gezonde 

fi nanciële huishouding, maar ook verstandig besturen. Er zijn veel goede 

voorbeelden te vinden in deze editie.

Ik wens u veel leesplezier. 

Kaderspel  door ton duif
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duidelijke selectiecriteria directiefunctie

AVS-onderzoek: ‘Veel vacatures
voor locatiedirecteuren’
Iemand wordt niet zomaar meer schooldirecteur. Vacatures hebben duidelijke selectiecriteria waaraan een 

directeur moet voldoen. Voorop staat de bereidheid tot het volgen van de schoolleidersopleiding, gevolgd 

door ervaring in het onderwijs, een afgeronde schoolleidersopleiding en ervaring in een leidinggevende 

functie, vindt een ruime meerderheid van bovenschools leidinggevenden. Dat blijkt uit het jaarlijkse 

ledenonderzoek van de AVS naar vacatures en vervangingen in het primair onderwijs.

Van de 609 fte vacatures op 

schoolniveau is 95 procent 

tijdig ingevuld; met name de 

leerkrachtvacatures. Van de 

153 fte aan directievacatures 

is 80 procent tijdig ingevuld. 

De vacatures voor schoollei-

der staan dus gemiddeld het 

langst open en zijn het vaakst 

niet tijdig ingevuld. Er zijn 

relatief veel vacatures voor 

locatiedirecteuren. 

Meerschoolse 
directeuren
De meest gekozen oplossing 

wanneer directievacatures 

niet tijdig ingevuld zijn, is 

de inzet van een interim-

directeur. Steeds vaker wordt 

ervoor gekozen meerdere 

scholen onder één directeur 

te laten vallen bij een direc-

tievacature. Langdurige 

vervanging door een adjunct 

is – vergeleken met de vorige 

meting – naar de derde plaats 

gezakt. De leerkrachtvacatu-

res staan gemiddeld een tot 

twee weken open, in het spe-

ciaal onderwijs langer.

AVS-voorzitter Ton Duif is 

uitermate bezorgd over de 

ontwikkeling dat steeds vaker 

één directeur leidinggeeft 

aan meerdere scholen. “Je 

bespaart er wat mee, maar je 

levert daarmee ook veel kwa-

liteit in. De kans op succes 

voor scholen verbetert als er 

een directeur per school is.”

Gebrek
Wanneer vacatures niet op 

de gewenste ingangsdatum 

vervuld konden worden, 

schrijven leidinggevenden dit 

vooral toe aan een gebrek aan 

gekwalifi ceerde kandidaten 

en een ongunstig moment 

voor het ontstaan van de 

vacature. De meest genoemde 

redenen voor het ontstaan 

van vacatures zijn VUT en 

pensioen, vrijwillig vertrek 

van personeelsleden en forma-

tiegroei. Formatiekrimp door 

een dalend leerlingenaantal 

– wat met name in het spe-

ciaal (basis)onderwijs lijkt te 

spelen -, budgetkrimp en een 

onveranderde formatie zijn de 

meest genoemde redenen voor 

het ontbreken van vacatures.

Beleid
De meeste respondenten 

zeggen dat hun organisatie 

een goed beeld heeft van 

ontwikkelingen in de vraag 

naar directiefuncties; een 

ruime meerderheid geeft 

aan dat daarop ook beleid 

is ontwikkeld. Het gaat dan 

met name om beleid gericht 

op talentontplooiing, zoals 

kweekvijvers.

Gebruik website
Het plaatsen van een interne 

oproep binnen het bestuur, 

het benaderen van het eigen 

netwerk en het kenbaar 

maken van de vacature op (de 

eigen) website zijn de meest 

genoemde acties die worden 

ondernomen om de vaca-

ture kenbaar te maken. Het 

gebruik van de website scoor-

de ook in de voorgaande jaren 

hoog, maar is het afgelopen 

jaar nog verder gestegen, in 

tegenstelling tot het plaatsen 

van vacatures in kranten en 

tijdschriften. Vergeleken met 

de meting in 2011 ervaren 

AVS-leden minder moeite bij 

het vervullen van vacatures.

Vervanging
Het regelen van vervanging 

kost over het algemeen wei-

nig tot gemiddelde moeite. 

Slechts een vijfde van de 

AVS-respondenten dat het 

(zeer) veel moeite kost. De 

maatregelen die regelmatig 

tot vaak worden ingezet zijn 

een parttimer een tijdelijke 

contractuitbreiding geven, de 

invallerspool en de inzet van 

een gedeeltelijk ambulante 

leerkracht. Wat betreft het 

gebruik van de pool kijkt een 

vijfde niet expliciet naar wie 

geschikt is om te vervangen. 

Het speciaal onderwijs heeft 

meer moeite met het regelen 

van vervanging en zet bedui-

dend minder vaak een inval-

lerspool in.

Het AVS-ledenonderzoek naar 

vacatures heeft jaarlijks een 

hoge respons. Dit jaar deden 

926 leden mee, van wie er 

900 leidinggeven aan een of 

meer scholen, waaronder 206 

bovenschoolse leidinggeven-

den. De bovenschoolse leiding-

gevenden vertegenwoordigen 

gezamenlijk al 2.869 scholen. 

Het volledige onder-

zoek is te raadplegen via 

www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanel.

Op zoek naar een

tot vaak worden ingezet zijn 

een parttimer een tijdelijke 

contractuitbreiding geven, de 

invallerspool en de inzet van 

een gedeeltelijk ambulante 

Openbaar OndewijsOpenbaar Ondewijs
Algemeen directeur/beoorgd bestuurder

Op zoek naar eenOp zoek naar een

Openbaar OndewijsOpenbaar Ondewijs
Algemeen directeur/beoorgd bestuurder

Directeur AVS-respondenten dat het 

(zeer) veel moeite kost. De 

maatregelen die regelmatig 

tot vaak worden ingezet zijn tot vaak worden ingezet zijn Algemeen directeur/beoorgd bestuurder

Directeur
ondernemende directeur met

Op zoek naar eenOp zoek naar een
energieke directeur met lef
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veel scholen ongerust

‘Verplichte eindtoets opsplitsen
in twee niveaus onzinnig’

Recentelijk presenteerde het Cito nieuwe ideeën voor de afname van de Cito 

Eindtoets in 2014. Het komt er op neer dat vanaf 2014 het Cito twee niveaus in 

de eindtoets aanbrengt: één voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs/vmbo 

gaan (Cito-) en één voor leerlingen die een schooladvies voor het vmbo+ t/m 

gymnasium krijgen (Cito+). AVS-voorzitter Ton Duif vindt het een slecht plan.

Wat hieraan vooraf ging is 

dat het vorige kabinet Rutte 

de eindtoets basisonderwijs 

vanaf 2014 verplicht heeft 

gesteld. Elke leerling zal dus 

een dergelijke toets moeten 

afl eggen. AVS-voorzitter Ton 

Duif: “Het Cito heeft een 

uiterst dominante positie als 

het gaat om de afname van 

deze toets.” Scholen lieten in 

het verleden soms leerlingen 

niet meedoen aan de Cito-

toets, omdat via niveau-toetsen 

al bepaald was welke vorm 

van voortgezet onderwijs 

geschikt voor hen was. Duif: 

“Dat deden scholen om die 

leerlingen, die overduidelijk 

de bestaande toets niet kon-

den maken, niet onnodig te 

belasten waardoor hun zelf-

vertrouwen eveneens onnodig 

zou worden geschaad.” De 

onderwijsinspectie was daar 

niet blij mee. Vandaar dat we 

nu te maken hebben met een 

eindtoets-verplichting.

Het Cito speelt daar nu handig 

op in. Duif: “Ze willen immers 

een zo groot mogelijk deel van 

de koek hebben, dus leerlingen 

die voorheen geen toets maakten 

mogen nu toch een (makkelij-

kere) Cito-toets maken. Veel scho-

len maken zich terecht ongerust 

over deze gang van zaken. Als 

scholen vooraf moeten beslissen 

voor welke vorm van de Cito-

toets een leerling in aanmerking 

komt, wat gebeurt er dan als 

ouders een andere visie hebben 

op de kansen van hun kinderen? 

Wordt een leerling dan alsnog 

uitgenodigd de voor hem of 

haar onhaalbare Cito+ toets te 

maken? Gaan ouders die het niet 

met de beslissing eens zijn hun 

gelijk bij de rechter halen?”

Veel vo-scholen hanteren ook 

nog eens een eigen toelatings-

toets. Duif vindt dat de poli-

tiek veel terughoudender zou 

moeten zijn als het gaat om de 

dagelijkse praktijk binnen de 

scholen. “Laat dat over aan de 

professionals.” 

Meer informatie: 

www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

eindtoetsbasisonderwijs

verkenning publieke prestaties voor kabinetsformatie

SCP: ‘Prestaties onderwijs in Nederland stagneren’
De prestaties van onderwijs in Nederland zijn internationaal gezien bovengemiddeld, maar lijken te 

stagneren. Met name de beste leerlingen blijven achter en de kwaliteit van leerkrachten laat te wensen 

over. Dit blijkt uit de publicatie ‘Startklaar voor vier jaar: een verkenning van publieke prestaties voor de 

kabinetsformatie 2012’, van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat medio oktober verscheen.

Het rapport van het SCP 

brengt in kaart hoe de 

publieke dienstverlening in 

Nederland nationaal en inter-

nationaal presteert op het 

gebied van onderwijs, zorg 

en veiligheid. Ook komt in 

de publicatie de mening van 

de burger aan bod over de 

publieke dienstverlening en 

de Europese Unie. Daarnaast 

wordt ingegaan op onderwer-

pen die op dit moment in de 

politiek en de maatschappe-

lijke discussie een grote rol 

spelen, zoals immigratie en 

integratie, de arbeidsmarkt 

en de woningmarkt.

Voor elke kabinetsforma-

tie brengt het SCP zo’n 

Memorandum uit, een rap-

port dat inzicht geeft in de 

historische en toekomstige 

inzet van de beschikbare mid-

delen voor publieke diensten. 

Het Memorandum 2012 is 

aangeboden aan de informa-

teurs en de onderhandelaars 

van VVD en PvdA. 

Het volledige rapport is te 

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/politiek.

Het volledige rapport is te 

3k ader prim air november 2012
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educatief gebruik in les

eTwinning Prijs 2012 voor smartphone-project

Het Europees Platform heeft de jaarlijkse eTwinning Prijs uitgereikt voor het 

beste eTwinning-project van het jaar 2012. eTwinning is een online community

voor scholen die Europese samenwerking stimuleert met behulp van ict.

In de categorie ‘4 tot en met 

12 jaar’ is de prijs ‘Project 

van het jaar’ toegekend aan 

openbare basisschool de 

Zevensprong in Almere voor 

het project Be Smart With 

Your Phone. De jury prijst het 

project omdat de smartphone

niet uit de school is verban-

nen, maar deze juist op een 

stichting van het onderwijs stelt doelen

Professionele ontwikkeling
onderwijsbreed op agenda
“Nederland heeft goed onderwijs, maar onze ambitie reikt verder.” Met die woorden 

presenteerde de Stichting van het Onderwijs onlangs haar agenda voor professio-

nele ontwikkeling in de onderwijssector voor de periode tussen 2012 en 2017.

Als Nederland zich wil kun-

nen meten aan de best preste-

rende onderwijsstelsels in de 

wereld, moet er worden geïn-

vesteerd in de ontwikkeling 

van bevoegde en bekwame 

onderwijsgevenden, vindt de 

Stichting van het Onderwijs. 

Hoe dit volgens de stichting 

aangepakt dient te worden, 

is verwoord in de publicatie 

‘Professionalisering in de lift. 

De gezamenlijke agenda’. 

Doel van deze agenda is dui-

delijk te krijgen waar de focus 

voor professionele ontwikke-

ling op moet liggen en hoe dit 

via werkafspraken vastgelegd 

kan worden.

Aan de hand van vier thema’s 

wordt professionalisering 

in het onderwijs volgens 

de stichting in beweging 

gebracht:

• Professionele ruimte voor 

leerkrachten. Van belang is 

dat organisaties het onder-

wijspersoneel betrekken bij 

beleidskeuzes op het gebied 

van onderwijs en kwali-

teit. Dit zou bewerkstelligd 

kunnen worden door het 

opstellen van een professi-

oneel statuut. Organisaties 

dienen een bijdrage te leveren 

aan een professionele dialoog 

tussen werknemer en leiding-

gevende op school.

• Toerusting van onderwijs-

gevenden en schoolleiders. 

Doel is het verhogen van het 

gemiddelde opleidingsniveau 

van leerkrachten en borging 

van de didactische bekwaam-

heden. In het po, vo en mbo 

worden er bekwaamheidsei-

sen dan wel onderhoudseisen 

voor schoolmanagement vast-

gesteld waar alle schoollei-

ders en managers aan moeten 

voldoen.

• Bekwaamheidsonderhoud 

en het versterken van de 

lerarenberoepsgroep. Profes-

sionele ontwikkeling moet 

volgens de stichting een 

actief onderdeel zijn van het 

personeelsbeleid. Zo zijn de 

bekwaamheidseisen voor leer-

krachten al zichtbaar via het 

lerarenregister. Het streven 

is om in 2015 het bekwaam-

heidsdossier voor alle leer-

krachten op orde te hebben.

• Kritische dialoog tussen 

professionals. Besturen en 

scholen moeten in de eigen 

organisatie actief de kritische 

dialoog binnen en tussen 

onderwijsinstellingen agende-

ren en stimuleren. 

Het volledige document is te 

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid.

educatieve manier 

wordt gebruikt in de 

les. Ook het innova-

tieve karakter van 

het project valt op, 

vindt de jury.

Prijzen in de andere 

categorieën gingen 

naar vo-scholen. Alle 

projecten maken 

intensief gebruik van 

diverse ict-middelen. 

Bovendien heeft de 

jury gelet op het vak-

overstijgende aspect 

van de projecten. 

Via www.etwinning.net

vinden meer dan 

177.000 leerkrachten 

uit Europa elkaar en werken 

hun leerlingen samen met 

behulp van ict. De online 

community is bedoeld voor 

iedereen die les geeft aan 

leerlingen van 4 tot 21 jaar. 

Zie pagina 34 voor een artikel 

over vroeg vreemdetalen-

onderwijs (vvto) en de rol die 

eTwinning daarin kan spelen.

jury gelet op het vak-

van de projecten.

Via 

vinden meer dan 

Foto: Hans Roggen
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dekkingsgraad nog ontoereikend

‘Verlaging pensioenen komt dichterbij’
Het ziet er naar uit dat de voorgenomen verlaging van de pensioenen dichterbij 

komt. Dat zegt Henk Brouwer, bestuursvoorzitter van het ABP, pensioenfonds 

voor overheid en onderwijs.

probleemloos sociaal functioneren niet vanzelfsprekend

Nederlandse leerlingen zijn sociaal competent
Het gaat over het algemeen goed met het sociale functioneren van Nederlandse leerlingen. Voor de meeste 

leerlingen lijkt het laatste leerjaar van het basisonderwijs in sociaal opzicht een probleemloze periode. Dit 

geldt echter niet voor alle leerlingen, blijkt uit het peilingsonderzoek sociale competenties van Cito (2011). 

Het eerste onderzoek waarbij het sociale functioneren van leerlingen breed in kaart is gebracht.

De dekkingsgraad is, ondanks 

een stijging van 90 naar 97 

procent in het derde kwartaal, 

nog altijd ontoereikend. Dit 

betekent dat de voorgeno-

men verlaging van de pen-

sioenen met 0,5 procent in 

april 2013 – en mogelijk een 

nieuwe aankondiging voor 

2014 – dichterbij komt. Om 

dit te voorkomen moet de dek-

kingsgraad aan het eind van 

dit jaar 100 procent zijn, maar 

gezien de ontwikkelingen 

verwacht het ABP niet dat de 

rente nog verder zal stijgen. 

“Ik vind dat een moeilijke 

boodschap om te brengen 

richting onze deelnemers”, 

aldus Brouwer.

De stijging van de dekkings-

graad komt deels door het 

behaalde beleggingsrende-

ment, deels door een lichte 

stijging van de marktrente en 

de invoering van nieuwe reken-

regels door de overheid. 

Het Ambtenarencentrum (AC) 

organiseert in samenwerking 

met het ABP informatiebijeen-

komsten over het pensioen 

op 5 november aanstaande in 

Rotterdam en op 29 novem-

ber in Utrecht. Aanmelden 

kan via de AVS, Winlan 

Man, w.man@avs.nl. Meer 

informatie: www.abp.nl en 

www.ambtenarencentrum.nl

De conclusie komt overeen 

met recent onderzoek van 

Unicef, waaruit blijkt dat 

Nederlandse jongeren geluk-

kig zijn.

Wetenschappers inventariseer-

den het sociaal functioneren 

aan de hand van 66 kenmer-

ken van de sociale en morele 

ontwikkeling. Daartoe beho-

ren zelfbeeld, intrinsieke en 

extrinsieke motivatie, het ver-

werken van sociale informatie, 

sociaal gedrag en probleemge-

drag, burgerschapsattituden 

en -vaardigheden, inlevings-

vermogen, de neiging tot het 

maken van sociale denkfouten 

en het morele oordeelsvermo-

gen. Ook de beleving van de 

school, de leerkracht en de 

klasgenoten en de mate waar-

in de leerling betrokken is bij 

agressief en onordelijk gedrag 

in de klas zijn onderzocht.

De overgrote meerderheid van 

de leerlingen blijkt een posi-

tief tot zeer positief beeld van 

zichzelf te hebben. Nagenoeg 

alle leerlingen zijn sterk gemo-

tiveerd om het volgend school-

jaar in het voortgezet onder-

wijs hun beste beentje voor te 

zetten. Volgens de leerkrachten 

gedragen de leerlingen zich 

in de klas op een pro-sociale 

manier en kunnen zij zich 

goed in anderen inleven. Vrij-

wel alle leerlingen vinden het 

leuk op school en denken zeer 

positief over hun leerkracht als 

persoon en vakdocent. Ze erva-

ren hun klasgenoten overwe-

gend als aardig, behulpzaam en 

respectvol. Agressieve gebeur-

tenissen komen in de klassen 

zeer weinig voor. Op een enkele 

uitzondering na staan alle leer-

lingen sterk afwijzend tegenover 

materiële en fysieke agressie 

en vindt vrijwel iedereen het 

belangrijk om zich aan morele 

principes te houden. Leerlin-

gen hebben over het algemeen 

weinig last van emotionele en 

depressieve symptomen.

Het positieve beeld van het 

sociale functioneren geldt 

echter niet voor alle leerlin-

gen. Zo heeft volgens leer-

krachten ruim 10 procent 

te kampen met concentra-

tieproblemen, overactiviteit 

of impulsiviteit. 9 procent 

zegt een enkele keer of vaker 

slachtoffer te zijn geweest 

van agressief gedrag in de 

klas. Daarnaast is er een 

kleine groep leerlingen die 

normoverschrijdend gedrag 

goedpraat, de ernst ervan 

onderschat en zich niet of 

nauwelijks in een ander kan 

verplaatsen. Probleemloos 

sociaal functioneren is dus 

niet vanzelfsprekend, conclu-

deert Cito. “Aandacht ervoor 

is en blijft noodzakelijk.” 

Meer informatie: www.cito.nl

Foto: Studio rUZ
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ac tueel 

veiligheid op school toch hoog gewaardeerd

‘Veel agressie tegen conciërges’

Ruim een derde van het onderwijsondersteunend personeel in het primair en 

voortgezet onderwijs heeft te maken met fysieke agressie van leerlingen. Dit 

blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs onder zo’n duizend medewerkers.

na 1 januari 2013 betalen voor informatie

Tijdelijk vrije toegang tot kennisbank Ruimte-OK
De kennisbank van Ruimte-OK, het nieuwe aanspreekpunt voor scholen, kinderopvang en gemeenten die 

meer grip op ruimtevraagstukken willen krijgen, is tot 1 januari 2013 in opbouw. Tot die tijd kan iedereen vrij 

een kijkje nemen en informatie delen. Daarna zijn er kosten aan verbonden.

Na 1 januari 2013 betalen 

gebruikers van de kennisbank, 

direct of via hun sectororga-

nisatie, een jaarlijkse bijdrage 

van 60 euro (exclusief btw). 

Daarmee bekostigt Ruimte-OK 

het beheer, de actualisatie 

en de ontwikkeling van de 

informatie, hulpmiddelen 

en praktijkvoorbeelden. 

De kennisbank heeft ant-

woord op vragen over het 

ontwikkelen, fi nancieren en 

organiseren van de huisves-

ting van kindvoorzieningen. 

Deze bevat onder andere 

voorbeelddocumenten, prak-

tijkvoorbeelden, contract- en 

rekenmodellen, actuele wet- 

en regelgeving en informatie 

over samenwerkingsvormen. 

Naast zelf zoeken, kunnen 

geïnteresseerden binnenkort 

ook terecht bij een centrale, 

sectoroverstijgende help-

desk. En voor verdergaande 

ondersteuning bij een van de 

medewerkers.

Gerdi Verbeet voorzitter
Voormalig Tweede Kamervoor-

zitter Gerdi Verbeet is de nieu-

we voorzitter van Stichting 

Waarborgfonds Kinderopvang, 

waar Ruimte-OK onder valt. 

Verbeet vraagt zich af: “Waar-

om worden er in Nederland 

nog steeds scholen gebouwd 

zonder opvang, sport- en 

andere wijkvoorzieningen? 

Via mijn voorzitterschap van 

het Waarborgfonds en Ruimte-

OK draag ik graag bij aan een 

nieuwe impuls op dit gebied.” 

Meer informatie: 

www.ruimte-ok.nl/kennisbank

Om toegang tot de kennis-

bank te krijgen, is een account 

nodig (klik daarvoor op de 

knop ‘account aanmaken’ op 

de startpagina bovenaan).

drie medewerkers krijgt te 

maken met fysiek geweld. 

Zo worden auto’s van mede-

werkers door leerlingen 

beschadigd en personeel 

mishandeld. Niet alleen 

leerlingen maken het het 

onderwijsondersteunend 

personeel lastig, ook ouders 

maken zich schuldig aan 

scheldpartijen.

Verruwing
AVS-voorzitter Ton Duif con-

stateert dat de verruwing 

in de maatschappij niet aan 

scholen voorbij gaat. “Scholen 

zullen hier streng tegen moe-

ten optreden. Bij leerlingen 

in opvoedkundige zin, bij 

ouders in bestraffende zin.” 

Hij vervolgt: “Gelukkig geven 

veel conciërges aan dat zij 

zich heus wel veilig voelen.” 

Uit het onderzoek blijkt 

namelijk dat medewerkers 

de veiligheid op school zeer 

hoog waarderen: persoonlijke 

veiligheid met een 7,9 en de 

algemene veiligheid op school 

krijgt een 7,7. 

ac tueel 

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

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

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

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?

CNV Onderwijs noemt de CNV Onderwijs noemt de 

resultaten ‘ronduit schok-resultaten ‘ronduit schok-

kend’. Volgens het onderzoek kend’. Volgens het onderzoek 

zegt 80 procent van het zegt 80 procent van het 

onderwijsondersteunend onderwijsondersteunend 

personeel – onderwijsassis-personeel – onderwijsassis-

tenten, conciërges en admi-tenten, conciërges en admi-

nistratief personeel – nogal nistratief personeel – nogal 

eens uitgescholden te worden, eens uitgescholden te worden, 

variërend van variërend van bitch tot ‘Wijf, 

ik bijt je kop eraf’. Een op de ik bijt je kop eraf’. Een op de 

6



illustratie  jos collignon

7k ader prim air november 2012



Over het thema 

In tijden van krapte en krimp is de bedrijfs-

voering essentieel. Senior AVS-adviseur en 

gast redacteur John G. de Leeuw: “Goed voor-

uitkijken is niet alleen een verplichting om ook 

op de lange termijn goed onderwijs te geven, 

maar hoort daarnaast bij goed werkgever-

schap. Als bestuur heb je een dubbele verant-

woordelijkheid: allereerst naar onderwijs en 

leerlingen en direct daarna ook naar de mede-

werkers, het personeel op de scholen.”

Hoe de bedrijfsvoering is ingericht en wie 

waarvoor verantwoordelijk is, verschilt per 

onderwijsorganisatie. Het tweede thema-

 artikel zet twee uitersten tegenover elkaar: 

een bestuur dat bewust zoveel mogelijk 

beheerstaken weghoudt bij de schoolleiders 

en een bestuur dat juist kiest voor schoollei-

ders met eigen budgetverantwoordelijkheid. 

In beide situaties zijn zowel bestuurders als 

schoolleiders tevreden met de gekozen vorm.

Onderwijsorganisaties die dat qua omvang 

aan kunnen, kiezen soms voor het zelf voeren 

van de volledige administratie. Zo kunnen ze 

beter anticiperen en tegelijk bezuinigen op 

de kosten van een administratiekantoor (AK). 

Ervaringsdeskundigen vertellen in het derde 

artikel over de voor- en nadelen van een ‘AK 

in eigen huis’.

Tot slot een kijk op de eerste ervaringen met 

de Prestatiebox. Het inzetten van dit  budget 

voor professionalisering past binnen de lijn 

van ‘zelf sturen’ en kent met name enthou-

siaste reacties. Een  verademing, noemt één 

van de geïnterviewden het: “Gecombi neerd 

met een eventueel Nationaal Onderwijs-

akkoord geeft het onze sector de kans om 

echtte focussen.”

thema  bedrijfsvoering

v i s ie  o p  s c h a a l g ro ot t e  en  b ed r i j f s vo er in g

Kunnen besturen zo groot worden dat ze in 

feite onbestuurbaar zijn, met alle fi nanciële 

risico’s van dien? Is er een kantelpunt? 

Senior AVS-adviseur en fi nancieel specialist 

John G. de Leeuw zoekt antwoorden op 

deze vragen en is sowieso verheugd met de 

aandacht die bedrijfsvoering en schaalgrootte 

momenteel krijgen. “Goed uitgevoerd, vertaalt 

bedrijfsvoering zich in een fi nancieel gezonde 

organisatie, waarin mensen met plezier 

onderwijs kunnen geven.”

tekst john g. de leeuw, avs

Wanneer bedrijfsvoering – of het resultaat van een bepaal-

de bedrijfsvoering – het nieuws haalt, is dat meestal niet 

positief. Bekend zijn de berichten over schoolbesturen die 

onnodig geld oppotten (zie kader Kapitalisatiefactor, red.). 

Onlangs nog kwam het Enschedese schoolbestuur Consent 

in de media met ‘hun’ skybox in het FC Twente stadion. De 

stichting draagt bij aan het Maatschappelijk Plein Twente, 

een gezamenlijk initiatief met andere partners in de stad. 

Er zullen mensen zijn – en die waren er ook – die mordicus 

tegen dit soort bestedingen van onderwijsgelden zijn. Het 

bestuur zelf ontkrachtte het skybox-beeld en legde uit dat 

de investering in haar visie wel degelijk een link heeft met 

onderwijs en met hoe de stichting in de maatschappij wil 

participeren en leerlingen en leerkrachten wil inspireren.

Feit is dat besturen het geld dat ze voor het onderwijs van 

Grenzen aan groei
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v i s ie  o p  s c h a a l g ro ot t e  en  b ed r i j f s vo er in g

het ministerie ontvangen ‘doelmatig en rechtmatig’ aan 

het onderwijs horen te besteden. Sinds deze zomer ziet de 

Inspectie van het Onderwijs daar ook scherper op toe. Met 

de wijziging op de WOT (Wet op het onderwijstoezicht) 

kijkt ze per 1 juli 2012 naar de fi nanciële kengetallen van 

alle onderwijsinstellingen. Zo probeert de inspectie een 

beeld te vormen van hoe fi nancieel gezond, dan wel onge-

zond het schoolbestuur is. En net als bij onderwijskwaliteit 

– besturen zouden zwakke scholen moeten zien 

aankomen – is het bij goede bedrijfsvoering zo 

dat er eigenlijk geen verrassingen bestaan. Ja, er 

is altijd een risico van zo’n 10 procent, wanneer 

bijvoorbeeld een signifi cante groep ouders om 

wat voor reden dan ook plots besluit hun kinde-

ren naar een andere school te doen. Maar de rest 

is voorspelbaar en daar is dus ook op te sturen.

Voordelig Bij het ‘doelmatig inzetten van 

middelen’ kan schaalvergroting een voordeel 

zijn. Het is een manier om kosten op bestuursni-

veau te verspreiden over meerdere scholen. Denk 

bijvoorbeeld aan accountantskosten, allerlei 

Grenzen aan groei
lidmaatschappen en abonnementen op bestuursniveau, 

een deel van de kosten van het administratiekantoor, de 

internetvoorzieningen en software(licenties). Ook de kos-

ten van het College van Bestuur (CvB) en een bestuursbu-

reau pakken vanaf een bepaalde schaalgrootte gunstiger 

uit. Daarnaast speelt bijvoorbeeld inkoopvoordeel. Niet 

alleen door grotere afname-aantallen, maar ook omdat 

het bestuur een steeds belangrijkere klant wordt voor 

de leverancier. Overigens is een deel van deze voordelen 

ook te behalen door met meerdere besturen gezamen-

lijk in te kopen of door gebruik te maken van elkaars 

voorzieningen.

Omslagpunt Op het eerste gezicht geldt: hoe meer 

scholen onder een bestuur vallen, hoe lager de vaste kos-

ten per school uitvallen. Maar is er een grens? Is er sprake 

van een punt waarbij de schaalvoordelen omslaan in een 

(ander) nadeel? In het primair onderwijs verkeert een aan-

tal grotere besturen momenteel fi nancieel in zwaar weer. 

Hun buffer is vrijwel helemaal opgebruikt en/of hun liqui-

diteit staat er slecht voor. In het voortgezet onderwijs en 

het middelbaar beroepsonderwijs is de geschiedenis van 

Amarantis een bekende: te groot, geen cohesie, fi nancieel 

beleid en beheer niet op orde, een dreigend faillissement. 

Het is natuurlijk niet zo dat een heel groot schoolconglo-

meraat per defi nitie problematisch wordt, maar er lijkt 

wel een relatie te zijn tussen de omvang van de organi-

satie en de beheersbaarheid daarvan. Schoolbesturen die 

fi nancieel in de problemen komen, hebben vaak te maken 

met zaken die ze niet zagen aankomen.

De nadelen van en misschien ook wel het omslagpunt bij 

schaalvergroting zitten in een afnemende betrokkenheid 

en een steeds grotere (en duurdere) inspanning om de 

goede informatie bij de juiste personen krijgen. Bij krimp 

bijvoorbeeld, ontkomt men op den duur niet aan verklei-

ning van het personeelsbestand, hoe vervelend dat voor 

b e d r i j f s vo e r i n g

Bedrijfsvoering omhelst de sturing en beheersing 

van alle processen binnen een organisatie. 

Eigenlijk valt alles onder bedrijfsvoering, behalve 

de uitvoering van het primaire proces: het geven 

van onderwijs. Als een onderwijsorganisatie 

haar bedrijfsvoering op orde heeft en een goede 

meerjarenbegroting maakt gebaseerd op een 

goede leerlingenprognose, dan ziet men vrijwel 

alle zaken aankomen, ook krimp.
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extra managementlaag brengt bovendien extra kosten met 

zich mee. En niet alleen door de lonen voor deze managers 

zelf. De bestuurder kent een hogere bezoldiging dan de 

nieuwe managers, die op hun beurt weer in een hogere 

schaal zitten dan de schooldirecteuren.

Schoolorganisaties met dertig tot vijfendertig scholen 

functioneren nog prima. Grotere organisaties, zowel in 

het primair als het voortgezet onderwijs, lopen toch tegen 

een gedeeltelijke onbestuurbaarheid aan. De bestuurders 

zijn niet volledig in control. Misschien moet dat wel anders. 

Heeft de organisatie de juiste besturingsfi losofi e? Welke 

verantwoordelijkheden liggen op centraal niveau en welke 

liggen bij de scholen? Mogelijk zijn er ook voorbeelden te 

vinden van hoe grotere bedrijven zijn ingericht, met zelf-

standige divisies of regiokantoren.

betrokkenen ook is. Aan de ene kant ervaren besturen met 

een grotere omvang bij krimp een schaalvoordeel. De eerste 

tekenen kunnen zij meestal opvangen door mobiliteit van 

leerkrachten naar andere scholen binnen dezelfde organi-

satie. Maar ook een bestuur met veertig scholen in veelal 

dezelfde krimpregio loopt een keer vast. En dan kan het 

feit dat het een grote organisatie betreft juist tegen gaan 

werken. De fl exibiliteit en betrokkenheid van medewerkers 

dalen vaak wanneer het aantal scholen onder het bevoegd 

gezag toeneemt. De afstand tussen werkvloer en bestuur-

der wordt zo groot dat medewerkers zich niet altijd meer 

herkend voelen. Een bestuurder staat in zo’n geval – ook 

fysiek – te ver af van de werkvloer van de leerkracht. Zijn 

of haar maatregelen worden dan niet begrepen en niet 

ondersteund.

Managementlijn Als het gaat om het verzamelen van 

relevante informatie en het creëren van draagvlak voor 

maatregelen, is een goede managementlijn essentieel. Deze 

loopt van de bestuurder via de schoolleider naar de leer-

kracht en omgekeerd. Bij organisaties van meer dan veertig 

scholen ontstaat vaak een extra managementlaag. Onder 

het CvB worden dan managers ingezet die op hun beurt de 

schooldirecteuren aansturen. Misschien ligt daar wel de 

grens. Om een goede bedrijfsvoering te waarborgen zou het 

CvB een rechtstreekse lijn moeten houden met de school-

directeuren. Zo loopt men het minste risico op blinde vlek-

ken of data die niet bij de juiste persoon terechtkomen. Een 

k a p i ta l i s at i e fa c to r

Onderwijsorganisaties doen de laatste 

jaren steeds vaker een beroep op hun 

buffer. Om risico’s op te vangen heeft elk 

schoolbestuur zo’n buffer, het zogenaamde 

weerstandsvermogen. Een deel van dit 

weerstandsvermogen is vastgelegd in 

gebouwen en terreinen, waardoor het 

niet helemaal als buffer inzetbaar is. 

Daarom hanteert men in het onderwijs de 

kapitalisatiefactor. Deze wordt berekend 

door de boekwaarde van de gebouwen en 

terreinen in mindering te brengen op het 

totaal kapitaal. Dit bedrag wordt vervolgens 

gedeeld door de totale baten inclusief 

de rentebaten. Voor schoolbesturen 

in het po en vo die geen gebouwen 

en terreinen op hun balans hebben, 

adviseert de commissie Vermogensbeheer 

Onderwijsinstellingen (onder leiding van 

professor Henk Don, 2009) een bovengrens 

aan de kapitalisatiefactor van 35 procent 

voor grote instellingen en 60 procent voor 

kleine instellingen. In de praktijk zit dan 

nog steeds een deel van de buffer ‘vast’ in 

de inventaris. Als een bestuur bijvoorbeeld 

in een groot aantal scholen onlangs de 

inventaris heeft vervangen, kan het om een 

behoorlijk deel gaan. Het bestuur krijgt 

dan het predicaat ‘rijk’ opgeplakt, terwijl 

dat kapitaal maar beperkt inzetbaar is bij 

tegenvallers.

In juni 2012 is het inspectieonderzoek naar 

de fi nanciële positie van schoolbesturen 

in po en vo (de evaluatie van acties uit de 

commissie Vermogensbeheer Onderwijs-

instellingen) beschikbaar gekomen. Daaruit 

blijkt dat het aantal po-besturen met een te 

hoge kapitalisatiefactor, dus in het verleden 

teveel geld aan het onderwijs onttrokken, 

op dit moment terugloopt van 154 (2010) tot 

93 (verwachting voor 2014).

o m  e e n  g o e d e  b e d r i j f s vo e r i n g 
t e  w a a r b o r g e n  z o u  h e t  c v b 
e e n  r e c h t s t r e e k s e  l i j n  m o e t e n 
h e b b e n  m e t  s c h o o l d i r e c t e u r e n
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Andere tak van sport Goed management staat of 

valt met goede managementinformatie. En goede manage-

mentinformatie kun je alleen maar genereren als de 

bedrijfsvoering in de hele organisatie op orde is (zie ook 

kader Bedrijfsvoering, red.). De bestuurder zal fi nancieel 

en bedrijfsmatig inzicht moeten hebben. Dat is een belang-

rijke taak van het CvB. Het is een wezenlijk onderdeel van 

haar taak en verantwoordelijkheid. Tegelijk is het voor veel 

bestuurders een andere tak van sport. De meesten van hen 

komen uit het onderwijs, fi nanciën is dan een soort bijvak. 

Daar moet een ommekeer in komen. Je kunt het je als 

bestuurder niet permitteren om fi nanciën er zo goed moge-

lijk ‘bij te doen’. Financiën, planning & control en bedrijfs-

voering moeten samen met het geven van onderwijs en de 

zorg voor het personeel core business zijn. Het doel van de 

organisatie is het geven van kwalitatief goed onderwijs. 

En dat doel kan alleen bereikt en gegarandeerd worden als 

zowel de zorg voor personeel als voor materieel/fi nanciën 

op orde is. 

John G. de Leeuw (j.deleeuw@avs.nl) is senior 

AVS-adviseur. Zijn expertise ligt op het gebied van 

strategische bedrijfsvoering, fi nancieel management 

en personeelsmanagement. De Leeuw deed ervaring 

op als directeur, schoolleider, consultant, controller en onder-

nemer, zowel in het onderwijs (po, vo en hbo) als in de accoun-

tancy, bij administratiekantoren en in het bedrijfsleven. Hij is 

expert op het gebied van lumpsumbekostiging en het vertalen 

van strategische onderwijsplannen naar een meerjaren-

begroting.

thema  bedrijfsvoering

s c h a a lg r o ot t e 
i n  h e t  p r i m a i r  o n d e r w i j s

besturen met: aantal: daaronder vallen:

30 scholen of meer 16 631 scholen

20-29 scholen 50 1.165 scholen

10-19 scholen 193 2.671 scholen

6-9 scholen 142 1.051 scholen

2-5 scholen 216 709 scholen

1 school 511 511 scholen

Totaal 1128 6.738 scholen

Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012

t r a i n i n g e n ,  o p l e i d i n g 
e n  a dv i e s

•  De AVS verzorgt een tweedaagse training 

Financieel management. Deze training is met 

name bedoeld voor (aanstaande) schoolleiders die 

budgetverantwoordelijkheid dragen. Schoolleiders 

krijgen steeds meer met de bedrijfsvoering te maken. 

In het kader van integrale verantwoordelijkheid zullen 

schoolleiders hun onderwijskundige keuzes moeten 

vertalen in een begroting en een personeelsinzet. De 

fi nanciële ruimte is vaak kleiner dan het onderwijs-

kundige wensenlijstje en dat vraagt om een optimale 

inzet van mensen en geld. Data: 22 en 23 november 

2012 of 31 januari en 1 februari 2013 (zie pagina 43 

voor meer informatie en inschrijven).

•  Kijk voor meer informatie over de eendaagse 

trainingen Leren begroten en budgetteren (6 februari 

2013) en Verantwoording en verslaglegging (7 maart 

2013) op www.avs.nl/pifo/schoolforleadership/

cursusaanbod.

•  In 2013 biedt de AVS – naast de opleiding Professio-

neel bestuurder – ook een opleiding aan op het 

gebied van fi nancieel management en bedrijfsvoering, 

speciaal voor bestuurders. Meer informatie: AVS, 

John G. de Leeuw, j.deleeuw@avs.nl

•  Kijk voor een adviestraject op het gebied van 

bedrijfsvoering en fi nanciën op www.avs.nl/artikelen/

geldstromen-bedrijfsvoering-en-verantwoording.

e e n  h e e l  g r o ot  s c h o o l c o n g lo  m e -
r a at  ko m t  n i e t  p e r  d e f i n i t i e  i n 
d e  p r o b l e m e n ,  m a a r  e r  l i j k t  w e l 
e e n  r e l at i e  t e  z i j n  t u s s e n  o m v a n g 
e n  b e h e e r s b a a r h e i d

Foto’s: Hans Roggen
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Moet je als schoolbestuur de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen, 

of ga je schooldirecteuren zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ zodat ze zich kunnen concentreren op het 

onderwijskundig leiderschap? Kader Primair ging op zoek naar de voor- en nadelen van beide 

opvattingen. tekst astrid van de weijenberg

in t eg r a a l  l e i d er s c h a p  v er su s  o n d erw i j s k u n d i g  l e i d er s c h a p

Leuker kunnen
we het wel/niet* 
maken

thema  bedrijfsvoering

we het wel/niet* we het wel/niet* we het wel/niet* we het wel/niet* 
* doorhalen wat niet van toepassing is
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Monique van der Meijde is schoolleider bij twee Delta-

scholen. Ze werkt op zowel basisschool De Laarakker als 

op basisschool Kunstrijk. Op de laatste school is ze duo-

schoolleider en verantwoordelijk voor de onderwijskun-

dige kant. Haar collega houdt zich vooral bezig met de 

ontwikkeling van de brede school, waar Kunstrijk deel 

van uitmaakt. Van der Meijde vindt de manier van wer-

ken bij Delta prettig. “Ik heb nooit anders gekend, dus 

het is moeilijk om een vergelijking te maken met inte-

graal schoolleiderschap, maar ik vind het fi jn dat duide-

lijk is waar mijn verantwoordelijkheid begint en stopt. 

Mijn uitgaven, aan bijvoorbeeld een nieuwe methode, 

moeten passen in het integraal investeringsbudget. Maar 

als ik een verzoek goed onderbouw, wordt het meestal 

ingewilligd. Ik houd op deze manier meer tijd over. De 

opvatting dat directeuren zich te veel verstoppen in 

hun kantoortje achter hun toetsenbord, zet je aan het 

denken. Maar zelfs in onze situatie neemt de gewone 

dagelijkse administratie veel tijd in beslag. De truc is om 

een goed evenwicht te vinden en om zoveel mogelijk in 

de school te zijn.”

De schooldirecteuren die zij kent en die op een andere 

manier werken lijken meer geld te besteden te hebben, 

maar moeten ook veel meer met dat geld doen. “Dat is 

dus veel meer puzzelen op de keuzes die je wilt maken.”

Vertragend en frustrerend Schooldirecteur 

Hans Wassing van de Heilige Familieschool in Houten 

heeft ervaring met beide vormen van schoolleiderschap. 

Zijn school valt onder de Katholieke Scholenstichting 

(KS) Fectio in Houten. Fectio koos bewust voor integraal 

schoolleiderschap. Wassing is daar blij mee. “In mijn 

Een schoolleider is verantwoordelijk voor de onderwijs-

kundige opbrengsten, maar ook voor goed werkende 

wc’s. Welke visie het schoolbestuur ook aanhangt, zijn 

of haar werk bevat altijd een onderwijskundige kant en 

een beheerskant. Maar hoeveel beheerstaken leg je bij de 

schooldirecteur neer? Daarover verschillen de meningen. 

Het ene schoolbestuur kiest voor puur onderwijskundig lei-

derschap, het ander voor integraal, of voor een tussenvorm.

“Wij leggen zo min mogelijk beheerstaken bij de schooldi-

recteur neer”, zegt Wim Folker, directeur van het bestuurs-

bureau SKPCPO Delta uit Arnhem. Dit bestuursbureau 

ontlast de schoolleiders waar het kan, zodat zij zich hele-

maal kunnen richten op het onderwijs. Folker: “Bij het 

onderwijs ligt de hoofdtaak van de schoolleider. Daar moet 

hij of zij zich op kunnen concentreren. Het gevaar van 

integraal leiderschap is dat de schoolleider verzuipt in de 

beheerskant en niet meer aan deze hoofdtaak toekomt. Het 

kan wel, integraal leiderschap, maar dan moet je wel heel 

goed de juiste verhoudingen bewaken. Minstens 50 procent 

van de tijd moet naar de onderwijskant gaan, naar leiding-

geven aan het primaire proces, naar leerkrachten stimule-

ren en hen aanspreken op hun afspraken. De rest van de 

tijd is voor de beheersmatige kanten en het ondernemer-

schap. En bij die verhouding gaat het nog wel eens mis.”

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

ingewilligd. Ik houd op deze manier meer tijd over. De 

opvatting dat directeuren zich te veel verstoppen in 

hun kantoortje achter hun toetsenbord, zet je aan het 

denken. Maar zelfs in onze situatie neemt de gewone 

dagelijkse administratie veel tijd in beslag. De truc is om 

een goed evenwicht te vinden en om zoveel mogelijk in 

de school te zijn.”

De schooldirecteuren die zij kent en die op een andere 

manier werken lijken meer geld te besteden te hebben, 

maar moeten ook veel meer met dat geld doen. “Dat is 

dus veel meer puzzelen op de keuzes die je wilt maken.”

Wim Folker is directeur 
van het bestuursbureau 
SKPCPO Delta uit 
Arnhem: “De hoofdtaak 
van de schoolleider ligt 
bij het onderwijs. Daar 
moet hij of zij zich op 
kunnen concentreren.”

Monique van der Meijde is schoolleider bij twee Delta-

Monique van der Meijde 
is schoolleider van 
zowel De Laarakker 
als Kunstrijk (SKPCPO 
Delta, Arnhem): 
“Ik vind het fi jn dat 
duidelijk is waar mijn 
verantwoordelijkheid 
begint en stopt.”

Wim Folker is directeur 
van het bestuursbureau 
SKPCPO Delta uit 
Arnhem: “De hoofdtaak 
van de schoolleider ligt 

Vluchten in beheer Folker is ook docent aan het Folker is ook docent aan het 

Centrum voor Leiderschapsontwikkeling van de Fontys Centrum voor Leiderschapsontwikkeling van de Fontys 

Hogescholen. Uit onderzoek blijkt, weet hij, dat bij 

integraal schoolleiderschap directeuren gemakkelijk 

vluchten in beheerszaken. Folker: “Dat is veel minder 

confronterend dan leerkrachten te moeten aanspreken. Het 

is veiliger, eenvoudiger.”

Delta gaat eigenlijk liefst nog een stapje verder. Het school-

bestuur wil beter gebruik gaan maken van de sterke kanten 

die iedere directeur heeft. “Zoals we leerkrachten steeds 

meer inzetten op hun specialisme, zo zijn we bezig om dat 

ook met directeuren te doen. De ene directeur is goed in 

het ontwikkelen van innovatieve projecten, de andere in 

het implementeren ervan. Wij zouden niet slim bezig zijn 

als we de eerste categorie ook het tweede laten doen en 

omgekeerd.”
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vorige baan nam het schoolbestuur me het hele fi nanciële 

deel uit handen. Nu heb ik het gevoel dat ik mijn school 

zo kan maken zoals ik zelf denk dat goed is. Dat is veel 

leuker. Ik bepaal zelf wanneer ik wat aanschaf. Als je 

met ieder verzoek dat vanuit het team komt naar het 

schoolbestuur moet, zoals bij mijn vorige werkgever, 

werkt dat vertragend. En frustrerend als het dan 

uiteindelijk ook nog wordt afgewezen.”

Wat hij kan, doet Wassing zelf, waar het nodig is werkt 

hij samen met andere directeuren. “Vooral waar het 

personeelsbeleid betreft. Onze medewerkers hebben een 

aanstelling op bestuursniveau. Dan ga je als directeuren 

natuurlijk niet allemaal het wiel uitvinden. Dat doe je 

samen. We zijn daar als directeuren altijd bij betrokken. 

En zo kun je er ook voor zorgen dat je de mening van je 

team kwijt kunt in het bestuursbrede beleid. Zo krijg je 

je team ook mee. Beleid is daardoor minder opgelegd. Ik 

voer nu zelden beleid uit waar ik zelf niet achter sta.”

Het enige voordeel dat Wassing in volledig onderwijskun-

dig leiderschap ziet, is de tijdwinst. “Ik ben nu veel tijd 

kwijt aan zaken die in mijn vorige baan voor me gedaan 

werden.” Hij geeft eerlijk toe dat hij zichzelf er regelma-

tig op betrapt dat hij veel op kantoor is. En ook van het 

team kreeg hij dat terug. Nu is hij op zoek naar een betere 

balans. Een coach ondersteunt hem daarbij. “Dagelijkse 

zaken moeten vaak meteen worden geregeld. Daarom 

moet je er zo alert op zijn dat je de onderwijskundige 

kant ook aandacht geeft. Ik ben zo’n freak dat ik alles wil 

controleren. Dat leer ik nu los te laten. Veel werk kun je 

namelijk ook uitbesteden. Leerkrachten kunnen bijvoor-

beeld een oogje in het zeil houden bij de uitvoering van 

het onderhoud. Communicatie met ouders in de vorm 

van nieuwsbrieven of e-mails gaat nu nog vaak via mij. 

Natuurlijk wil ik een cc, en natuurlijk is het goed om 

iemand het taalkundig te laten controleren, maar dat 

hoeft niet per se via mij. Ook ouders kunnen op sommige 

terreinen een rol spelen.”

Zwartepiet De Heilige Familieschool regelt 

bijvoorbeeld ict nog helemaal zelf. Dat heeft als 

voordeel dat de school ook zelf verantwoordelijk is, geen 

zwartepiet dus naar het schoolbestuur als het systeem 

niet werkt. Daar staat tegenover dat het meestal duurder 

is. Wassing: “Er is natuurlijk fi nanciële winst te behalen 

als je met dertien scholen de aankopen van een dergelijke 

omvang bundelt.”

De afgelopen maand heeft u 

via www.avs.nl kunnen reageren 

op de stelling:

Je kunt pas echt leidinggeven 
als je zelf budgettaire keuzes 
kunt maken.

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, inge-

zonden via de website.

Wil Ellenbroek van de stichting voor 

Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort 

(KPOA): “Eens. Binnen onze stichting 

brengen wij dit volledig in de praktijk. Ik ben 

ook van mening dat het zo moet, gelet op 

onze besturingsfi losofi e. Wel is van belang 

dat er voldoende deskundigheid is op dit 

terrein. Met ingang van 2013 wil ik hierin een 

volgende stap zetten.”

Jan van Etten van SBO/OPDC De Wenteltrap 

in IJsselstein: “Deels eens. Voor leiding-

geven is het maken van budgettaire keuzes 

van belang. Uit de keuzes die je maakt, kan 

men afl eiden waar je prioriteiten liggen, wat 

uw mening telt  peiling

6%
oneens

70%
eens

24%
deels eens

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

Zwartepiet 
bijvoorbeeld ict nog helemaal zelf. Dat heeft als 

voordeel dat de school ook zelf verantwoordelijk is, geen 

zwartepiet dus naar het schoolbestuur als het systeem 

niet werkt. Daar staat tegenover dat het meestal duurder 

is. Wassing: “Er is natuurlijk fi nanciële winst te behalen 

als je met dertien scholen de aankopen van een dergelijke 

omvang bundelt.”

Hans Wassing is 
directeur van de Heilige 
Familieschool (KS Fectio, 
Houten): “Ik ben zo 
iemand die alles wil 
controleren. Dat leer ik 
nu los te laten.”
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Daar komt bij dat een schoolbestuur ook beperkte vrijheid 

heeft. Boven de 193.000 euro moet een Europese aanbeste-

ding plaatsvinden. Veel schoolbesturen hebben dat tot nu 

toe nog buiten de deur weten te houden, maar ze worden 

steeds vaker op hun vingers getikt door de accountant. 

Bestuurder Jos de Bruijn van KS Fectio is nog zoekende 

hoe hij dat soort Europese aanbestedingen gaat aanpak-

ken. Maar bij Fectio blijft voorop staan dat ook over zaken 

die de hele organisatie betreffen niet de bestuurder maar 

de schooldirecteuren de voorstellen doen. De Bruijn: “Pas 

als schooldirecteuren meer zijn dan uitvoerders, krijg 

je draagvlak in je organisatie. Bij Fectio werken we met 

projectgroepen waarin directeuren zitting hebben, over 

personeelsbeleid bijvoorbeeld. Zij worden daarbij even-

tueel ondersteund door interne of externe deskundigen. 

Als bestuurder zit ik zelf niet in de projectgroepen. Wel 

bij het directeurenoverleg en daar ben ik alleen technisch 

voorzitter. We werken bottom up. Ik kan van de beslissing 

van de directeuren alleen beredeneerd afwijken en dat 

moet ik natuurlijk ook niet te vaak doen. Dat gebeurt dus 

bij ons ook maar zelden.”

De Bruijn is een groot voorstander van het integraal 

schoolleiderschap. “Stel, een directeur ontdekt dat zijn 

rekenmethode niet meer voldoet. Het besluit om een 

nieuwe methode aan te schaffen, kan doorwerken op 

alle beleidsterreinen. Natuurlijk op fi nancieel gebied. Er 

komt ook nascholing bij, uit de middelen voor deskun-

digheidsbevordering. Misschien vergt het een andere 

indeling van de instructiegroepen en heb je daarom een 

extra groepsruimte nodig. Dat beïnvloedt dan weer je 

huisvestingsbeleid. Een schooldirecteur moet een plan-

ning kunnen maken voor een aantal jaren. Vaak zie je dat 

schoolbesturen hun directeuren een mooi overzicht geven 

van de begroting voor het komende schooljaar. Maar een 

directeur moet verder kunnen kijken dan dat ene jaar.”

En ja, De Bruijn ziet ook het gevaar dat schooldirecteu-

ren vooral de harde kant, de beheerskant, oppikken. 

De Bruijn: “Dat houden we in de gaten. Daarom bieden 

we ook ondersteuning en nascholing op het gebied van 

onderwijskundig leiderschap.” 

echt van waarde voor je is. Zonder investe-

ringen krijg je ook geen opbrengsten. Helaas 

spreekt men vaak van kosten in plaats van 

investeringen. Door uit te gaan van inves-

teringen met een duurzaam karakter kun 

je ook werken aan duurzame opbrengsten. 

Dat is veel krachtiger dan alles uitdrukken 

in kosten en afschrijvingen. Budgetten zijn 

middelen om je doelen waar te maken. Als je 

weet wat je doelen zijn, kan je de middelen 

daarvoor optimaal inzetten. Dat vraagt dus 

om keuzes maken. En onder andere daarin 

kun je je leiderschap zichtbaar maken. 

Wanneer je doelloos budgetten inzet, kom 

je er vaak achter dat dat niet heeft gewerkt 

en dat je een en ander moet herstellen, met 

weer nieuwe budgetten. Mijn motto is dan 

ook ‘beter investeren dan repareren’. Zelf 

blijven nadenken en beredeneerde keuzes 

maken, maken je ‘waarden-vol’ voor je 

omgeving. Men zal dat in de meeste gevallen 

beslist ‘waarderen’, komt van ‘waarde-

eren’.”

Gérard Zeegers van de obs De Bonckert in 

Boxmeer: “Oneens. Alle leidinggevenden 

hebben regelmatig te maken met budget-

taire en vele andere keuzes. De ware 

leidinggevende weet tot waar zijn of haar 

invloedssfeer reikt en gebruikt die ruimte 

volledig, maar niet voordat een richting-

gevende visie is ontwikkeld. De visie komt 

eerst en helpt bij het kiezen. Ik pleit ervoor 

om eerst en vooral te spreken over verge-

zichten en idealen, om vervolgens de beste 

keuzes te maken.”

Nieuwe peiling

Vanaf Kader Primair 4 kan over het 

thema verder gediscussieerd worden 

via een stelling op LinkedIn.

‘ n u  k a n  i k  m i j n  s c h o o l  z o 
m a k e n  z o a l s  i k  z e l f  d e n k  d at 
g o e d  i s ,  d at  i s  v e e l  l e u k e r ’

Daar komt bij dat een schoolbestuur ook beperkte vrijheid 

heeft. Boven de 193.000 euro moet een Europese aanbeste-

personeelsbeleid bijvoorbeeld. Zij worden daarbij even-

tueel ondersteund door interne of externe deskundigen. 

Als bestuurder zit ik zelf niet in de projectgroepen. Wel 

bij het directeurenoverleg en daar ben ik alleen technisch 

voorzitter. We werken 

van de directeuren alleen beredeneerd afwijken en dat 

moet ik natuurlijk ook niet te vaak doen. Dat gebeurt dus 

bij ons ook maar zelden.”

De Bruijn is een groot voorstander van het integraal 

Jos de Bruijn 
is bestuurder 
van KS Fectio in 
Houten: “Pas als 
schooldirecteuren meer 
zijn dan uitvoerders, 
krijg je draagvlak in je 
organisatie.”
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Administratie blijft
een vak apart

thema  bedrijfsvoering

16



>

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

De administratie zelf doen is minder ingewikkeld 

dan het lijkt. Het is een kwestie van voldoende 

voorbereidingstijd en de juiste mensen werven. 

Twee besturen over meer grip op de cijfers, een 

grotere betrokkenheid in de organisatie en de 

kwetsbaarheid van een administratiekantoor in 

eigen huis. tekst daniëlla van ’t erve

Administratie blijft
een vak apart

Als een van de eerste schoolbesturen besloot Stichting 

Prodas in 2005 om de fi nanciële administratie zelf te gaan 

doen. Het bestuur, met 26 scholen in Oost-Brabant, wilde 

meer grip op de cijfers om beter te kunnen sturen op pro-

cessen. “In het mbo was ik gewend aan sturingsinformatie, 

aan inzicht in de cijfers. Hier miste ik zoveel informatie”, 

vertelt RvB-voorzitter Hans Tromp. Het grote landelijke 

administratiekantoor kon de gewenste informatie vaak niet 

zomaar leveren. De stap om het zelf te doen, vond Tromp 

logisch: “Als een bedrijf met 600 mensen zelf de boekhou-

ding of salarisadministratie kan verzorgen, waarom zou 

een schoolbestuur dat dan niet kunnen?”

Prodas begon met het werven van iemand met de juiste 

know how. Iets waar je volgens Tromp niet te zuinig op moet 

inzetten. “Het besef dat administratie een vak apart is, is 

het allerbelangrijkste. Je kunt hier niet zomaar een direc-

teur met talent voor cijfers opzetten. Het moet iemand zijn 

die specifi ek voor dit werk heeft gekozen.”

Patty Proenings werd hoofd Financiën en ze kreeg een jaar 

de tijd om zich in te werken en de overgang voor te berei-

den. Proenings, afkomstig van een accountantskantoor: 

“De overstap is niet moeilijk, maar het is wel veel. Er zijn 

veel regeltjes in het onderwijs en het kost tijd om 26 scho-

len goed te leren kennen. Je moet een vertaalslag kunnen 

maken, zodat de directeuren zich veilig en vertrouwd voelen 

om hun fi nanciën uit handen te geven. Pas dan kunnen zij 

zich maximaal richten op de inhoud van het onderwijs.”

Mist In 2006 deed Prodas de fi nanciële administratie 

zelf, met behulp van software van het administratiekan-

toor dat hun salarisadministratie ook voerde. Die samen-

werking beviel niet. “Als je bijvoorbeeld een extra groot-

boekrekeningnummer wilde aanmaken, dan kostte dat 

drie maanden. Met zo weinig fl exibiliteit valt niet te wer-

ken. Bovendien ben je pas echt in control als de personele 

lasten ook inzichtelijk zijn”, vertelt Proenings. “Die lasten 

maken 85 procent van de fi nanciën uit, maar waren na 

een jaar nog één grote mist voor me.”

Prodas besloot daarop de hele administratie in huis te 

halen. “Eindeloos hebben we gesproken over de kwets-

baarheid ervan”, herinnert Hans Tromp zich. “Wat als de 

salarisadministrateur ziek wordt en mutaties niet doorge-

voerd kunnen worden of betalingen stokken? Vaak blijken 

er heel eenvoudige oplossingen voor handen. Zo hebben 

we inmiddels een netwerk van controllers bij andere 

schoolbesturen, waarop we in geval van nood een beroep 

kunnen doen. We hebben ook bewust gekozen voor 

softwarepakketten met een administratiekantoor aan 

de andere kant, dat ons altijd uit de brand wil helpen. 

In al die jaren heeft zich echter nog nooit een probleem 

voorgedaan.”

Terwijl de voordelen groter zijn dan gedacht. Niet alleen 

heeft het bestuur veel beter zicht op de cijfers waardoor 

het beter kan sturen, de interne betrokkenheid is veel 

groter. Tromp: “Als het ministerie een regel doorvoert, 

kunnen we nu meteen doorrekenen wat dat voor onze 

organisatie betekent. Voor directeuren is het intern 

bespreken van fi nanciële zorgen veel fi jner, omdat de 

afdeling hen kent en ook de problemen kent. De lijntjes 

met de medewerkers zijn heel kort; er wordt meegeleefd 

bij ziekte en er hangen geboortekaartjes aan de muur. 

Meer betrokkenheid betekent dat we beter op de hoogte 

zijn van wat er speelt en dat betekent weer dat we hierop 

beter kunnen anticiperen.”

Ook in termen van geld wordt er winst behaald. “Geld is 

absoluut geen drijfveer geweest”, vertelt Tromp, “maar 

we besparen ongeveer 80.000 euro per jaar door de 

Hans Tromp is RvB-voorzitter van Stichting Prodas: “Als het ministerie Hans Tromp is RvB-voorzitter van Stichting Prodas: “Als het ministerie 
een regel doorvoert, kunnen we nu meteen doorrekenen wat dat voor een regel doorvoert, kunnen we nu meteen doorrekenen wat dat voor 
onze organisatie betekent.” Foto’s: Hans Roggenonze organisatie betekent.” Foto’s: Hans Roggen

d e  c i j f e r s

• Prodas, 26 scholen, 550 medewerkers en 5.500  leer-

lingen. Naast een fulltime hoofd van de afdeling Financiën 

 houden zes mensen (vijf fte) zich bezig met personeels-

zaken, salaris administratie en fi nanciële administratie.

• Optimus, 32 scholen, 650 medewerkers en 6200 

leerlingen. Werkt samen met schoolbestuur Invitare, 

negen scholen, 170 medewerkers, 1.835 leerlingen. 

Naast twee fulltime hoofden voor Financiële administratie 

en Personeels- en salarisadministratie houden zeven 

parttimers zich bezig met de uitvoering (4,5 fte) en is er 

een parttime controller.
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administratie zelf te doen. Er is alleen al een besparing 

van het btw-budget, dat anders naar een extern bureau 

zou gaan.” “En spookfacturen, zoals een rekening voor de 

telefoongids die klakkeloos getekend werden, komen niet 

meer voor”, vult Proenings aan. “Dat zijn kleine bedragen, 

maar door de hoeveelheid scholen tikken ze wel aan. Je 

duikt veel dieper in de administratie. Zo kon ik in het eer-

ste jaar een factuur van 70.000 euro die bijna verjaard was, 

nog declareren bij de gemeente. Een administratiekantoor 

zit daarvoor meestal op te grote afstand en is ook vaak niet 

goed op de hoogte van alle regels.”

Onderschat Onvrede over de dienstverlening van het 

administratiekantoor is ook de reden waarom Optimus, met 

32 scholen in Noord-Brabant, besloot om de administratie 

zelf te gaan doen. CvB-voorzitter Marc van Baast: “Vragen 

werden pas na dagen beantwoord en als we bepaalde over-

zichten wilden, dan kon dat niet, of er hing direct een fl ink 

prijskaartje aan. We hadden zelf inmiddels ook veel kennis.”

De samenwerking met schoolbestuur Invitare, dat in het-

zelfde pand is gevestigd, maakt de constructie betaalbaar 

en minder kwetsbaar. Ze namen een jaar de tijd om in 

januari 2009 over te kunnen gaan. “Achteraf gezien hebben 

we het proces onderschat”, bekent Van Baast. “We gingen 

er bijvoorbeeld als vanzelfsprekend vanuit dat de software-

pakketen een koppeling maakten met het Vervangings-

fonds of het UWV, maar dat was niet zo. Met het aannemen 

van een bedrijfseconoom, afkomstig van een administratie-

kantoor, dachten we alle kennis in huis te halen, maar ook 

dat was een onderschatting. Het betekende dat we tegelij-

kertijd moesten implementeren en bijsturen, dat was niet 

altijd even makkelijk.”

De administratie voeren is één, maar wie 

kan de vertaalslag maken van de fi nanciële 

gegevens naar het management? Dat is 

de taak van een controller: degene die de 

cijfers beoordeelt en begrotingen en prog-

noses opstelt. Bij onderwijs organi saties is 

een fulltime controller vaak niet nodig en 

ook fi nancieel niet haal  baar. Met als gevolg 

dat de functie vaak wordt gecombineerd 

met andere rollen, zoals bedrijfs admini-

strateur. Dit is echter ongewenst, merkte 

schoolbestuur Optimus, dat in eerste 

instantie de functie hoofd Financiën 

combineerde met die van controller. “Dat is 

een fout geweest”, zegt CvB-voorzitter Marc 

van Baast nu: “Dan kun je als controller 

niet je onafhankelijkheid garanderen. We 

werden door de Raad van Toezicht op de 

vingers getikt en het druist in tegen de 

Good Governance-code in het onderwijs. 

Een slager keurt ook niet zijn eigen vlees. 

Inmiddels hebben we één controller voor 

twee besturen, dat bevalt prima.”

Patty Proenings is wel hoofd Financiën en 

tevens controller bij schoolbestuur Prodas. 

“Het is goed te doen, maar ik erken dat ik 

wat eenzaam ben in de functie. Daarom 

spar ik veel met de Raad van Bestuur, we 

spreken belangrijke beslissingen goed 

door. Bovendien zorg ik dat ik goed op de 

hoogte blijf, bijvoorbeeld door contact met 

andere controllers. En mijn werk wordt 

natuurlijk uitgebreid gecontroleerd door 

een accountant, al is dat dan achteraf. We 

zijn echter nog nooit buiten de begroting 

geweest.”

e e n  a pa r t e  c o n t r o l l e r ?

Patty Proenings is hoofd Financiën van Stichting Prodas: “Je moet een 
vertaalslag kunnen maken, zodat de directeuren zich veilig en vertrouwd 
voelen om hun fi nanciën uit handen te geven.” 

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

Volgens Eddie Bleijenburg, directeur van administratie-

kantoor Concent in Zwolle, bestaat er geen absolute 

oplossing voor een schoolbestuur. “Voor het voeren 

van een eigen administratie moet een bestuur van een 

bepaalde omvang zijn. Zo kan het voldoende deskundige 

mensen binnenhalen die de kwaliteit en de continuïteit 

borgen. Voor besturen tot vijftien scholen en 3.000 

leerlingen blijkt dat niet haalbaar. Verder is het maar 

net hoe een bestuur het graag wil invullen. Wij verkopen 

een proces, wie dat proces aanstuurt mag een klant zelf 

bepalen. Willen ze een taxi met ons aan het stuur, prima. 

Willen ze zelf autorijden, dan leveren wij de motor.”

Hij merkt dat een aantal grotere besturen dat de 

administratie zelf deed, nu weer deels de diensten van een 

admini stratie kantoor opzoekt. Concent kreeg bijvoorbeeld 

begin dit jaar een schoolbestuur van 23 scholen als klant. 

“Als je de administratie in eigen beheer gaat voeren, 

moet je kunnen vertrouwen op zowel de infrastructuur 

als ook de inzet van de controller. Als de cijfers niet 

juist geboekt worden, de informatie onvolledig is en er 

geen back up is als de fi nanciële expert ziek wordt of 

vertrekt, dan worden de risico’s te groot. Besturen zijn 

vervolgens blij dat ze kunnen leunen op een partner die de 

infrastructuur waarborgt, waardoor ze zich geen zorgen 

hoeven te maken over de juistheid en volledigheid van het 

informatiesysteem.”

Bleijenburg herkent de kritiek niet dat administratie-

kantoren op te grote afstand zitten om goed te kunnen 

adviseren. Cruciaal is volgens hem welke wederzijdse 

verwachtingspatronen er zijn. Hij hamert erop dat 

besturen hoe dan ook fi nanciële expertise in huis hebben. 

“Scholen zijn en blijven verantwoordelijk voor een goede 

inrichting van hun administratieve organisatie. Wil een 

bestuur goed kunnen sturen op de cijfers, dan heb je 

een controller nodig die de organisatie goed kent en 

de informatie goed kan duiden. Het is een misverstand 

te veronderstellen dat een administratiekantoor deze 

informatie zomaar kan leveren.”

Eddie Bleijenburg van 
administratiekantoor 
Concent merkt dat een aantal 
grotere besturen dat de 
administratie zelf deed, nu 
weer deels de diensten van een 
administratiekantoor opzoekt.

Marc van Baast is CvB-voorzitter van Optimus: “Naast meer 
grip op de cijfers is de betrokkenheid groter: een eigen 
administratieafdeling schept een soort wij-gevoel.” 

Met deze les in het achterhoofd, verliep de overgang naar 

een eigen salarisadministratie een stuk soepeler. “Per 

1 januari 2010 zouden we overgaan onder de keiharde 

voorwaarde dat op de 25e alle salarissen betaald zouden 

worden. Dat is gelukt. En van daaruit zijn we de afdeling 

verder uit gaan bouwen: een koppeling maken met de 

HR-component, criteria opstellen en mensen aannemen. 

Inmiddels draait het naar volle tevredenheid en zijn de 

voordelen groot. Naast meer grip op de cijfers is de betrok-

kenheid groter: een eigen administratieafdeling schept een 

soort wij-gevoel.”

Veel onderwijsorgansiaties verkeren fi nancieel gezien in 

zwaar weer. Toch zeggen beide bestuursvoorzitters volmon-

dig ‘ja’ op de vraag of het wel verstandig is om de adminis-

tratie nu zelf te gaan doen. Van Baast: “Het wiel hoef je niet 

meer zelf uit te vinden: softwarepakketten spelen bijvoor-

beeld al beter in op het onderwijs. Het is een goede investe-

ring in de kwaliteit van je onderwijs, omdat je als bestuur 

in control bent. Zonder goed zicht op de cijfers en je organi-

satie, ben je immers stuurloos.” Bovendien maakt het alles 

makkelijker, vertelt Hans Tromp. “We zijn veel nu fl exibeler 

en weten beter in te spelen op de markt. Zo verzorgen we 

de administratie van het samenwerkingsverband en starten 

we een eigen PersoneelsBV via een payroll-constructie. Daar-

mee kunnen we goed inspelen op de krimp in onze regio 

en houden we de uitzendkrachten toch bij ons in dienst, 

terwijl het geld aan een extern bureau scheelt.” 
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nieu w  el a n  m e t  d e  pr e s tat ieb ox

‘Nu kunnen we
weer innoveren’
Opbrengstgericht werken, taal en rekenen, excellentie… Elk strategisch beleidsplan zal daar 

elementen van bevatten. Met geld uit de Prestatiebox kunnen scholen daar nu meer aan doen. 

De besturen Opock (Capelle en Krimpen aan den IJssel) en Fluvium (Geldermalsen en Neerijnen) De besturen Opock (Capelle en Krimpen aan den IJssel) en Fluvium (Geldermalsen en Neerijnen) 

prijzen zich gelukkig met deze subsidiepot, waar nauwelijks prijzen zich gelukkig met deze subsidiepot, waar nauwelijks 

bureaucratie aan kleeft. bureaucratie aan kleeft. tekst marijke nijboer

Een geschenk uit de hemel: zo noemt Frank Peze de gelden Een geschenk uit de hemel: zo noemt Frank Peze de gelden 

uit de Prestatiebox. Vorig jaar werd hij algemeen directeur uit de Prestatiebox. Vorig jaar werd hij algemeen directeur 

van de Stichting Opock. De organisatie was zich aan het van de Stichting Opock. De organisatie was zich aan het 

terugvechten van een fl ink fi nancieel tekort en ternauwer-terugvechten van een fl ink fi nancieel tekort en ternauwer-

nood aan curatele ontsnapt. Nu de bedrijfsvoering weer op nood aan curatele ontsnapt. Nu de bedrijfsvoering weer op 

orde is, gaat de volle aandacht naar professionalisering. orde is, gaat de volle aandacht naar professionalisering. 

Daar komen de prestatieboxgelden goed bij van pas.Daar komen de prestatieboxgelden goed bij van pas.

Opock zet dit geld in voor de ambities uit haar strategisch Opock zet dit geld in voor de ambities uit haar strategisch 

beleidsplan, die matchen met de Prestatiebox: de scholing  met de Prestatiebox: de scholing 

van het personeel in opbrengstgericht onderwijs en het van het personeel in opbrengstgericht onderwijs en het 

werken met cognitief begaafde leerlingen. Voor hoogbe-werken met cognitief begaafde leerlingen. Voor hoogbe-

gaafde leerlingen wordt 0,8 fte ingezet. Daarnaast steekt gaafde leerlingen wordt 0,8 fte ingezet. Daarnaast steekt 

Opock energie in een bredere professionalisering van haar Opock energie in een bredere professionalisering van haar 

mensen. “Onze cultuur was vrij ambtelijk. Er werd voor de mensen. “Onze cultuur was vrij ambtelijk. Er werd voor de 

mensen gedacht. Nu moeten ze weer hun eigen rol oppak-mensen gedacht. Nu moeten ze weer hun eigen rol oppak-

ken”, vertelt Peze. Leerkrachten, directies, de GMR, het ken”, vertelt Peze. Leerkrachten, directies, de GMR, het 

bestuur, het stafbureau: iedereen wordt aan het denken bestuur, het stafbureau: iedereen wordt aan het denken 

gezet over een professionele invulling van zijn functie.gezet over een professionele invulling van zijn functie.

‘ v r o e g e r  m o e s t  j e  e e n 
u i t vo e r i g  s u b s i d i e p l a n 
o p s t e l l e n  e n  m a a r 
a f w a c h t e n  o f  j e  w e r d 
u i t v e r ko r e n ’
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Vanuit dit project hebben directeuren van Fluvium en die 

van schoolbesturen in Lelystad en Apeldoorn onderlinge 

visitaties gedaan. Mogelijk krijgt dat een vervolg in audits. 

Ook zet Fluvium de prestatieboxgelden in voor verdere 

professionalisering van directeuren en intern begeleiders 

om kengetallen beter te analyseren en zo het onderwijs te 

verbeteren. Burlet: “Experts leren hen ook hoe je daar met 

je onderwijskundig leiderschap op in kan spelen. Waar 

praat je precies over met leerkrachten?” De ib’ers gaan ook 

extra klassenconsultaties doen, gericht op opbrengstge-

richt werken.

Mooi sturingselement
Ook Burlet is blij dat aan de prestatieboxgelden weinig ver-

antwoordingslast kleeft. “Je kunt activiteiten die je met dit 

geld ontplooit, koppelen aan je eigen beleidsplan en meer-

jarenbeleid. Maar het legt wel meer verantwoordelijkheid 

bij de schoolbesturen om het geld echt in te zetten voor de 

zaken waarvoor het is bedoeld.”

De prestatieboxgelden stimuleren ook de samenwerking 

tussen Fluviumscholen onderling. Burlet: “Ik vind het 

heel prettig dat het geld aan het bestuur is toegekend. Als 

je het naar individuele scholen zou doorsluizen zouden 

het soms maar kleine hapjes zijn, maar het volledige 

bedrag vormt een mooi sturingselement.” Ze vraagt direc-

teuren en ib’ers om voorstellen voor de inzet van het geld. 

Eén suggestie betrof een opleiding tot reken- of taalspeci-

alist. “Maar ik heb ook een deel vrijgehouden voor dingen 

op maat. Individuele scholen kunnen bij mij een verzoek 

indienen, bijvoorbeeld om iets aan spelling te doen.”

Jaarlijks organiseert het bestuur voor haar personeel een 

‘markt’, waar de aanbieders van cursussen en opleidingen 

hun producten presenteren. De scholen maken daar een 

keuze uit. Populair is een praktische opleiding waarbij 

per vakgebied wordt toegewerkt naar opbrengstgericht 

werken. De trainers kijken met de school wat er ontbreekt 

op het vlak van organisatie, middelen en competenties, 

en daar wordt vervolgens aan gewerkt. Peze: “Je ziet direct 

resultaat.”

Slinger aan samenwerking
De Prestatiebox geeft ook een extra slinger aan de samen-

werking met andere schoolbesturen. Op het terrein van 

techniek, bijvoorbeeld. “We zitten hier vlakbij het havenge-

bied. Straks zijn er zo’n 160.000 banen vacant, en high tech 

bedrijven halen werknemers uit het buitenland. Als je kin-

deren wilt stimuleren om te kiezen voor techniek, moet je 

ze daar al vóór hun tiende jaar mee in aanraking brengen. 

Daar gaan we dus samen meer mee doen.”

Eén van de grote pluspunten van de prestatieboxgelden is 

dat er weinig papierwerk aan vast zit. Achteraf vermelden dat er weinig papierwerk aan vast zit. Achteraf vermelden 

schoolbesturen simpelweg in hun jaarverslag wat ze met schoolbesturen simpelweg in hun jaarverslag wat ze met 

het geld hebben gedaan. Een verademing, vergeleken met het geld hebben gedaan. Een verademing, vergeleken met 

de tot nu toe gebruikelijke route. Peze: “We vroegen naast de tot nu toe gebruikelijke route. Peze: “We vroegen naast 

de lumpsum vaak allerlei aparte subsidies aan voor scho-de lumpsum vaak allerlei aparte subsidies aan voor scho-

ling. Je moest een uitvoerig plan opstellen en maar afwach-ling. Je moest een uitvoerig plan opstellen en maar afwach-

ten of je werd uitverkoren. En alles moest tot in detail ten of je werd uitverkoren. En alles moest tot in detail 

worden verantwoord. Ik kende bovenschoolse directeuren worden verantwoord. Ik kende bovenschoolse directeuren 

die niets meer wilden aanvragen, omdat het meer geld die niets meer wilden aanvragen, omdat het meer geld 

kostte dan opleverde. Ik hoop dan ook dat de Prestatiebox kostte dan opleverde. Ik hoop dan ook dat de Prestatiebox 

straks gecontinueerd wordt. Gecombineerd met een even-straks gecontinueerd wordt. Gecombineerd met een even-

tueel Nationaal Onderwijsakkoord geeft dat onze sector de tueel Nationaal Onderwijsakkoord geeft dat onze sector de 

kans om echt te focussen.”kans om echt te focussen.”

Achterstand ingehaaldAchterstand ingehaald
Tot drie jaar geleden vielen de merendeels kleine dorps-Tot drie jaar geleden vielen de merendeels kleine dorps-

scholen van de Stichting Fluvium nog onder de gemeenten. scholen van de Stichting Fluvium nog onder de gemeenten. 

Algemeen directeur Anita Burlet: “Er was geen lijn naar Algemeen directeur Anita Burlet: “Er was geen lijn naar 

subsidiepotten toe, ook niet na de vorming van Fluvium in subsidiepotten toe, ook niet na de vorming van Fluvium in 

2006. De grote stichtingen wisten tijdig dat er dingen speel-2006. De grote stichtingen wisten tijdig dat er dingen speel-

den en waren er als de kippen bij. De wat kleinere organisa-den en waren er als de kippen bij. De wat kleinere organisa-

ties profi teerden minder mee. Terwijl onze organisatie daar ties profi teerden minder mee. Terwijl onze organisatie daar 

juist enorm haar voordeel mee had kunnen doen.”juist enorm haar voordeel mee had kunnen doen.”

Die relatieve achterstand is inmiddels deels ingehaald, Die relatieve achterstand is inmiddels deels ingehaald, 

dankzij de deelname van Fluvium aan het driejarige project dankzij de deelname van Fluvium aan het driejarige project 

Opbrengstgericht leiderschap. De AVS nam het initiatief Opbrengstgericht leiderschap. De AVS nam het initiatief 

voor dit project van de PO-Raad, en is projectleider. Burlet: voor dit project van de PO-Raad, en is projectleider. Burlet: 

“Die drie jaar zijn voorbij, maar we zijn nog niet klaar. “Die drie jaar zijn voorbij, maar we zijn nog niet klaar. 

Dankzij de prestatieboxgelden kunnen we nu vervolgactivi-Dankzij de prestatieboxgelden kunnen we nu vervolgactivi-

teiten ontplooien en de nieuwe expertise borgen.”teiten ontplooien en de nieuwe expertise borgen.”

‘d a n k z i j  d e  p r e s tat i e b o x g e l d e n 
k u n n e n  w e  v e r vo lg a c t i v i t e i t e n 
o n t p lo o i e n  e n  n i e u w e 
e x p e r t i s e  b o r g e n ’

d e  p r e s tat i e b o x
Schoolbesturen kunnen het geld uit de Prestatiebox, 

een extraatje dat is toegevoegd aan de lumpsum, 

inzetten voor het toewerken naar de ambities uit 

het Bestuursakkoord. Het geld is bestemd voor 

professionalisering, gericht op opbrengstgericht 

werken, taal en rekenen, excellentie of techniek. Binnen 

die thema’s mogen schoolbesturen zelf bepalen hoe zij 

het geld inzetten. De verantwoording gebeurt achteraf, 

via het jaarverslag.
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Ook is geld gestoken in de opzet van kenniskringen 

binnen Fluvium rondom verschillende thema’s. Deze 

moeten met suggesties gaan komen voor nieuw beleid, 

bijvoorbeeld over excellentie en hoogbegaafdheid. Op de 

dorpsscholen ging de aandacht voorheen vooral naar kin-

deren die extra zorg nodig hadden. Voor leerlingen aan 

de ‘bovenkant’ werd eigenlijk te weinig ontplooid. Burlet: 

“Alle leerkrachten zitten nu in een denktankje. Dat is ook 

een vorm van professionalisering. Ik hoop zo meer verant-

woordelijkheid terug te geven aan de professionals.”

De schoolleiders verdiepen zich in onderwijskundig- en 

opbrengstgericht leiderschap. Er is geld beschikbaar voor 

bezoek aan conferenties buitenshuis én voor gemeen-

schappelijke Fluvium-trainingen.

De Prestatiebox lijkt wat nieuw elan te brengen. Frank Peze 

van Opock: “Wij hebben een stop gehad op alle uitgaven. Nu 

kunnen we weer innoveren. Dat zorgt voor een hernieuwd 

enthousiasme. We zijn weer aan het bouwen.” 

thema  bedrijfsvoering

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

Vijf dagen inspiratie,
de nieuwste trends 
en ontwikkelingen. 
Mis het niet!  
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‘o n e i g e n l i j k  g e b r u i k ’
Noodlijdende scholen moeten 65 procent van hun 

prestatiebox gelden steken in het terugdringen van hun 

exploitatietekort, voordat ze personeel mogen ontslaan. Dat 

stipuleert het Participatiefonds, waarbij alle po-scholen zijn 

aangesloten. Dit standpunt doet nogal wat stof opwaaien. 

Anita Burlet, algemeen directeur van Fluvium: ‘‘Daar is dat geld 

niet voor bedoeld. Als wij straks als sector worden afgerekend 

op onze prestaties, en vervolgens blijkt dat een deel van de 

gelden oneigenlijk is besteed, kan dat het vertrouwen schaden 

dat het ministerie van OCW in onze sector stelt.’’ AVS-adviseur 

Carine Hulscher-Slot: ‘‘Noodlijdende scholen lopen zo nóg 

meer achterstand op. De fi nancieel gezonde scholen worden 

dankzij hun extra activiteiten alleen maar aantrekkelijker voor 

ouders en personeel.”
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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!: openbare jenaplanschool Heijenoord in Arnhem bouwde een 

leegstaand lokaal om tot werkruimte voor onder andere ZZP’ende ouders, 

zodat zij niet meer hoeven racen tussen huis, werk en school én makkelijk 

kunnen bijspringen bij een klusje. tekst vanja de groot

Het initiatief kwam van een van de ouders, 

die de optelsom maakte van behoefte aan 

extra en fl exibele werkruimte dichtbij huis 

en school, plus een leegstaand school-

lokaal en het feit dat de Heijenoordschool 

door krimp over minder personeel 

beschikt. Schoolleider Agnes Spikker was 

meteen enthousiast. “Het is een construc-

tie waar iedereen baat bij heeft, zowel 

de ouders, de school als de kinderen.”

De pilot, ‘Schooldelen’ gedoopt, houdt in 

dat ouders tegen een geringe vergoeding 

een werkplek kunnen huren op de school, 

inclusief draadloos internet (wifi ) en koffi e-

voorziening. Als ‘tegenprestatie’ kunnen de 

ouders helpen bij bijvoorbeeld pleinwacht 

lopen, tuinonderhoud of andere activitei-

ten. Spikker: “Een van de ouders heeft 

laatst een leerling geholpen bij het maken 

van een powerpointpresentatie, omdat de 

leerkracht daar geen tijd voor had.”

Spikker merkt dat het concept – dat begin 

oktober van start ging 

– een enorme energie 

en levendigheid met 

zich meebrengt. “Er 

gebeurt hier meer 

dan alleen lesgeven. 

Kinderen zien nu ook 

eens wat hun ouders 

doen en ouders kun-

nen de dynamiek van 

de school op kleine 

afstand ervaren. We 

zijn een beetje de 

maatschappij in het 

klein.” De ouders wis-

selen onderling ook 

kennis uit. “Er vindt 

kruisbestuiving plaats 

tussen diverse vakge-

bieden.” Schooldelen 

past volgens Spikker prima bij de jena-

planvisie, waarbij ouderbetrokkenheid en 

maatschappelijke betrokkenheid hoog in het 

vaandel staan. Op de vraag of het concept 

ook geschikt is voor andere (krimp)scholen 

kan de schoolleider niet volmondig ‘ja’ 

zeggen. “Het hangt samen met de manier 

waarop de school sowieso al met ouders 

omgaat. En niet elke wijk kent een groot 

aandeel zelfstandig werkende ouders.”

Waar Spikker voor waakt is het welbevinden 

van de kinderen in het geheel. “Vooral de 

leerlingen uit de hoogste groepen vinden 

het niet altijd even leuk dat ze hun vader of 

moeder zomaar tegen het lijf kunnen lopen 

op ‘hun’ school. Daarom ligt de ruimte met 

fl exwerkplekken niet centraal in het gebouw, 

maar wat afgelegen.”

De coördinatie van de maandabonnementen 

en de intakegesprekken met ouders zijn 

in handen van de initiatief nemende vader. 

Directeur Spikker is wel contactpersoon 

namens de school, maar wil de taken – met 

name de fi nanciële – goed gescheiden hou-

den. “Ik ben schoolleider, geen verhuurder. 

Mijn rol moet zuiver blijven.”

Inmiddels hebben zo’n dertien ouders een 

abonnement afgesloten, waaronder ZZP’ers, 

freelancers, een afstuderende ouder, maar 

ook ouders met een vaste baan die een 

derde werkplek zoeken naast die op kantoor 

en thuis. “Tijdens de proefperiode willen 

we nog niet te veel regels hanteren en zijn 

de tegenprestaties van ouders redelijk 

vrijblijvend”, vertelt Spikker. Ze sluit echter 

niet uit dat dit in de toekomst wat meer 

aangescherpt wordt. “Bijvoorbeeld in de 

vorm van goedkopere abonnementen bij veel 

tegenprestaties en vice versa.”

Over een half jaar wordt Schooldelen offi ci-

eel geëvalueerd en als de ervaringen positief 

zijn wil de school het concept vastleggen in 

het schoolplan. Een toekomstige, formele 

belemmering zou kunnen zijn dat door 

een verandering in het leerlingenaantal 

de gemeente weer meer huur wil zien voor 

het schoolgebouw. Maar Spikker hoopt dat 

de lokale bewindslieden tegen die tijd de 

charme en het nut van Schooldelen inzien en 

willen zoeken naar een oplossing. “Want het 

moet wel betaalbaar blijven voor ouders.” 

i n lo o p d a g
Op 13 november aanstaande organiseert 

de Heijenoordschool een inloopdag voor 

geïnteresseerden. Meer informatie en 

aanmelden: directie@heijenoordschool.nl 

en www.heijenoordschool.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

school delen met ouders

Leerlingen van de Heijenoordschool kijken toe hoe ouders aan het werk 
zijn in een van de ruimten van de school. Foto: Koen Verheijden
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goed onderwijs door visionair leiderschap

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

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

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

Adverteren in Kader Primair 
of Kadernieuws?

postadres
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eindver ant woordelijk management

In dit artikel staan we onder andere 
stil bij de rolopvatting van besturen en 
toezichthouders en de gevolgen voor 
de kwaliteit van het onderwijs, naar 
aanleiding van de nulmeting Goed 
Bestuur PO 2010 van de Hogeschool 
van Amsterdam in samenwerking 
met de Radboud Universiteit en de 
eindrapportage uit juli 2012, met 
daarin de resultaten van 2011 en een 
vergelijking met de nulmeting. 

tekst carine hulscher-slot

Rolopvatting: meer uitvoerende 
besturen
Een uitvoerend bestuur betekent in dit 

verband een bestuur dat het voortouw en 

de regie neemt bij de beleidsvoorbereiding, 

het schrijven van beleidsstukken en het 

mede-uitvoeren van beleid.

Uit het onderzoek blijkt dat ten opzichte 

van 2010 meer besturen zichzelf als uitvoe-

rend bestuur typeren. Zij geven aan zich 

ook bezig te houden met onderwijsinhou-

delijke verbetertrajecten, de werving en 

selectie van onderwijspersoneel, offertes 

van aannemers en onderhandelingen 

met de gemeente. Daarnaast zijn veel 

uitvoerend bestuurders aanspreekpunt 

voor ouders en/of leerkrachten. Op de 

bestuursstijlen ‘bestuurder op hoofdlijnen’ 

en ‘bestuur of afstand’ wordt gemiddeld 

minder gescoord. Dat is opvallend. Er is 

immers in het onderwijs sprake van een 

verplichte scheiding tussen uitvoerend 

bestuur en toezicht en je komt steeds meer 

het model met een toezichthoudend en een 

uitvoerend bestuur/College van Bestuur/

algemene directie tegen. Mogelijk gaat 

het de besturen die zichzelf kenmerken 

als een uitvoerende bestuur om deze 

laatste categorie en is de stijging van het 

percentage uitvoerende besturen juist een 

gevolg van de verder doorgevoerde func-

tiescheiding en professionalisering van de 

bestuursstructuur.

Dat hangt ook samen met de bevindingen 

dat het aantal bestuurders in loondienst 

is toegenomen en het aantal vrijwillige 

onderwijsbestuurders afneemt.

Rolopvatting toezichthouder
Gaf in 2010 80 procent van de schoolbestu-

ren met intern toezicht aan dat de toezicht-

houdende rol op de eerste plaats staat, in 

2011 is dit percentage 84 procent. Van de 

interne toezichthouders heeft 60 procent 

deze mening.

Van de interne toezichthouders vindt in 2011 

21 procent van de interne toezichthouders 

dat de toezichthoudende rol op de tweede 

plaats staat, tegen 10 procent van de bestu-

ren. 19 procent van de interne toezichthou-

ders vindt dat deze rol op de derde plaats 

staat tegen 6 procent van de besturen.

De vraag naar de plaats van de adviserende 

en meedenkende rol laat andere percen-

tages zien. Voor deze rol geeft 27 procent 

van de intern toezichthouders aan dat deze 

op de eerste plaats staat, 46 procent geeft 

hieraan de tweede plaats en 28 procent de 

derde plaats. Voor de besturen met intern 

toezicht gaat het om respectievelijk 14, 

57 en 29 procent.

Waar het gaat om de werkgeversrol van 

de intern toezichthouder zijn de intern 

toezichthouders en de besturen met intern 

toezicht opvallend eensgezind. Van beide 

categorieën geeft 13 procent aan dat deze 

rol op de eerste plaats staat, 33 tegen 

32 procent delen de rol een tweede plaats 

toe en 53 tegen 55 procent vinden deze rol 

op de derde plaats staan.

Invloed op onderwijskwaliteit
Bestuurders zijn gemiddeld genomen van 

mening dat intern toezicht de kwaliteit 

van het onderwijs verhoogt. Ook hierbij is 

sprake van een stijging ten opzichte van 

2010.

Overigens, besturen waarbij geen intern 

toezicht is geregeld zijn het aanmerkelijk 

minder eens met deze stelling dan besturen 

waarbij wel sprake is van intern toezicht.

Nog zo’n 7 procent van de besturen heeft in 

2011 het intern toezicht niet op orde.

Van deze schoolbesturen is 42 procent van 

plan alsnog de functiescheiding in te voeren, 

26 procent is dit misschien van plan en 16 

procent meldt niet van plan te zijn intern 

toezicht in te stellen. Opmerkelijk!

Hoe het ook zij: de meeste schoolbesturen 

geven aan meer zicht te hebben op onder-

wijskwaliteit en denken er meer aan te 

kunnen bijdragen. Zij zijn hierover overigens 

positiever dan de interne toezichthouders.

Effectiviteit van intern toezicht
De onderzoekers melden in de inleiding bij 

het rapport dat het voor de effectiviteit van 

het interne toezicht van belang is dat de 

intern toezichthouder is opgewassen tegen de 

bestuurder(s). Er blijkt een positieve invloed 

op de effectiviteit uit te gaan van een uitvoe-

rende bestuursstijl, een rolvast management 

en een bestuur met een groot aantal scholen.

Het is ook van belang dat de interne toezicht-

houder zich onafhankelijk opstelt. Hoe meer 

het bestuur rolvast is en een meer uitvoeren-

de stijl heeft, hoe minder het interne toezicht 

op de stoel van de bestuurder gaat zitten. 

De onderzoekers concluderen ook dat de 

afwezigheid van bovenschools management 

de kans vergroot dat de intern toezichthouder 

zich bemoeit met de taken, verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden van de bestuurder! 

m e e r  i n fo r m at i e
www.avs.nl/dossiers/bestuuren 

management/bestuursvormen

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoor-

waardenontwikkeling, medezeggenschap, 

 organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, 

scenario’s voor krimp, de verhouding 

bestuur-management en Policy Gover nance®. 

Ook houdt zij zich bezig met politieke 

beleidsbeïnvloeding.

onderzoek naar goed bestuur
in het primair onderwijs (ii)
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t weeluik: achtergrond

g eb ru i k  d i g i ta a l  l e s m at er i a a l  s t i j g t  e x pl o sief

In een jaar tijd steeg het gebruik van digitale leermiddelen in het primair onderwijs van 23 naar 

43 procent. Daarnaast hebben schoolleiders steeds vaker een vinger in de pap bij de keuze 

of en welke leermiddelen worden aangeschaft, blijkt uit onderzoek. Hoe zijn deze trends te 

verklaren? Gaat het om een inhaalslag of zit er meer achter? En welke rol spelen bezuinigingen 

en opbrengstgericht werken hierin? tekst jaan van aken

‘Leerlingen
zoeken de prikkel
die software biedt’

Een van de drie computereilanden van basisschool 
De Kring in Maastricht, waar het gebruik van 
digitaal materiaal de afgelopen tijd gestegen is.26
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g eb ru i k  d i g i ta a l  l e s m at er i a a l  s t i j g t  e x pl o sief Basisschool De Kring in Maastricht is afgelopen schooljaar 

meer digitaal materiaal gaan gebruiken. Sterker: “We voeren 

een methode alleen in als er software en bij voorkeur een 

digitale leerkracht-assistent bij zit, waarmee de lessen en 

extra materiaal op het digibord weergegeven worden”, ver-

telt schoolleider Roel Scholten.

Zijn school is geen uitzondering. Het gebruik van digitaal 

lesmateriaal in het primair onderwijs steeg vorig schooljaar 

fors van 23 naar 43 procent, blijkt uit de Leermiddelen-

monitor 2011/2012 van het Nationaal Expertisecentrum 

Leerplanontwikkeling (SLO). Hans de Vries is coördinator 

Kenniscentrum Leermiddelen en een van de onderzoekers 

bij SLO. Hij ziet de explosieve toename als een inhaalslag. 

“Het is raar dat het jaar na jaar traag gaat, terwijl de ver-

wachtingen hoog zijn. Daarom stijgt het gebruik nu wellicht 

met een schok.” Frans Schouwenburg, sectormanager fun-

derend onderwijs bij Kennisnet, denkt dat de werkelijkheid 

weerbarstig is. “Mensen hebben altijd hoge verwachtingen 

en komen tot lagere uitvoeringen.”

Maar scholen zouden juist ook bezuinigen op ict en leer-

middelen, volgens onderzoek van DUO Market Research. 

Dat is niet tegenstrijdig met de uitkomsten van de Leermid-

delenmonitor, vindt De Vries. “Het feit dat er minder mate-

riaal gekocht wordt, hoeft niet te betekenen dat er minder 

gebruikt wordt. Steeds meer materiaal is vrij beschikbaar via 

internet. Bovendien was er al veel materiaal op scholen aan-

wezig dat niet gebruikt werd.”

Educatieve games
Feit is dat het gebruik van digitaal lesmateriaal stijgt. De 

belangrijkste reden is de toegenomen beschikbaarheid van 

leermiddelen. Schouwenburg signaleert dat ook het gebruik 

van gratis online materiaal stijgt. “Je ziet een stijging van 

het aantal downloads bij Wikiwijs tot 250 duizend per 

maand. Ook neemt het gebruik toe van materiaal van de 

Digischool en Yurls, een verzamelplek waar leerkrachten 

links naar websites en fi lmpjes verzamelen.”

Daarnaast hebben scholen steeds betere ict-voorzieningen, 

stelt De Vries. Basisschool De Kring heeft daarin fl ink geïn-

vesteerd. Schoolleider Scholten: “In alle lokalen hangen digi-

borden en touchscreens. Voorin de klassen staan computers en 

we hebben drie computereilanden in de school.” Acht van de 

tien leerkrachten in het primair onderwijs werken met een 

digibord, blijkt uit de Leermiddelenmonitor. “Uitgeverijen 

leveren veel materiaal aan voor digiborden, want die zijn 

populair bij leerkrachten”, constateert De Vries. Educatieve 

games zijn er niet veel. “De productie is een kostbare zaak 

en de kans die investering in het onderwijs terug te verdie-

nen is niet zo groot”, verklaart hij.

Wel leveren educatieve uitgeverijen meer digitale leermid-

delen aan bij hun methodes. Scholten noemt enkele voor-

beelden: “We hebben Take it easy voor Engels, Basisbits voor 

basisvaardigheden op ict-gebied, Pluspunt als rekenmethode 

en Sprint Plus voor dyslectici.” Afgelopen schooljaar schafte 

zijn school voor begrijpend lezen de methode ‘Lezen in 

beeld’ aan, die bestaat uit een combinatie van digitaal en 

‘Leerlingen
zoeken de prikkel
die software biedt’

papieren lesmateriaal. “Het voordeel is dat je leerlingen 

digitaal kunt laten oefenen, waarbij ze onmiddellijk res-

pons krijgen op hun werk. Dat werkt bijvoorbeeld heel 

goed voor de woordenschatuitbreiding”, merkt Scholten.

Leerlingen spelen eveneens een rol bij de digitalisering, 

denkt hij. “Kinderen van 11, 12 jaar hebben via internet al 

zoveel beeld gezien voor ze op school met – voor hen vaak 

saaie – boeken aan de slag gaan. Leerlingen zoeken de prik-

kel die software kan bieden en willen ogenblikkelijk feed-

back op wat ze doen.”

Opbrengstgericht werken
De Prestatiebox – die scholen onder meer extra middelen 

verstrekt voor taal en rekenen en opbrengstgericht wer-

ken – en de focus op taal en rekenen vanuit het ministerie 

van OCW en de onderwijsinspectie spelen ook een rol. 

Scholten: “De overheid heeft verschillende subsidiepotjes 

om extra leermiddelen aan te schaffen en daar ben ik blij 

mee.” Volgens Schouwenburg van Kennisnet zijn schoollei-

ders behoorlijk pragmatisch en denken ze na waarover ze 

beoordeeld worden. “Vandaar dat je op de vlakken taal en 

rekenen de meeste investeringen ziet”, weet hij. De Vries 

van SLO merkt dat scholen steeds beter letten op leerop-

brengsten. “Met digitaal materiaal ben je beter in staat de 

ontwikkelingen van leerlingen te volgen en kun je inspe-

len op wat ze nodig hebben. Leerkrachten gebruiken deze 

leermiddelen voor remediëren, het wegwerken van achter-

standen en extra oefening en uitdaging”, verklaart hij.

Leerkrachten hangen volgens het SLO-onderzoek naar leer-

middelen sterk aan de methode, maar bij opbrengstgericht 

werken laten ze die methode toch juist steeds meer los? 

Volgens De Vries gaan leerkrachten wel uit van het algeme-

ne stramien dat een methode biedt, maar geven methodes 

ook vaak de mogelijkheid om individuele leerwegen te ont-

wikkelen. “In het primair onderwijs leveren uitgevers van 

oudsher veel materiaal om te differentiëren.” Schouwen-

burg plaatst vraagtekens bij dat afwijken van de methode. 

“Leerkrachten hebben moeite de leerlijnen te begrijpen, 

daarom houden ze vast aan methodes. Ze zouden beter 

opgeleid moeten worden om leerlijnen zelf in te kunnen 

vullen met ander materiaal”, vindt hij.

Rol schoolleider
Opbrengstgericht werken zorgt er ook voor dat schoollei-

ders steeds nauwer betrokken zijn bij óf en wélke (digitale) 

‘s c h o o l l e i d e r s  w o r d e n  o p  h u n 
b e l e i d  a fg e r e k e n d .  d a a r o m 
s t u r e n  z e  h a r d e r  e n  g a a n  z e 
z i c h  m e e r  b e m o e i e n  m e t  d e 
k e u z e  v a n  h e t  m at e r i a a l ’
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leermiddelen er gekocht worden, blijkt uit de Leermiddelen-

monitor. Schoolleiders beslissen in 80 procent van de geval-

len of er nieuwe leermiddelen worden gekocht. En bij een op 

de vijf scholen beslist de schoolleider ook welke materialen 

er komen. Schouwenburg ziet een link met de nadruk op 

opbrengsten. “Schoolleiders worden op hun beleid afge-

rekend. Daarom sturen ze harder en gaan ze zich meer 

bemoeien met de keuze van het materiaal.” In het onderwijs 

is een fi nanciële prikkel vanuit de overheid voelbaar, ver-

klaart De Vries. “Schoolleiders moeten zorgen dat ze niet te 

veel geld uitgeven aan leermiddelen, dus de noodzaak om 

de regie te voeren is er.”

Schoolleider Scholten ziet voor zichzelf vooral een facilite-

rende rol weggelegd. “Onze taal- en rekenspecialisten nemen 

het team bij de hand bij het besluit tot een nieuwe methode. 

Door geld te reserveren schep ik als fi nancieel eindverant-

woordelijke de kaders waarbinnen het team een keuze kan 

maken voor een methode. Mijn rol is eerder kleiner dan gro-

ter geworden en daar ben ik trots op.” 

i c t - b e k w a a m h e i d  l e e r k r a c h t e n
Kennisnet heeft onlangs het ‘Kader voor ict-bekwaamheid 

van leraren’ ontwikkeld, met daarin digitale basisvaardig-

heden die nodig zijn om ict effectief in te zetten in het onder-

wijs (onder andere het werken met onderwijsspecifi eke 

toepassingen zoals een digitale leeromgeving). 

Zie http://ictbekwaamheid.kennisnet.nl.

b t w - v r i j s t e l l i n g  d i g i ta a l 
l e s m at e r i a a l

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) pleitte er 

afgelopen zomer voor om het huidige, hoge btw-tarief 

voor digitale leermiddelen te vervangen door een btw-

vrijstelling. Sommige politieke partijen namen dit mee in 

hun verkiezingsprogramma. Ook Kennisnet staat achter 

het pleidooi. “Een verlaging kan ervoor zorgen dat de 

productie en aanschaf (nog) meer op gang komt”, denkt 

Frans Schouwenburg van Kennisnet. Schoolleider Roel 

Scholten van basisschool De Kring in Maastricht stelt 

dat hij door een btw-vrijstelling meer zou kunnen doen 

voor kinderen. “Voor een school met 250 leerlingen ben 

je voor een nieuwe lesmethode 15 tot 20 duizend euro 

kwijt. Dat zou ontzettend veel geld schelen.” Minister Van 

Bijsterveldt liet begin oktober in een brief echter weten 

dat de overheid gebonden is aan Europese regelgeving, 

die voorschrijft dat alleen voor lesmateriaal op fysieke 

dragers (cd/dvd) een lager btw-tarief van 6 procent 

gehanteerd mag worden.

t weeluik: achtergrond

In alle lokalen van De Kring hangen digiborden en touchscreens. De school voert een methode alleen in als er software en liefst een digitale 
leerkracht-assistent bij zit, waarmee lessen op het digibord weergegeven worden.
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‘We willen zelf
de regie over wat
we aanbieden’

t weeluik: reportage

Foto’s: Will Geurds
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j e e l o - c o m m u n i t y  i n  e i g e n  b e h e e r  a l s  d i g i ta a l  a lt e r n at i e f  v o o r  r eg u l i e r e  m e t h o d e

Sommige scholen kiezen ervoor zelf leermiddelen 

te – laten – ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan 

is de Jeelo-community: JE Eigen LeerOmgeving. 

In totaal komen er twaalf projecten binnen een 

eigen elektronische leeromgeving. Samen bieden 

die voor wereldoriëntatie een kerndoelendekkend 

programma voor groep 1 tot en met 8. “Methodes 

van educatieve uitgevers zijn heel algemeen, om 

zoveel mogelijk exemplaren te verkopen.” 

tekst jaan van aken

‘We willen zelf
de regie over wat
we aanbieden’

In de gymzaal van basisschool ’t Startblok in Cuijk hebben 

leerkrachten en schoolleiders van geïnteresseerde scholen 

zich verzameld voor een gastbijeenkomst over Jeelo. Voordat 

groep 8-leerling Sofi e hen rondleidt, geeft schoolleider Mar-

co Janssen een korte introductie. “Jeelo heeft drie pijlers: 

samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Bij samen 

leven gaat het om samenwerking met maatschappelijke 

organisaties, om kennis te verbinden met de maatschap-

pij. We hebben bijvoorbeeld een dramadocent in de klas 

gehad om kritiek en complimenten geven te oefenen. Bij 

samen werken is het belangrijk dat elk project eindigt met 

een product: een krant, presentatie of een speelgoedmarkt 

bijvoorbeeld. Zelfstandig leren betekent dat binnen Jeelo 

elke leerling zijn eigen leerlijn volgt met behulp van ict.”

Dramatische Cito-resultaten
Onvrede over de bestaande methodes voor wereldoriën-

tatie leidde tot de ontwikkeling van Jeelo. “De betrokken-

heid van kinderen liep terug bij de methode ‘De Grote 

Reis’ en de Cito-resultaten voor wereldoriëntatie waren 

dramatisch. Daarnaast willen we zelf de regie over wat we 

op dit gebied aanbieden”, vertelt Janssen. Daarom nam ’t 

Startblok samen met basisschool Hartenaas in Grave, een 

groep van dertig zelfstandige educatieve ontwikkelaars 

en enkele maatschappelijke organisaties, het initiatief 

om Jeelo te ontwikkelen. In totaal komen er twaalf projec-

ten die samen een kerndoelendekkend programma voor 

wereldoriëntatie bieden. ’t Startblok gebruikt Jeelo voor 

het derde jaar en combineert nu nog zes projecten daar-

uit met de bestaande methode.

Leefwereld
’t Startblok is bezig met het project ‘Omgaan met elkaar’, 

over het waarderen van verschillen tussen mensen. Leer-

ling Sofi e leidt haar bezoek als eerste naar groep 4, waar 

leerlingen kaartjes verdelen met termen uit de tijd van 

opa en oma en uit het heden. “Games horen bij nu”, 

beslist een meisje met blond haar. Het jongetje naast haar 

weet dat griffels bij vroeger horen en dat ze toen klas 1 

tot en met 6 hadden. “Dat klopt, want nu hebben we groe-

pen”, constateert zijn buurvrouw.

De kracht van Jeelo is voor schoolleider Janssen dat het 

heel dicht bij de leefwereld van kinderen ligt. “Het onder-

wijs gaat in groep 1/2 over het gezin, in groep 3/4 over de 

wijk en daarna over de gemeente, het land en de wereld.” 

Dat is het grote verschil met methodes van educatieve 

uitgevers, vindt hij. “Die zijn heel algemeen, om zoveel 

mogelijk exemplaren te verkopen.” Ook is Jeelo goedkoper 

met maximaal 75 procent van de kosten van een reguliere 

methode.

j e e lo :  j e  e i g e n 
l e e r o m g e v i n g

Jeelo is een alternatief programma voor 

wereldoriëntatie voor groep 1 tot en met 

8. Twaalf projecten, die in de loop van 

2013 gereed zijn, dekken gezamenlijk de 

kerndoelen op dit gebied. Daarnaast zit 

er techniek, EHBO en verkeer in het pro-

gramma. De projecten beslaan zes weken 

en bestaan uit een combinatie van kennis, 

vaardigheden en competenties.

Jeelo combineert een elektronische 

leeromgeving met interactief, digitaal 

lesmateriaal. Het digitale lesmateriaal 

maakt het mogelijk dat leerlingen hun 

eigen leerlijn volgen bij het verwerven van 

kennis, competenties en vaardigheden. 

Scholen die werken met Jeelo treden toe 

tot een community, waarin ze kunnen 

meedenken en meewerken aan beter 

onderwijs. Op dit moment werken twaalf 

scholen van zes besturen in het gebied 

rond Nijmegen  binnen de Jeelo-community 

samen aan beter onderwijs.

Het ontwikkelen van Jeelo kost 2,6 mil-

joen euro tot augustus 2013. Deelname 

kost scholen 18 euro per leerling per jaar. 

Stichting Invitare, waar ’t Startblok en 

 Hartenaas onder vallen, investeerde aan 

het begin van het project. Verder investe-

ren de dertig zelfstandige medewerkers 

van Jeelo in eigen tijd en geld, tegen eigen 

risico. Zij krijgen in de toekomst royalty’s 

op basis van verkochte licenties.

Dit najaar start de ontwikkeling van 

p rojecten voor kunstzinnige vorming en 

de ambitie is dit ook voor taal en rekenen 

te gaan doen, als daar behoefte aan is.

Als scholen dat willen, zouden boeken op 

termijn kunnen verdwijnen.
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Als schoolleider speelde Janssen een belangrijke rol bij de 

introductie van het programma in school. “Het gaat om de 

visie op onderwijs die je als team hebt. Wij hebben de keu-

ze gemaakt voor vaardigheden en competenties als samen-

werken, communiceren en onderzoeken. Het gaat om meer 

dan rekenen en taal. Daarbij mag ict geen facet zijn, maar 

is het een integraal onderdeel van het onderwijs.”

Ict speelt een belangrijke rol in Jeelo. Elk project staat 

online met uitleg, theorie, oefeningen, opdrachten en toet-

sen. Leerlingen zijn een beperkt deel van de tijd samen of 

zelfstandig met een computer bezig. “Ik schat per leerling 

een half uur tot een uur per week”, zegt Koen Steeman, 

leerkracht van groep 7.

Jeelo combineert een elektronische leeromgeving met 

interactief, digitaal lesmateriaal. Dat vindt Steeman een 

voordeel. “Veel elo’s zijn leeg. Het lesmateriaal moet je er 

zelf in stoppen of maken.” Janssen: “Als je zelf een project 

ontwikkelt, moet je zorgen dat alle leerdoelen erin zitten. 

Die zorg heb je met Jeelo niet, door de betrokkenheid van 

de dertig educatieve ontwikkelaars.” Bovendien is het ont-

wikkelen van leermiddelen een vak apart, vindt hij. “Daar 

kunnen leerkrachten aan bijdragen, maar compleet materi-

aal is qua tijd en deskundigheid niet haalbaar.”

Pak rammel
Sofi e kondigt aan dat het tijd 

is naar groep 6 te gaan. Daar 

houden twee jongens een 

interview met een moeder 

die in Suriname opgroeide. 

Zij legt hen uit dat het fruit 

in een kraampje langs de 

weg voor haar snoepgoed was 

dat ze op weg naar school 

tegenkwam. “En als je te 

laat kwam, kreeg je een pak 

rammel met de lat”, zegt ze. 

“Wat is een pak rammel?” 

vraagt een van de jongetjes. 

“Een pak slaag”, legt ze uit. 

“O, wat stom”, reageert haar 

interviewer.

Interviewen is een van de 

competenties die kinderen 

bij het project ‘Omgaan met 

elkaar’ opdoen. ’s Middags 

zullen ze naar een bejaar-

denhuis gaan om ouderen 

te interviewen over de verschillen met vroeger. Hun leer-

kracht merkt dat ze die competentie nu beheersen. “Twee 

jaar geleden deden we dit project voor het eerst en waren 

we aan het mopperen omdat interviewen te moeilijk was.” 

Kritiek heeft hij ook: de theorieteksten zijn te saai. “Daar 

moet je zelf iets van maken. En ik weet niet of alles uit de 

kerndoelen erin zit.” Janssen merkt dat leerkrachten die 

met Jeelo werken soms onzeker zijn of ze aan de kerndoe-

len voldoen. “Dat doen de projecten echter wel degelijk. 

Bij elk onderdeel staat aangegeven welke kerndoelen erbij 

horen.”

In de gymzaal van basisschool ’t Startblok in Cuijk hebben leerkrachten en schoolleiders van geïnteresseerde 
scholen zich verzameld voor een gastbijeenkomst over Jeelo.

Schoolleider Marco Janssen: “Binnen Jeelo volgt elke leerling zijn 
eigen leerlijn met behulp van ict. De kracht is dat het dicht bij de 
leefwereld van kinderen ligt.”

‘ v e e l  g e w o n e  e lo’s  z i j n  l e e g . 
h e t  l e s m at e r i a a l  m o e t  j e  e r  n o g 
z e l f  i n  s to p p e n  o f  m a k e n ’
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t weeluik: reportage

De betrokkenheid van leerlingen is toegenomen door Jeelo. “Ze vragen nu of ze thuis mogen doorwerken.”

Steeman vindt net als zijn collega-leerkracht dat de ken-

nisblokken wat interactiever zouden kunnen zijn. “Door 

niet alleen vragen te beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook 

kernwoorden in de tekst te slepen of gebeurtenissen op 

een tijdbalk te plaatsen.” Janssen geeft aan dat het mate-

riaal fl exibel aan te passen is. “In eerste instantie miste 

er een onderdeel over pesten. Dat zit er nu in, met een 

pestprotocol.”

Meer voorbereiding
In groep 7/8 is te zien hoe leerlingen interviews tot teksten 

verwerken en daar zelf een krant van maken. De krant is 

het eindproduct van dit project. Er komt een artikel over 

geloof in te staan en een interview met een vrouw die op 

haar twaalfde uit Turkije naar Nederland vluchtte.

“Aan de krant kun je zien wat de kinderen geleerd heb-

ben”, verklaart Steeman. Hij vindt dat het opdoen van ken-

nis en vaardigheden zinvol wordt door via projectonderwijs 

aan te sluiten bij de eigen omgeving van de leerlingen en 

door een eindproduct te maken dat bij hun leefwereld past. 

“Vandaag behandelen we de Tweede Wereldoorlog. De kin-

deren willen daar kennis over opdoen, omdat ze naar het 

nabijgelegen Bevrijdingsmuseum in Groesbeek gaan en de 

informatie in een krant moeten verwerken.”

De voorbereiding kost hem wel meer tijd dan voorheen. 

‘ j e e lo  i s  g o e d ko p e r ,  m e t 
m a x i m a a l  7 5  p r o c e n t  v a n  d e 
ko s t e n  v a n  e e n  r e g u l i e r e 
m e t h o d e ’

“We lopen met de leerkrachten van groep 7/8 het project 

door: wat is belangrijk, wat is het einddoel en welke orga-

nisaties zouden we kunnen benaderen? Dat kost extra tijd, 

maar je krijgt er veel voor terug.”

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de opbrengsten van 

Jeelo zijn, vertelt schoolleider Janssen. “We zien dat de 

resultaten voor biologie vooruit gaan. Maar het is moeilijk 

de opbrengsten van competenties en vaardigheden, een 

belangrijk onderdeel, zichtbaar te maken. Daar zijn we in 

samenwerking met een universiteit mee bezig.” Steeman 

ziet één grote vooruitgang: de betrokkenheid van leer-

lingen is toegenomen. “Met de reguliere methode waren 

kinderen teksten aan het lezen, maakten ze opdrachten en 

af en toe tekenden ze iets. Nu vragen ze of ze thuis mogen 

doorwerken. Het verschil tussen de methode en Jeelo is een 

zucht en een vreugdesprong.” 
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o p s ta r t pro b l e m en  v er ei s en  c r e at ie v e  o pl o s sin g

Een Rotterdamse rechtbank bepaalde afgelopen zomer dat basisscholen niet meer dan 

15 procent van hun onderwijstijd aan Engels mogen besteden. Gevolgen voor het vroeg 

vreemdetalenonderwijs (vvto) in de praktijk heeft deze uitspraak niet. Vvto is booming en blijkt 

effectief aldus betrokkenen, vooruitlopend op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

en pilots die eind dit jaar verwacht worden. Het is aan de nieuwe minister van Onderwijs om op 

basis daarvan eventueel de wetgeving aan te passen. tekst irene hemels

Vroeg vreemdetalen  onderwijs
is niet meer weg te denken

Met de uitspraak deze zomer van de Rotterdamse recht-

bank kwam een eind aan een langslepende zaak van de 

Stichting Taalverdediging tegen de gemeente Rotterdam en 

de Rotterdamse onderwijskoepel BOOR. Met de uitspraak 

dat basisscholen in Rotterdam niet meer dan drie uur en 

drie kwartier per week les mogen geven in de Engelse taal 

verandert er in de praktijk niets, aldus Karel Philipsen, 

directeur van kenniscentrum EarlyBird, voor vroeg vreem-

detalenonderwijs Engels. “Er was een vermoeden dat een 

aantal scholen meer dan 15 procent van de onderwijstijd 

in het Engels lesgaf, maar dat is niet het geval. Het is wel 

raar dat nu in een vonnis is aangegeven dat 15 procent van 

de onderwijstijd het maximum is dat je aan een bepaald 

vak mag geven. Engels is het enige vak waarvan dit door 

een rechter wordt gezegd. In het onderwijs werken we met 

eindtermen, maar dat lijkt hier niet te gelden.” Beide par-

tijen gaan overigens in hoger beroep.

Intensiteit verschilt Het aantal scholen dat meer 

tijd wil vrijmaken voor vroeg vreemde talenonderwijs 

(vvto) – naast het huidige verplichte Engels in de groepen 

7 en 8 – groeit de laatste jaren sterk. In 2003 boden veertig 

scholen een vreemde taal aan. In 2009 stond de teller op 

driehonderd scholen die vanaf het begin van de basis-

school een vreemde taal aanboden. Inmiddels gaat het om 

850 basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs hebben 

ingevoerd. Meestal vanaf groep 1, soms vanaf groep 5. Bij 

het Europees Platform (EP) kunnen scholen hiervoor subsi-

die aanvragen. Voor het gemak staat vreemdetalenonder-

wijs synoniem voor Engels, een kleine minderheid van de 

scholen biedt Duits, Frans of Spaans.

De intensiteit van het aantal uren vreemdetalenonderwijs 

verschilt nogal. Uit een onlangs verschenen ervaringsrap-

port van de Universiteit Utrecht (in opdracht van het EP) 

blijkt het aanbod te variëren van één tot drie uur per week. 

En dan gaat het om scholen die hebben aangegeven 15 

procent van de lestijd een vreemde taal te willen geven. 

Rick de Graaff, voorzitter Platform vvto Nederland en 

achtergrond

‘ h e t  i s  w e l  r a a r  d at  i n  e e n 
vo n n i s  i s  a a n g e g e v e n  d at 
1 5  p r o c e n t  v a n  d e  o n d e r w i j s t i j d 
h e t  m a x i m u m  i s  d at  j e  a a n  e e n 
b e pa a l d  v a k  m a g  g e v e n ’
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Vroeg vreemdetalen  onderwijs
is niet meer weg te denken

hoogleraar tweetalig onderwijs, begeleidde het ervarings-

onderzoek. “Invoeren van vreemdetalenonderwijs is een 

proces van jaren. Zeker het zoeken naar een goede aanslui-

ting binnen andere vakken kost tijd. Belangrijke oorzaak is 

het ontbreken van geïntegreerd materiaal. Er is voldoende 

keus aan goede taalprogramma’s en lesmethodes, maar 

er is nog weinig aanvullend materiaal voorhanden om bij-

voorbeeld Engels te integreren in bestaande vakken. Wat 

nodig is als je niet alleen Engels als vak wilt geven, maar 

allerlei activiteiten in het Engels wilt doen.”

Een van de belangrijkste bevindingen van het ervarings-

onderzoek is overigens het grote enthousiasme onder 

alle betrokkenen. De Graaff: “Kinderen zijn blij met 

een vreemde taal op school, ouders juichen het toe en 

groepsleerkrachten zijn ongeloofl ijk creatief in het zoe-

ken naar werkvormen die aansluiten bij de huidige vak-

ken en het maken van lesmateriaal. Met weinig middelen, 

maar met ongeloofl ijk veel inzet en enthousiasme wordt 

veel materiaal gezocht, gemaakt en uitgewisseld.”

Risico mijden Enthousiasme spat inderdaad van 

de betrokken schoolleiders af. Op basisschool Gerardus 

Majella in Cabauw werd vijf jaar geleden een begin 

gemaakt met Engels vanaf groep 1. Directeur Floris Velis: 

“Het vraagt veel tijd en energie van de leerkrachten. Op 

den duur wordt dat wel minder. Dat zien wij nu al. Maar 

wij zijn nog steeds aan het kijken hoe we aan die 15 pro-

cent kunnen komen. We geven nu gym en creatieve vak-

ken in het Engels. Deze vakken dragen het minste risico 

in zich dat iets verkeerd verstaan een probleem wordt. 

Dat is met een staartdeling die je in het Engels uitlegt, 

en waarvan de stof misschien niet goed binnenkomt bij 

een leerling, toch lastig. Wereldoriëntatievakken zijn ook 

geschikt om deels in het Engels te geven, denk ik. Maar 

dat zijn we nog aan het bekijken.”

Gepuzzel De kunst is om de vreemde taal zo te inte-

greren in het onderwijsprogramma dat andere vakken 

niet in de knoei komen. (Een deel van de) lessen in de 

vreemde taal geven is een mooie oplossing. Net als tijdens 

pauze- en kringmomenten. Maar dan nog is het een heel 

“De vrees dat meer tijd voor bijvoorbeeld 
Engels het Nederlands zou kunnen 
aantasten is vooralsnog niet bewaarheid.” 
Foto: Groove.me
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gepuzzel voor scholen. (EarlyBird) basisschool Lavoor in 

Roosendaal besloot onlangs minder tijd te besteden aan 

vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie om 

onder andere meer tijd voor Engels te kunnen inruimen. 

Directeur Colinda Rijpers: “We gaan óf hoofdstukken laten 

vallen óf op een aantal zaken minder diep in, dat bepalen 

we de komende tijd. Engels is voor ons een van de speer-

punten. Ik ben ervan overtuigd dat veel aandacht voor 

Engels ook goed is voor het Nederlands. Het maakt dat we 

nog bewuster bezig zijn met de Nederlandse woordenschat. 

Ook dat willen we op een hoger plan trekken. We zien dat 

de Nederlandse mondelinge taalvaardigheid van onze leer-

lingen er ook van groeit.”

Effectief Met haar laatste opmerking raakt Rijpers aan 

de kern van vvto. Wat is het effect ervan? Over het alge-

meen geldt: hoe meer, hoe beter. Hoogleraar De Graaff: 

“Het vermogen om spontaan en spelenderwijs een taal te 

leren is juist bij jonge kinderen goed ontwikkeld. Des te 

meer reden om vroeg te beginnen, volgens de onderdompe-

lingsmethode.” Er zijn ook positieve effecten voor anders-

talige leerlingen bij wie het Nederlands zwakker is ontwik-

keld, zegt De Graaff. “Het lijkt dat voor leerlingen die in 

het Nederlands minder bekwaam zijn het aanleren van 

een vreemde taal positief werkt, omdat ze bij het leren van 

een nieuwe taal in hetzelfde schuitje zitten als hun klasge-

noten. Dat vergroot hun zelfvertrouwen. Maar natuurlijk 

is het essentieel dat ze ook intensief aan hun Nederlands 

werken.”

Op verzoek van demissionair minister Van Bijsterveldt 

wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek (Foreign 

Languages in Primary Schools Project, FLiPP) verricht naar 

de effectiviteit van vvto Engels. Later dit jaar volgen de 

eindresultaten. Uit tussentijdse resultaten bleek al dat 

Engelse les aan kleuters het niveau van het Nederlands niet 

aantast. Stephan Meershoek, hoofd afdeling Netwerken & 

Dienstverlening van het Europees Platform – internatio-

naliseren in onderwijs: “De vrees dat meer tijd voor Engels 

het Nederlands zou kunnen aantasten is vooralsnog niet 

bewaarheid.”

Opstartproblemen Hoe nuttig en leuk een vreemde 

taal op de basisschool ook is, de opstartproblemen zijn nog 

talrijk en vereisen veel creativiteit. Ook de gebrekkige taal-

vaardigheid van een deel van de leerkrachten laat zich niet 

zomaar oplossen. Hoewel een native speaker voordelen heeft, native speaker voordelen heeft, native speaker

verzorgt de groepsleerkracht meestal de vreemde taal. “Het 

vraagt een dosis lef om te durven spreken in het Engels 

bijvoorbeeld. Onvoldoende vaardigheid speelt mee, zeker 

als je bedenkt dat kinderen in de bovenbouw soms al een 

aardige Engelse taalvaardigheid hebben. Onze leerkrachten 

hebben een training spreken in het Engels gevolgd. Betaald 

door school, maar wel in de eigen vrije tijd”, vertelt direc-

teur Rijpers van basisschool Lavoor.

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

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

“Er is voldoende keus aan taalprogramma’s en lesmethodes voor 
vvto, maar er is nog weinig aanvullend materiaal voorhanden om 
bijvoorbeeld Engels te integreren in bestaande vakken.”

Foto: Thieme Meulenhoff
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achtergrond

v v to  i n t e n s i v e r e n  m e t 
e t w i n n i n g

Met eTwinning, de online community voor scholen in 

Europa, kunnen basisscholen op een leuke manier 

vormgeven aan vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) 

en internationalisering. Kinderen uit verschillende 

landen communiceren met elkaar en brengen zo in 

de praktijk wat ze binnen vvto geleerd hebben. Op 

basisschool Kruisstraat in Rosmalen – winnaar van de 

jaarlijkse eTwinningprijs 2011 – werken alle groepen 

met eTwinning. Taalleerkracht Yvonne Scherphof: “Van 

foto’s en verhalen tot fi lmpjes. Alles is mogelijk. Het is 

een intensivering van vvto, makkelijk toepasbaar en een 

fantastische manier om kinderen betrokken te krijgen.”

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

Een school kan met eTwining betrekkelijk eenvoudig 

projecten opzetten met partnerscholen in het buitenland, 

aldus Elvira Arkesteijn van het Europees Platform. “Met 

eTwinnig ontwikkel je op een natuurlijke manier de 

vaardigheden van leerkrachten en leerlingen, doordat 

je praktisch bezig bent. Het stimuleert leerkrachten die 

bijvoorbeeld wat minder goed in Engels of onzeker zijn. 

Je werkt ongedwongen samen met Europese collega’s 

en past in de praktijk de vreemde taal toe.” eTwinning 

gebeurt veelvuldig via internet, maar er zijn ook scholen 

met uitwisselingsprojecten, waarbij bijvoorbeeld 

enkele leerlingen met leerkrachten meegaan naar het 

buitenland om daar een school of klas te bezoeken. 

Als ze terugkomen delen ze die ervaring met hun eigen 

school en/of klas.

Onbekend is of de Engelse taalvaardigheid van leerkrach-

ten op de huidige vvto-scholen op orde is. Meershoek van 

het EP: “Er bestaan nog geen kwaliteitseisen voor vvto. 

Vorig jaar hebben wij wel een standaard opgesteld en een 

landelijk keurmerk in het leven geroepen, die momenteel 

worden getest.”

Daarnaast moet de aansluiting tussen het primair en voort-

gezet onderwijs beter. Taaldocenten in het vo halen de 

kinderen met een vvto-achtergrond er zo uit. Toch lijkt het 

dat vvto-leerlingen hun voorsprong verliezen, doordat het 

vo te weinig binnen de klas differentieert, klinkt het. Veel 

onbegrip is er ook over de nog geringe aandacht die pabo’s 

hebben voor vreemdetalenonderwijs. Acht pabo’s hebben 

volgens het EP een aanbod vvto of bereiden iets voor.

Wetswijziging Een actieplan van de onderwijsmi-

nister met beleidsmaatregelen over de aanpak van vvto 

is doorgeschoven naar de opvolger van Van Bijsterveldt. 

Onduidelijk is of het huidige pilotproject van dertien 

scholen, die sinds januari 2010 experimenteren met een 

vreemde taal voor ongeveer 15 procent van de lestijd, leidt 

tot een wetswijziging waardoor Engels als voertaal in het 

basisonderwijs mag worden gehanteerd. Die 15 procent is 

in elk geval geen norm die het ministerie van OCW aan-

houdt. Scholen zijn vrij in hun keuze over hoeveel tijd zij 

aan vreemde talen, of andere vakken, besteden, zolang zij 

zich maar houden aan de kerndoelen, laat het ministerie 

weten. Een woordvoerder: “Als de eindresultaten van de 

pilot en het wetenschappelijk onderzoek positief zijn, 

wordt goed afgewogen of en hoe de wet aangepast zou moe-

ten worden.”

In elk geval pleiten schoolleiders voor het verplicht toet-

sen van bijvoorbeeld Engels en voor aanscherping van de 

huidige kerndoelen. Floris Velis van basisschool Gerardus 

Majella: “Dat is geen overbodige luxe in deze tijd van inter-

nationalisering.” En intussen verkennen basisscholen in 

onder meer Den Haag, Rotterdam, Groningen, Eindhoven 

en Hilversum de mogelijkheid om echt tweetalig onder-

wijs – tot 50 procent van de onderwijstijd in bijvoorbeeld 

Engels – aan te bieden. 

m e e r  w e t e n ?
www.europeesplatform.nl/vvto

www.etwinning.nl 

www.project-flipp.com

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

Foto: Wilco van Dijen Fotografi e
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, 

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

politieke column

de gelukkige klassen
van het zuiderpark
Rotterdam Zuid is het stadsdeel dat mij 

het meest na aan het hart ligt. Het is de 

wijk waar ik ruim dertig jaar zelf met hart 

en ziel heb gewerkt in het onderwijs. Een 

wijk waar alle problemen van de grote stad 

in verhevigde mate samenkomen: multi-

etniciteit, werkloosheid, slechte integratie 

en ga zo maar door. Het is de wijk die tot 

nationaal project is opgeschaald, omdat 

de problematiek te omvangrijk is voor het 

gemeentelijke bestuur. Door direct op 

Rijksniveau in te steken, kunnen zaken 

sneller en effi ciënter worden geregeld. Een 

kolfje naar de hand van Marco Pastors, 

vriend en naaste collega van Pim Fortuyn, 

de ‘kapitein van Zuid’, die de kwaliteitsslag 

moet waarmaken.

Juist in deze wijk gebeuren in het onderwijs 

de allermooiste dingen. Ik had pas het 

voorrecht om intensief op het roemruchte 

Zuiderpark rond te kijken. Een vmbo-school 

waar de discussie over de ideale vermen-

ging van zwart-wit achterhaald is, want er 

valt niet veel te mengen. Zoals bijna alle 

scholen ‘op Zuid’ is ook deze school zo 

goed als geheel ‘zwart’. In een prachtig 

nieuw gebouw. Maar de reputatie van hoge 

kwaliteit die deze school in de stad heeft 

zit ‘m niet in de architectuur, waardoor licht 

en ruimte heel mooi tot hun recht komen. 

Nee, de kwaliteit die deze school jaar in 

jaar uit neerzet komt voort uit de ambitie 

die consequent door de schoolleider en het 

team wordt gedragen: het beste uit elke 

leerling halen. En die missie krijgt steeds 

meer gestalte. Inmiddels is het Zuiderpark 

de beste vmbo-school in Rotterdam.

Wat mij bij binnenkomst opvalt is de rust 

die er heerst in de hal. Een conciërge 

bemant de balie; hij kent alle 700 leerlin-

gen. In de klassen heerst diezelfde rust. 

Geen petjes of leerlingen met jassen aan, 

geen telefoons in de klas, onder lestijd niet 

naar de wc, in de pauzes niet de straat op. 

In deze supermoderne school heerst het 

adagium van de drie R’en: rust, reinheid en 

regelmaat. Daar voegen ze de S van struc-

tuur en de Z van zorgzaamheid aan toe. 

Geen leerlingen die rondhangen en zich 

vervelen. De leerlingen weten waar ze aan 

toe zijn. Steeds wordt er gedacht vanuit 

de leerling, niet vanuit het systeem of de 

organisatie. Juist in de hectische omgeving 

van de grote stad is de rust en de structuur 

die het Zuiderpark biedt aan de vaak over-

belaste leerlingen een regelrechte zegen.

Op de Sterrenschool, een basisschool in 

Hoofddorp, vinden bestuur, schoolleider en 

ouders rust en structuur kennelijk achter-

haald. Samen met zes andere basisscholen 

experimenteert deze school met een fl exibel 

rooster. De lessen beginnen getrapt, het 

verschil tussen lesweken en vakantieweken 

bestaat niet meer. Het logische gevolg is 

dat leerkrachten elkaars lessen opvangen, 

er worden inhaallessen ingeroosterd, het 

klassenverband wordt doorbroken. De 

schoolleider juicht iets over maatwerk voor 

alle leerlingen. En dat alle leerkrachten 

uiteraard in staat geacht worden om gedif-

ferentieerd te werken. Hij is wel zo eerlijk 

erbij te zeggen dat de fl exibele lestijden 

de redding van zijn krimpende school zijn. 

Veel ouders vinden het ideaal. Een moeder 

vertelt enthousiast dat de tickets naar de 

Turkse vakantiebestemming buiten het 

seizoen een stuk goedkoper zijn.

Veel basisscholen worden al beheerst door 

een gevoel van onrust. Niet zo verwonderlijk 

als je bedenkt hoeveel er in het programma 

gepropt wordt: de musical, schoolreisjes, 

sportdagen, voorleeswedstrijden, thea-

terbezoek, de Schijf-van-vijf-week. Daar 

komen nu de fl exibele roosters bij. Als 

ik als leerkracht moest kiezen tussen de 

Sterrenschool en het Zuiderpark, dan wist 

ik het wel. 

Reageren?

Mail naar h.beertema@tweedekamer.nl.

v e e l  b a s i s s c h o l e n  w o r d e n  a l  b e h e e r s t 
d o o r  e e n  g e vo e l  v a n  o n r u s t  d o o r  h o e v e e l 
e r  i n  h e t  p r o g r a m m a  g e p r o p t  w o r d t .  d a a r 
ko m e n  n u  d e  f l e x i b e l e  r o o s t e r s  b i j

Foto: Jeroen van der Meyden
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Waar moet ik als schoolleider rekening mee houden 

bij het invoeren van andere schooltijden?
tekst paul van lent

Ingegeven vanuit maatschappelijke veranderingen is de afgelopen 

tijd de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs 

gestegen. De mogelijkheden voor het basisonderwijs liggen in 

verschillende schooltijdmodellen, waarbij ook de wet- en regelgeving 

een rol speelt. In de eerste plaats is de rol, positie en mening van de 

ouders van belang. De fl exibilisering van de schooltijden geldt voor 

scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs 

en scholen en instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Scholen en schoolleiders moeten bij het invoeren van andere school-

tijden rekening houden met zaken als (voldoende) onderwijstijd, 

werk- en rusttijden voor leerkrachten, overblijfmogelijkheden, 

de keuze van het schooltijdmodel en bijvoorbeeld de verplichte 

ouderenquête.

In aansluiting op deze aandachtspunten en vraagstukken heeft de 

AVS een publicatie samengesteld in het kader van invoering van 

andere schooltijden. Ter illustratie een weergave uit de publicatie:

Parttime leerkracht
Verandering van schooltijden kan gevolgen hebben voor leerkrachten 

die in deeltijd werken, omdat het aantal lesuren wijzigt ten opzichte 

van de ‘oude’ schooltijden. Het vijf-gelijke-dagenmodel heeft 

bijvoorbeeld meer uren op woensdag in vergelijking met de ‘oude’ 

situatie, waarin sprake is van een lesvrije woensdagmiddag. Immers, 

de woensdag is dan net zo lang als alle andere werkdagen van de 

week. Ook kan het gevolgen hebben als de school overgaat naar 

het vijf-gelijke-dagenmodel, waarbij gekozen wordt voor vijf lesuren 

per dag. De 940 lesuren worden in totaliteit – over een geheel 

schooljaar gezien – gemakkelijk gehaald, maar voor een individuele 

parttime leerkracht kan het uitmaken, omdat hij of zij korter werkt 

op de ‘lange’ dagen en langer werkt op de ‘korte’ woensdag. De 

werktijdfactor blijft echter ongewijzigd, ook als het aantal lesuren op 

een aantal dagen naar beneden wordt bijgesteld. Dit geldt voor elke 

‘zittende’ leerkracht.

De publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ is vanaf deze 

maand verkrijgbaar via AVS. Bij behoefte aan begeleiding en/of 

invoering van andere schooltijden kunnen deskundige AVS-adviseurs 

u ondersteunen. Neem hiervoor contact op met maatwerk@avs.nl.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen en 

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

De AVS Helpdesk is gesloten op 9, 27 en 28 november en op 
10 december aanstaande in verband met interne studiedagen.

p o l i c y  g o v e r n a n c e ®

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

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

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

Hij werkte ruim dertig jaar met besturen en toezichthouders in 

veel sectoren en schreef artikelen en boeken. Echtgenote Miriam 

Carver heeft een internationale adviespraktijk voor besturen. Ze is 

mede-grondlegger en eerste bestuurslid van de International Policy 

Governance Association.

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

leden, commissarissen, directeur/bestuurders, algemeen direc-

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

secretarissen, hoge ambtenaren, advi seurs, beleidsmedewerkers en 

andere geïnteresseerden in goed bestuur en toezicht.

Meer informatie en inschrijven: www.carverevent.nl 

Twitter: #carverevent

Wat vindt u van deze Kader Primair?
Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader 

Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van 

schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze 

novemberuitgave via www.avs.nl/evaluatiekp.

Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader 

Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van 

schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze 

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

Ellen Olbers (e.olbers@avs.nl) werkt sinds 

1 oktober 2012 bij de AVS als (web)redac-

teur. Naast de nieuwsvoorziening verzorgt 

zij ook de bureau- en eindredactie van de 

thema-artikelen in Kader Primair. Ellen 

werkte eerder als eindredacteur voor Profi el 

vakblad, een uitgave voor het mbo en de 

volwasseneneducatie. 

a v s  o p  n o t  2 0 13

Leraar in de lift
De AVS verzorgt op de NOT, van 
23 tot en met 26 januari 2013 in de 
Jaarbeurs in Utrecht, onder andere 
een sessie voor young professionals
over toekomstgericht en visionair 
leiderschap. 

Leerkrachten met ambitie hebben zo hun ideeën over leidinggeven. 

Zij zien hoe hun eigen leidinggevende het doet en hebben een eigen 

visie op hoe ze van de school een goed functionerende organisatie 

kunnen maken. Een belangrijk aspect hiervan is het profi leren van 

de school. Visionair leiderschap, met duidelijke ideeën welke rich-

ting je op wilt en hoe je daar kunt komen, is daarbij onontbeerlijk. 

Toekomstgericht leiderschap betekent onder andere luisteren naar 

de ouders. Hoe maak je van ouders je bondgenoten en die van je 

team? Hoe begeleid je je team daarin? Hoe houd je het gemeen-

schappelijke doel in het oog, ook al heb je verschillende rollen? 

Daarvoor worden handvatten aangereikt in deze sessie, gegeven 

door AVS-adviseur Jacqueline Kenter. 

De AVS-stand op de NOT is te vinden onder nummer 8.C034. Bij 

deze Kader Primair is een gratis toegangskaart gevoegd. Een gratis 

toegangsbewijs voor de NOT 2013 kan tevens online aangevraagd 

worden via www.avs.nl en www.not-online.nl. Meer informatie 

over onder andere de sessie van de AVS staat ook op de website van 

de NOT (Bezoekers > PO). 

l i d  w o r d e n

Voordelig kennismaken
met de AVS

De AVS introduceert een kennismakingslidmaatschap 
voor – aankomend – schoolleiders die overwegen lid 
te worden, maar die de AVS eerst beter willen leren 
kennen. Het verkorte lidmaatschap van drie maanden kost 
slechts 15 euro!

Het kennismakingslidmaatschap bevat drie keer toezending van 

onderwijsvakblad Kader Primair en nieuwsbrief Kadernieuws. 

Ook een deskundig antwoord op vakgerelateerde vragen via de 

AVS Helpdesk is inbegrepen (exclusief juridische ondersteuning). 

Iedereen die aankomend, (adjunct-)directeur, middenmanager, 

meerscholig, bovenschools directeur of bestuurder (als werknemer) 

is, kan lid worden van de AVS.

Nog geen schoolleider, maar wel ambities?
Professionals die op dit moment werkzaam zijn in het onderwijs, 

bijvoorbeeld als ib’er, bouwcoördinator of leerkracht met ambities 

richting leidinggeven, kunnen aspirant-lid worden van de AVS voor 

30 euro per schooljaar. Zij krijgen een half jaar gratis Kader Primair 

en Kadernieuws in de bus (daarna via e-mail*) en forse korting op 

het professionaliseringsaanbod van de AVS. Aspirant-leden hebben 

eveneens recht op een deskundig antwoord op vakgerelateerde 

vragen via de AVS Helpdesk (exclusief juridische ondersteuning).

Maak een collega lid!
Maak een collega AVS-lid en profi teer zelf van forse korting op de 

eigen contributie. Hoe meer leden u aanbrengt, hoe meer korting 

u krijgt op uw contributie. Als u vóór 1 februari 2013 een nieuw lid 

aanbrengt, ontvangt u 25 procent korting op het persoonlijk deel 

van uw eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 45 procent, 

bij drie leden 75 procent en bij vier 90 procent.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

*Aspirant-leden die Kader Primair en Kadernieuws analoog willen blijven ontvangen 
betalen 77 euro per jaar.

Voor
slechts
15 euro! 

o n d e r w i j s c a f é  1 4  n o v e m b e r

Nationaal Onderwijsakkoord
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op woensdag 
14 november vanaf 16.30 uur in Studio Dudok te Den Haag 
een gratis toegankelijk onderwijscafé over het Nationaal 
Onderwijsakkoord: zijn de wensen van de politiek ook 
de wensen van het onderwijsveld? Het debat staat onder 
leiding van voormalig Tweede Kamerlid Boris van der Ham.

Verschillende politieke partijen hebben zich uitgesproken vóór een 

breed, meerjarig onderwijsakkoord. Politiek, scholen en ouders 

zouden daartoe binnenkort tot overeenstemming moeten komen. 

Als er inmiddels een regeerakkoord is, zal er ook gedebatteerd 

worden over de gevolgen daarvan voor het onderwijs.

Tijdens Het Onderwijscafé gaan politici, beleids- en opiniemakers 

hierover met elkaar en met vertegenwoordigers uit het veld en het 

publiek in gesprek en debat. Na afl oop kunnen aanwezigen napraten 

onder het genot van een hapje en een drankje.

Meer informatie en aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl
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Trainingen & opleidingen
December 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Wat werkt: bovenschools leiderschap  4 december Gerard van Uunen

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

• Integraal leiderschap voor directeuren 12 december Tom Roetert 

• Opleiding Middenkader 12 december Bob Ravelli 

• Duurzaam projectmanagement  12 december Jacqueline Kenter 

• Competenties en passend onderwijs  12 december Gerard van Uunen 

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

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

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

Januari 2013

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Schoolleider startbekwaam (startend) 9, 22 en 23 januari Tom Roetert 

• Schoolleider vakbekwaam (schoolleider) 9 en 22 januari Tom Roetert

• Op weg naar excellent schoolleiderschap  10 en 11 januari Ruud de Sain

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 16 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Opbrengstgericht leiderschap (1) 17 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Opbrengstgericht leiderschap (3) 11 en 25 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Leidinggeven van strategie naar uitvoering  16 januari Jacqueline Kenter en John G. de Leeuw

• Integraal leiderschap voor directeuren 16 januari Tom Roetert

• Meesterlijk coachen 17 en 18 januari Tom Roetert 

• Bouwen aan een lerende TOPschool 22 januari Jacqueline Kenter 

• Opleiding Middenkader 23 en 24 januari Bob Ravelli

• Professioneel bestuurder 24 en 25 januari Tom Roetert

• Human Dynamics deel 1  24 en 25 januari AVS School for Leadership

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano  29 en 30 januari Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Leidinggeven boven alle verwachting; de 15 FF-en 29 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Integraal leiderschap voor directeuren 30 januari Tom Roetert 

• Interim-management, iets voor u? 31 januari en 1 februari Tom Roetert

• Financieel management  31 januari en 1 februari John G. de Leeuw

(onder voorbehoud)

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk voor meer informatie en inschrijven in de zojuist verschenen 

AVS Professionaliseringsgids 2012/2013, op www.avspifo.nl of mail naar schoolforleadership@avs.nl. De nieuwe gids aanvragen kan 

via info@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Margriet 

van Ast, maatwerk@avs.nl.

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

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

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

Financieel management

Een- of tweedaagse

Onderwijskundig leiderschap en Marzano

Welke strategische keuzes zijn er gemaakt voor de organisatie en 

hoe zorgt u ervoor dat deze keuzes ook fi nancieel onderbouwd zijn 

en blijven? Hoe zet u uw fi nanciële middelen optimaal in om de 

(onderwijskundige) doelen te bereiken en hoe kunt u daarop sturen? 

Via onder andere aan de praktijk gerelateerde casuïstiek leert u 

fi nanciële technieken toepassen in eenvoudige en complexe fi nan-

ciële situaties. Rond het werken met een meerjarenbeleidsplan/

schoolplan en een meerjarenbegroting wordt een link gelegd naar 

de visie en missie van uw organisatie en de betekenis voor het func-

tiegebouw. Ook kijkt u naar de parallel met leerlingenprognoses, 

formatieprognose en de gevolgen van investeringen. Na afl oop van 

de training heeft u een gerichter inzicht in fi nanciële documenten en 

vraagstukken, bent u in staat om een jaarrekening te interpreteren, 

om een (meerjaren)formatie en (meerjaren)begroting te integreren, 

een meerjarenplan te vertalen naar een dito begroting en kunt u 

consequenties van organisatiebeslissingen fi nancieel vertalen.

Doelgroep: bestuurders, algemene directie en locatie-directie 

 (middenmanagement) met budgetverantwoordelijkheid

Data: 22 en 23 november 2012 of 31 januari en 1 februari 2013

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

Uitvoering: John G. de Leeuw

Hoe kunnen onderwijskundige leiders op school de kans aangrijpen 

om een sterke positieve invloed te hebben op de prestaties van hun 

leerlingen? Aan de hand van de praktijk van alledag krijgen deelne-

mers handvatten aangereikt om aan hun onderwijskundig leiderschap 

te werken, onder andere vanuit de theorie van Robert Marzano. Aan 

het einde van de training(en) zijn inzichten verworven, vaardigheden 

geoefend en weet men aan welke (rand)voorwaarden moet worden 

voldaan om als leidinggevende de leerresultaten te verhogen.

Doelgroep: directies, adjunct-directeuren en middenmanagers

Data: 29 en 30 januari 2013

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449 (eendaagse: basismodule 

over theorie Marzano); leden t 990 / niet-leden t 1.240 (twee-

daagse: incl. verdieping en vertaling naar praktijk)

Uitvoering: Jacqueline Kenter of Gerard van Uunen i.s.m. Bazalt

Nieuw!

Uw (fi nanciële) bedrijfsvoering verbeteren? De AVS helpt u een handje!

Eenjarige opleiding (16 eendaagsen en 1 tweedaagse)

Schoolleider start- of vakbekwaam
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo-gecerti-

fi ceerde schoolleidersopleidingen aan, in samenwerking met het 

Centrum voor Nascholing (CNA).

In de opleiding Schoolleider startbekwaam werken deelnemers 

aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (refl ectie, com-

municatieve vaardigheden) en wordt veel aandacht besteed aan 

het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in 

de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, 

facilitair en cultuur.

In de opleiding Schoolleider vakbekwaam werken deelnemers aan 

verdieping en verbreding van hun persoonlijk én onderwijskundig 

leiderschap. Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap 

wordt naar een hoger niveau gebracht en deelnemers leren onder 

andere onderzoek inzetten en onderzoeksresultaten benutten ter 

versterking van het leiderschap. De leerlijnen dragen bij aan opti-

male leerlingresultaten en duurzame schoolontwikkeling.

Doelgroep startbekwaam: leerkrachten, adjunct-directeuren, 

ib’ers en coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen 

ontwikkelen tot schoolleider. U heeft voldoende ruimte en bevoegd-

heden om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen 

school.

Doelgroep vakbekwaam: functioneel leidinggevenden met 

aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider start-

bekwaam. U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven 

aan een substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. 

U heeft een middenmanagementopleiding afgerond.

Data: 9, 22 en 23 januari, 6 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 

8 en 22 mei, 12 juni, 11 en 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 

27 november, 11 december 2013

Kosten: t 5.700

Uitvoering: Jos Hagens of Tom Roetert i.s.m. CNA

Nieuw!

Vernieuwd!
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voor: schooldirecteuren, bestuursleden, 

personeelsfunctionarissen, MR-leden, 

preventiemedewerkers en arbocoördinatoren in het po

van: Vervangingsfonds

wanneer: 21 november

waar: Utrecht

wat: congres

De verandering meester
Verandering is een actueel thema waar vrijwel iedereen bin-

nen onderwijsland mee te maken heeft: veranderingen zijn te 

managen om er het maximale uit te halen. Omgaan met veran-

deringen is te leren. Het congres helpt deelnemers daarbij op 

weg. www.congres-vervangingsfonds.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: bestuurders, directeuren of teamleiders in het po, vo 

en mbo

van: PR Toolbox

wanneer: 15 november

waar: De Reehorst in Ede

wat: seminars

Crisiscommunicatie in het 
onderwijs

Diverse aspecten van crisiscommunicatie op scholen komen 

aan bod. Paul Mahieu, hoogleraar Onderwijsmanagement 

aan de Universiteit van Antwerpen, gaat in op het belang 

van crisiscommunicatie voor scholen. Hij geeft tips en hand-

reikingen, onder andere om reputatieschade te voorkomen. 

Met oog voor zowel interne als externe communicatie. Ook 

de rol van de social media en de pers komen aan de orde. 

www.wisse-worldcom.nl

voor: leerkrachten van het po en vo en pabostudenten

van: Edukans i.s.m. het Museon

wanneer: 14 november

waar: Museon, Den Haag

wat: training/bijscholing

Burgerschap
Leerkrachten vinden het niet altijd makkelijk om invulling 

te geven aan het thema burgerschap. Deze training biedt 

vaardigheden om het thema toe te passen in de klas en staat 

in het teken van vrede en recht. Met gastsprekers, workshops, 

een informatiemarkt, debat en bezoek aan het Vredespaleis. 

Inclusief nascholingscertifi caat voor elke deelnemer. 

www.edukans.nl/cursusdag

voor: pedagogisch medewerkers, leerkrachten, (gast)

ouders/verzorgers, beleidsmakers en onderzoekers

van: Sardes in samenwerking met Logacom

wanneer: 20 november

waar: Beatrix Theater, Jaarbeurs Utrecht

wat: congres

Vversterk verder!
De afgelopen jaren is er voortgang geboekt op het gebied 

van voor- en vroegschoolse educatie. Tijdens het congres 

komen aspecten van die ontwikkelingsomgeving aan bod. Met 

deelsessies over: opbrengstgericht werken, referentieniveaus, 

Passend onderwijs, jonge democraatjes, kindvolgsystemen 

en mediawijsheid. Daarnaast is er een uitgebreide informatie-

markt. www.vversterkcongres.nl

voor: speciaal basisonderwijs

van: SBOwerkverband

wanneer: 16 november

waar: Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)

wat: congres

Speciaal basisonderwijs: voor 
‘children with special needs’

Jaarlijks congres van het SBOwerkverband met daaraan gekop-

peld de Algemene Ledenvergadering. De vragen die aan het 

sbo gesteld worden zijn aan verandering onderhevig. Wat zijn 

de kenmerken van goed en verantwoord sbo-onderwijs, hoe 

geef ik daar met mijn team vorm aan, wat kan het sbo leren 

over het onderwijs aan de groep children with special needs, 

uit de wetenschap, uit andere sectoren, van deskundigen uit 

het buitenland? Het congres vormt een kompas om de dyna-

miek van de omgeving te vertalen naar schoolontwikkeling. 

www.sbowerkverband.nl
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voor: onderwijspersoneel en andere geïnteresseerden

van: Opleidingen Speciale Onderwijszorg van Windesheim 

en Fontys

wanneer: 16 en 17 november

waar: Hogeschool Windesheim, Zwolle

wat: nationale conferentie

School Wide Positive Behavior 
Support

De onderwerpen die aan bod komen zijn good practices die 

momenteel vorm krijgen op Nederlandse scholen en instellin-

gen en die in het teken staan van schoolbreed passend omgaan 

met gedrag en leren. Ook de relatie tussen leren en gedrag en 

het belang van een schoolbrede aanpak komt aan bod en uiter-

aard de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van SWPBS. 

www.swpbsconferentie.nl

voor: vanaf groep 5

van: Uitgeverij Groove.me

wat: lesmethode

Engels leren via popmuziek
Met de digitale lesmethode Groove.me leren kinderen Engels 

met behulp van popmuziek. Iedere les start klassikaal met het 

digibord, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan 

met werkbladen. De methode bestaat uit dertig lessen per 

schooljaar en voor de groepen 7 en 8 zijn er nog drie extra Cito-

voorbereidingslessen. Voldoet aan de kerndoelen voor Engels. 

Ook inzichten uit hersenonderzoek naar effectief leren zijn 

toegepast. www.groove.me

voor: groep 1 t/m 8

van: Cinekid

wat: lespakket

Cinekid MediaRoute
Met creatieve media-educatie versterkt Cinekid de positie van 

kinderen ten opzichte van media. De mediaroute is een doorlo-

pende leerlijn waarin kinderen zelf media maken en over media 

leren. Er zijn drie verschillende routes. Route 1 kan zelfstandig 

uitgevoerd worden of met workshopleiders van Cinekid. De les-

sen zijn te complementeren met een buitenschoolse activiteit. 

Route 2 wordt aangevuld met meer voorbereidende workshops. 

Route 3 is het meest intensieve pakket van lessen en work-

shops. De workshops worden allemaal door workshopleiders 

van Cinekid gegeven. www.cinekid.nl/educatie

voor: medewerkers die werkdruk ervaren, leidinggevenden 

die kampen met werkdruk en professionals die anderen bij 

werkdruk ondersteunen

van: EDM Inspiratiedagen

wanneer: 29 november

waar: Theater De Berenkuil, Utrecht

wat: inspiratiedag

Werkdruk
Steeds meer mensen ervaren dat het werk dat gedaan moet 

worden meer is dan wat ze afkrijgen. Hoe iemand hier mee 

omgaat is persoonlijk. Experts en mensen uit het onderwijs, 

de overheid, het bankwezen en de zorg gaan samen aan 

de slag met de vraag hoe je het beste om kunt gaan met 

de onvermijdelijk stijgende werkdruk. Deelnemers krijgen 

zo ideeën hoe ze zelf tot een (maatwerk)oplossing kunnen 

komen voor het hanteren en voorkomen van werkdruk. 

www.inspiratiedagwerkdruk.org

voor: groep 1 tot en met 4

van: Thieme Meulenhoff

wat: lesmethode

Engels voor kleuters
Take it easy is een Engelse methode voor de onderbouw. Take it easy is een Engelse methode voor de onderbouw. Take it easy

Met behulp van een co-teacher via het digibord (co-teacher via het digibord (co-teacher native spea-

ker). Het Europees Platform ondersteunt basisscholen die met ker). Het Europees Platform ondersteunt basisscholen die met ker

vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) willen starten door middel 

van subsidies. Er bestaan verschillende soorten subsidiepro-

gramma’s, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW 

en/of de Europese Commissie (zie ook artikel pagina 34). 

Meer informatie: www.takeiteasy.nu

voor: ib’ers, zorgfunctionarissen, directeuren, school-, 

locatie- en bouwteamleiders, leerkrachten en studenten in 

en rond het basisonderwijs

van: OinO-Advies

wanneer: 13 november

waar: Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn

wat: conferentie

Krachtige leeromgeving
‘Leren faciliteren: de krachtige leeromgeving’ gaat over ontwik-

kelingen in het basisonderwijs. Nieuwe concepten met krach-

tige leeromgevingen komend aan bod. Met antwoord op vragen 

als: Op welke wijze beïnvloedt de leeromgeving de prestaties 

en het welbevinden van leerlingen? Wat maakt een leeromge-

ving krachtig? Welke maatregelen, materialen en begeleiding 

moet je inzetten om het leren van kinderen optimaal te facilite-

ren? www.oino-advies.nl/congressen
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Zo...dat zit goed!

 School- of projectinrichting is een kwestie van  

functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het 

leveren van innovatieve oplossingen en design 

voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf 

Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering 

en vernieuwing van de producten. Presikhaaf 

Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment 

schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen 

en materialen.

Voor meer informatie kijk op:

www.schoolmeubelen.com

SCHOOLMEUBELEN

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 5457
6802 EL Arnhem

Telefoon: 026 - 368 56 85
Telefax: 026 - 368 56 78
E-mail: schoolmeubelen@presikhaaf.org
Internet: www.schoolmeubelen.com

Presikhaaf Schoolmeubelen
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boekbespreking

Het betrekkelijk kleine en makkelijk leesbare boekje van Patrick Lencioni 

is bijzonder in zijn eenvoud. Geen ingewikkelde schema’s, grafi eken of 

tabellen, maar een menselijk verhaal dat in verhaalvorm is geschreven. Door 

de eenvoud van de opzet in verhaalvorm is het zeer herkenbaar en wellicht 

ook toepasbaar voor veel mensen. Een boekje dat weinig om het lijf lijkt te 

hebben, maar toch beklijft in je denken. tekst bob ravelli, avs

Het verhaal neemt 80 procent van het 

boek in beslag en gaat over een nieuwe 

leidinggevende, Catherine Peterson, die 

in een bedrijf terechtkomt waar niet echt 

(eigenlijk is het: echt niet) sprake is van 

teamwork. Er is veel confl ictvermijdend 

gedrag te zien. Iedereen werkt weliswaar 

hard, maar blijft op zijn of haar eigen eiland 

opereren. Vergaderingen zijn meestal een 

vervelende must, een behoorlijk beetje 

zonde van de tijd eigenlijk. Solowerk gaat 

veel sneller en beter dan samen iets doen. 

Al dat gedoe met afspraken die niet worden 

nagekomen bijvoorbeeld, calculerend 

gedrag, persoonlijke kansen inschatten, 

et cetera. Ga ik voor mezelf of voor het 

geheel? Kortom: een boeiend verhaal waar 

je in meegenomen wordt.

De leidinggevende observeert de personen 

en processen twee weken en besluit het 

dan op haar geheel eigen manier aan te 

pakken. Vanuit haar hart en soms ook 

behoorlijk hard! Tijdens de tocht met haar 

team wijst zij op vijf elementen die team-

work in wezen kenmerken. Op die vijf komt 

het óf aan, óf laat een team het afweten. 

Het is een en een is anderhalf, of een en 

de vijf frustraties
van teamwork

een is drie, tien of nog meer. De vijf ken-

merken die de kracht of de zwakte uitma-

ken (als het zwak teamwork is) zijn: gebrek 

aan vertrouwen, angst voor confrontatie, 

gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van 

verantwoordelijkheid en als resultaat: niet-

resultaatgericht werken.

In veel teams in het onderwijs is het vaak 

lastig om de confrontatie met de praktijk 

aan te gaan. ‘Laat ik het u maar niet zeg-

gen want…’, ‘Morgen ook nog door één 

deur kunnen…’ of ‘Daar komt vast een 

ziekmelding van…’, et cetera. Gebrek aan 

betrokkenheid geldt in de onderwijspraktijk 

meestal niet als het gaat om de leerlingen. 

Vaak wel bij alle rompslomp die bijvoor-

beeld de administratie heet, maar er toch bij 

hoort (of niet?). Zoals gezegd, een publica-

tie met veel momenten van herkenning.

Het boek besluit met een overzichtelijke 

uiteenzetting van hetgeen in het verhaal 

gebeurt. Het enige schemaatje is een 

driehoek met in de basis vertrouwen 

en aan de top de resultaten. De manier 

waarop hier over leidinggeven wordt 

gesproken raakt de kern goed. Er wordt 

op het positieve effect van een feminiene 

stijl van leidinggeven gewezen, te midden 

van een behoorlijk masculiene cultuur. Het 

zou wel eens zo kunnen zijn dat Lencioni 

de voordelen van deze aanpak heeft willen 

neerzetten.

De uitgave is geschreven in romanstijl met 

fl ash forwards en kleine cliffhangers. Dat 

maakt het soms wat gekunsteld, maar 

aan de andere kant leest het daardoor 

ook lekker. Ik heb het in één ruk uitge-

lezen en omdat het niet pretentieus is 

maar enigszins laagdrempelig, komt het 

goed over. Het gaat over de essentie van 

teamwork. Niet dikdoenerig, maar meteen 

toepasbaar. Een boekje dat weinig om het 

lijf lijkt te hebben, maar toch beklijft in 

je denken. Misschien is dat de kracht van 

de eenvoud. 

De 5 frustraties van teamwork. Hoe je ervoor zorgt dat het 

samenwerken leuk blijft. Patrick Lencioni, uitgeverij Business 

Contact, 2009 (2e druk), EAN: 9789047001966

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te  vinden 

op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

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

e r  w o r d t  o p  h e t 
p o s i t i e v e  e f f e c t  v a n 
e e n  f e m i n i e n e  s t i j l 
v a n  l e i d i n g g e v e n 
g e w e z e n
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Basis-
school De 
Duinroos is 
een moderne, open  
christelijke basisschool op 
twee locaties in Katwijk:  
Zanderij en Otto Baron. 
Een betrokken en hecht team 
verzorgt in een veilige en ver-
trouwde sfeer onderwijs aan ca. 
600 leerlingen. Op De Duinroos 
wordt het leren beschouwd als 
een vanzelfsprekende en plezierige 
activiteit. Zorg dragen voor elkaar staat 
hoog in het vaandel en komt tot uiting 
in een goede kwaliteitszorg en een 
uitstekend pedagogisch klimaat. 
De school wil aan elk kind een veilige 
en respectvolle omgeving verschaffen, 
waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te 
ontplooien. 

De Duinroos valt onder het bevoegd 
gezag van Stichting voor Protestants 
Christelijk Onderwijs in Katwijk 
(PCOK). Dit is een zelfstandige 
organisatie die zich richt op het ver-
zorgen van kwalitatief hoogstaand 
basisonderwijs in Katwijk.
De 7  scholen van de Stichting 
PCOK handelen vanuit een 
christelijke levensovertuiging. 
Dit wordt ook verwacht 
van het bestuur en de 
medewerkers.

PC Basisschool De Duinroos
Locatie Zanderij
Prinses Irenelaan 49
2224 XA Katwijk
tel. 071-4078228
www.duinrooskatwijk.nl

Locatie Otto BaronLocatie Otto Baron
Asterstraat 49
2223 VG Katwijk2223 VG Katwijk
tel. 071-4016580tel. 071-4016580

Stichting PCOK
Bestuurskantoor PCOK
Abeelplein 40
2225 NH Katwijk
tel. 071-4082504  
www.stichtingpcok.nl

De Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te 
Katwijk zoekt met ingang van 1 februari 2013 een

ONDERNEMENDE DIRECTEUR

voor basisschool De Duinroos te Katwijk ZH.

Wij zoeken iemand die:
... een onderbouwde en inspirerende visie op protestants 

christelijk basisonderwijs heeft.
... kwaliteitgericht is.
... gedreven is om zichzelf en het team te blijven ontwikkelen.
... kan delegeren en vertrouwen geeft aan anderen.
... communicatief vaardig, belangstellend en  

sociaal ingesteld is.
... aantoonbare ruime ervaring in het primair onderwijs heeft, 

bij voorkeur als directeur.
... een afgeronde opleiding tot schoolleider heeft.

Wij bieden:
... een fijne, professionele werkomgeving 
... een functie van 1,0 fte in schaal DC conform de CAO PO
... volledige vrijstelling van lesgevende taken

Informatie en sollicitatie:
Het volledige profiel van de functie kunt u vinden op  
www.stichtingpcok.nl. Een informatiepakket is beschikbaar  
via het bestuurskantoor. 

U kunt uw sollicitatie en CV sturen naar:
Benoemingscommissie De Duinroos, 
t.a.v. R.P.R. Venema MES RDO®, algemeen directeur,
Abeelplein 40, 2225 NH  Katwijk. 
Digitale sollicitaties zijn welkom via:
r.venema@stichtingpcok.nl

Uw reactie dient uiterlijk 15 november 2012 in ons bezit te 
zijn. De gesprekken vinden plaats op 26 en 28 november. Een 
assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

ad
ve

rt
en

ti
e

48



Gezocht:
Directeur voor de Willem van 

Oranjeschool in Kampen, die het 
Dalton-concept omarmt

Groepsleerkracht groep 7 op 
De Gooische School in Laren 

(bijzonder-neutrale schoolvereniging)

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

Werk aan de wereld

Salarisindicatie: 19716,60 Tanzaniaanse Shillingen

Waar?  Het Ministerie van Ondewijs in Moshi, gelegen aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania. Met de bus ben je in 7 uur 
in hoofdstad Dar es Salaam

Wat? Je werkt samen met andere VSO collega’s in opdracht van het Ministerie aan het verbeteren van het onderwijs van  
4 Teacher Training Centers (TTC’s, vergelijkbaar met PABO). 

Wie? Je bent een Basisschooldirecteur met ruime werk- en trainingservaring, die graag kennis deelt op basis van gelijkwaardigheid.

En de rest…
We vragen je om 1 tot 2 jaar beschikbaar te zijn om een duurzaam resultaat te behalen. In ruil daarvoor krijg je van ons 
training voorafgaand aan je placement, retourvluchten, onderdak, een vergoeding gelijk aan het salaris van je lokale collega’s, 
verzekeringen en… een onvergetelijke ervaring! Solliciteer nu en vertrek in februari!

Meer weten over deze baan?
Bel met Hans Voerman: 030 - 23 20 600, vacaturenummer:T0850/0034/0001.  

Tanzania zoekt  
Basisschooldirecteur
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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 5.000 schoolleiders, 

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

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

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

Word aspirant-lid 
voor  30 euro!
Maak een collega AVS-lid

meer 

nieuwe leden 

= meer korting

Collega’s die de ambitie hebben om schoolleider te worden kunnen ook lid worden 
van de AVS, zoals de intern begeleider op uw school. Dat kan al voor 30 euro per jaar.
Het eerste half jaar ontvangen zij Kader Primair en Kadernieuws in de bus, daarna per e-mail*.

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

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

*Aspirant-leden die Kader Primair en Kadernieuws analoog 
willen blijven ontvangen betalen 77 euro per jaar.

goed onderwijs door visionair leiderschap


