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thema _ Duidelijk zijn over verwachtingen
Onduidelijkheid is funest voor ouderbetrokkenheid. 

Maar als je vertelt wat je als school verwacht en een 

goede match maakt tussen een klus en de specifieke 

interesse van de ouder, kom je een heel eind, ook zonder 

‘oudercontract’. pagina 10

dubbelinterview _ Kritisch kijken 
naar extra’s
Het pleidooi voor de no-nonsense school van twee 

Haarlemse schooldirecteuren, haalde vorige maand 

veel media. ‘Er zijn allerlei extra activiteiten de school 

ingeslopen, terwijl we ons juist moeten concentreren op 

taal, lezen en rekenen’ is de strekking van hun manifest.   

Een diepte-interview. pagina 30

achtergrond _ Overgang po-vo
Dat de overgang van primair naar voortgezet onderwijs 

soepeler kan, daar zijn beide sectoren het over eens. 

‘Hoe minder schotten, hoe beter’: veel scholen spannen 

zich daarvoor al in. Een stand van zaken aan de hand van 

recent onderzoek naar de informatieoverdracht en de eerste 

ervaringen met het verschuiven van de eindtoets. 

pagina 34
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gaan zitten’
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Zeg het maar,
Kamerleden…
Het	Kamerdebat	over	de	onderwijsbegroting	is	inmiddels	afgerond.	De	

massale	opkomst	van	ouders,	leerkrachten,	schoolleiders	en	bestuurders	

tijdens	de	protestbijeenkomst	in	Nieuwspoort	tegen	de	bezuinigingen	

op	Passend	onderwijs	lijkt	weinig	indruk	te	hebben	gemaakt	op	onze	

volksvertegenwoordigers.	Nee,	de	nieuwe	‘flinkheid’	vierde	hoogtij.	“Dertig	

procent	van	de	leerkrachten	deugt	niet,	schoolleiders	schoppen	ze	er	niet	uit	

en	bestuurders	zijn	te	laf	om	in	te	grijpen”,	tekenende	ik	op	uit	de	mond	van	

Ton	Elias	van	de	VVD.

Geen	gezeur	blijkbaar,	we	willen	resultaten	zien	en	geen	klachten	horen.	

Ook	de	300	miljoen	euro	bezuinigingen	op	Passend	onderwijs	kunnen	

uiteindelijk	rekenen	op	een	Kamermeerderheid.	Maar	weten	Kamerleden	–	

om	in	te	kunnen	grijpen	–	eigenlijk	wel	welke	wereld	er	achter	deze	getallen	

zit?	Hoe	zou	die	300	miljoen	moeten	worden	weggesneden?	Door	het	

weghalen	van	alle	projecten	en	de	stimuleringsbudgetten?	De	klassendeler	

verhogen	in	het	speciaal	onderwijs?	Door	het	wegsnijden	van	alle	ambulante	

begeleiding?	Het	afschaffen	van	de	rugzakjes?	Het	schrappen	van	de	

samenwerkingsverbanden?	In	ieder	geval	geldt	dat	steeds	meer	kinderen	in	

het	reguliere	basisonderwijs	zullen	moeten	worden	opgevangen,	zonder	dat	

de	betreffende	leerkrachten	nog	kunnen	rekenen	op	de	ondersteuning	die	

daarvoor	nodig	is.

Het	komt	hard	aan	dat	de	overheid	nu	juist	bezuinigt	op	de	kinderen	die	het	

zo	hard	nodig	hebben.	Wij	hebben	niet	om	de	bezuinigingen	gevraagd	en	

zullen	dus	ook	niet	kiezen	waar	ze	uiteindelijk	worden	toegepast.	We	blijven	

vechten	voor	een	adequate	bekostiging	voor	alle	leerlingen.	Dus	Kamer,	zegt	

u	maar	waarvoor	u	kiest…	_

Kaderspel _ door ton duif
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inrichting grote besturen en instellingen

Onderwijsraad: ‘Term ‘College van Bestuur’ 
staat te ver af van primair proces’
Met	casusonderzoek	heeft	de	Onderwijsraad	geïnventariseerd	welke	organisatievormen	en	modellen	
worden	gehanteerd	bij	grote	besturen	en	instellingen	in	het	primair,	voortgezet	en	middelbaar	beroeps-
onderwijs.	De	raad	geeft	een	aantal	handreikingen	over	hoe	de	‘menselijke	maat’	scherper	kan,	onder	
andere	door	een	verplichting	tot	aanbodvariëteit	voor	schoolbesturen,	vestigingsplannen,	meer	aandacht	
voor	de	federatievorm,	een	andere	aanduiding	voor	‘College	van	Bestuur’	in	het	basisonderwijs	en	een	
verhouding	tussen	management/bestuur	en	leerkracht	die	meer	gericht	is	op	het	primaire	proces	in	plaats	

van	op	formele	bevoegdheden	en	macht.

De Onderwijsraad wil een 

scherper debat over de verhou-

ding tussen centraal en decen-

traal. Belangrijke ijkpunten 

zijn hier de optimale condities 

voor de uitvoering van het pri-

maire proces (onder meer ont-

wikkeling van professionele 

standaard), het eigenaarschap 

en eigenheid/herkenbaarheid 

(keuzevrijheid profiel) en de 

mate van de mogelijkheid van 

profilering van individuele 

locaties/scholen/opleidingen 

(concurrentiekracht, mate 

waarin er aanbodvariëteit is 

voor ouders).

De Inspectie kan het functione-

ren van instellingen voor wat 

betreft de ‘passende vormen 

van interne zelfstandigheid’ 

toetsen aan de hand van de 

bovengenoemde criteria, waar-

bij zij gebruik kan maken van 

gegevens van de instellingen 

zelf. De raad pleit nogmaals 

voor een verplichting tot aan-

bodvariëteit voor schoolbestu-

ren: een periodieke toets (één 

keer in de vier jaar) waarbij het 

bevoegd gezag nagaat of het 

aanbod van de scholen voldoet 

aan de duurzame wens van 

ouders op een bepaald gebied 

(identiteit, onderwijskundige 

inrichting, profiel).

De raad pleit ook voor een her-

ijking van het wettelijke begrip 

’school’. De raad ziet een ver-

schil tussen wat betrokkenen 

als ‘school’ zien en wat feite-

lijk juridisch (bekostigings- en 

wetstechnisch) als school geldt. 

De raad beveelt aan het begrip 

‘school’ duidelijker en een-

duidiger in de wet te stroom-

lijnen. Vestigingen zouden 

bijvoorbeeld een eigen ‘vesti-

gingsplan’ mogen schrijven, 

een MR kunnen hebben en het 

toelatingsbeleid bepalen.

De raad ziet in de praktijk bin-

nen het po en vo een model 

waarbij besturen meer op 

de achtergrond staan en het 

accent ligt op de afzonderlijke 

vestigingen. De raad wil meer 

aandacht en bekendheid voor 

bestuurlijke alternatieven als 

de federatie. De sectororga-

nisaties kunnen hier een rol 

vervullen door een verbetering 

in de voorlichting en verdui-

delijking van de alternatieven 

voor bestuurlijke fusie, met 

inbegrip van de (fiscale) belem-

meringen daarbij.

Primair proces
Wezenlijk referentiepunt 

bij dit schaaldebat is dat het 

bestuur en het management 

uitstralen dat zij als vanzelf-

sprekend in dienst staan van 

het primair proces van leren 

en onderwijzen. Zowel aan 

de kant van het bestuur als 

aan de kant van de leerkracht 

wil de raad verbeteringen. Zo 

acht de raad een aanduiding 

als College van Bestuur in het 

basisonderwijs ongepast. De 

raad is verder van mening dat 

de discussie, met name in de 

verhouding tussen manage-

ment/bestuur en leerkracht, 

te veel in de sfeer van formele 

bevoegdheden en macht is 

beland, vastgelegd in regle-

menten en (professionele) 

statuten. Terwijl volgens de 

raad het accent gelegd moet 

worden op het deelgenoot zijn 

van de onderwijsgemeenschap 

en de gezamenlijke ambitie: 

onderwijs en vorming voor 

leerlingen. _

Het advies is op 23 november 

aangeboden aan de Vaste 

Kamercommissie voor Onder-

wijs van de Tweede Kamer.

Meer informatie over 

het advies ‘Verzelfstandi-

ging in het onderwijs II’: 

www.onderwijsraad.nl. Hier 

is ook de studie ‘De waarde 

van bestuurlijke schaal’ te 

downloaden, die in opdracht 

van de Onderwijsraad is uitge-

voerd. In deze studie zijn tien 

casussen beschreven van grote 

schoolbesturen en de manier 

waarop zij invulling geven aan 

interne verzelfstandiging.

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

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

‘Eindtoets geleidelijk invoeren en combineren 
met onafhankelijk advies’
Een	Kamermeerderheid	steunde	het	voorstel	van	de	VVD	en	de	PVV	om	een	eindtoets	voor	het	

basisonderwijs	in	te	stellen.	De	motie-Beertema/Elias	over	een	landelijk	stelsel	van	eindtoetsen	en	

examens	in	het	primair-,	voortgezet-	en	middelbaar	beroepsonderwijs	werd	aangenomen	tijdens	de	

begrotingsbehandeling.	AVS,	PO-Raad	en	VO-raad	hebben	voorwaarden	gesteld.

Een verplichte eindtoets in 

het primair onderwijs moet 

er voor zorgen dat alle basis-

schoolleerlingen een gega-

randeerd minimumniveau 

hebben voordat ze aan het 

voortgezet onderwijs begin-

nen, is de achterliggende 

gedachte van het kabinet.

De AVS heeft in samenwer-

king met de PO-Raad en VO-

raad een advies uitgebracht 

aan de minister. Om de 

toetslast voor het po niet te 

verzwaren, zou de centrale 

toetsing van de referentieni-

veaus gecombineerd moeten 

worden met de toetsing ten 

behoeve van het onafhankelijk 

advies voor het best passende 

type vervolgonderwijs. Om 

de beschikbare onderwijstijd 

zo maximaal mogelijk te 

benutten, is het advies de cen-

trale toetsing op een zo laat 

mogelijk tijdstip in het laatste 

leerjaar van het po (mei) te 

laten plaatsvinden. Daarnaast 

pleiten de onderwijsorgani-

saties bij de invoering van de 

centrale toetsing voor een ver-

antwoord en geleidelijk invoe-

ringstraject waarbij draagvlak 

wordt gecreëerd in de scholen 

en recht wordt gedaan aan 

de eisen van kwaliteit en 

zorgvuldigheid.

Het advies maakt deel uit 

van de uitkomsten van het 

project ‘Effectief schakelen’, 

waar onder meer de AVS deel 

van uitmaakt, dat de over-

gang tussen po en vo moet 

vereenvoudigen.

De bestaande eindtoets in 

het basisonderwijs – nu soms 

ook al een omstreden tweede 

gegeven naast het schoolad-

vies – in feite omvormen tot 

een eindexamen, heeft al de 

nodige stof doen opwaaien. Er 

zouden daardoor juist drem-

pels ontstaan in de overdracht 

met het vo. Tegengeluiden 

wijzen op het gevaar dat vo-

scholen het advies van de 

basisschool negeren en de 

leerling indeelt aan de hand 

van de toetsscore: een gevaar 

dat bij de invoering van een 

centrale eindtoets helemaal 

op de loer ligt. Cijfers van 

12/13-jarige leerlingen hebben 

nog een betrekkelijke waarde. 

De OESO wijst er regelmatig 

op dat Nederland leerlingen te 

snel determineert. Ook de AVS 

is tegen een verplichte toet-

sing van de referentieniveaus 

in het basisonderwijs, zoals in 

het regeerakkoord omschre-

ven. Het kan de aandacht aflei-

den van andere vakken. _

Lees meer over de overgang 

po-vo en de ervaringen met het 

verplaatsen van de eindtoets 

naar een later moment in het 

schooljaar op pagina 34.

vier keer zoveel invloed als inzet school

‘Interesse ouders helpt schoolprestaties kinderen’
Het	niveau	van	interesse	van	ouders	in	de	opvoeding	van	hun	kinderen	blijkt	van	doorslaggevende	invloed	

te	zijn	op	de	schoolprestaties	van	hun	kinderen,	zo	meldt	het	Algemeen	Dagblad	op	basis	van	onderzoek	van	

professor	Gianni	De	Fraja,	werkzaam	voor	de	universiteiten	van	Leeds	en	Leicester	in	Groot-Brittannië.

De interesse die een ouder 

toont, blijkt zes keer belang-

rijker te zijn dan de moeite 

die een leerling zelf doet. De 

ouderlijke interesse is ook vier 

keer zo invloedrijk als de inzet 

van de school voor de leerling, 

komt in het onderzoek naar 

voren.

Ambitieuze ouders heb-

ben daarnaast een positieve 

invloed op de rapportcijfers 

van hun kinderen, omdat ze 

leerkrachten harder laten 

werken, aldus het AD. Leer-

krachten zouden de neiging 

hebben zich meer in te zetten 

voor kinderen waarvan de 

ouders actief betrokken zijn 

bij en harder werken aan de 

opvoeding. _
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pilots met flexibeler lestijden

Minister streeft naar meer vrijheid in verdelen 
lesuren

Er	starten	volgend	jaar	pilots	waarin	basisscholen	hun	lesuren	flexibeler	kunnen	verdelen	over	het	

schooljaar.	Dat	heeft	minister	Van	Bijsterveldt	(OCW)	bekend	gemaakt.

Nu is het zo dat lesuren die 

gegeven worden tijdens de 

vakantieperiode niet meetellen 

in het verplicht aantal uren 

onderwijstijd. Minister Van 

Bijsterveldt wil bij wijze van 

experiment een aantal scholen 

meer ruimte geven, onder strik-

te voorwaarde dat leerlingen 

aan het eind van de basisschool 

de kennis en vaardigheden heb-

ben die de wet voorschrijft.

Het flexibeler inzetten van 

lesuren over het jaar heen kan 

in de praktijk betekenen dat 

de toekomstige pilotscholen 

vaker lesgeven tijdens de 

zomervakantie.

Van Bijsterveldt: “Als ouders 

en scholen in goed overleg de 

zomerperiode willen gebrui-

ken voor lessen, dan moet dat 

simpelweg kunnen mits dat 

bijdraagt aan de prestaties van 

leerlingen.” Bijkomend voor-

deel voor ouders kan zijn dat 

de data van de zomervakantie 

flexibeler worden.

Van Bijsterveldt zal de aange-

kondigde pilots gebruiken om 

in de volle breedte te kijken 

naar meer flexibiliteit in het 

basisonderwijs. “Dit past 

bij de wensen van moderne 

gezinnen. Sommige regels en 

richtlijnen zijn niet meer van 

deze tijd.”

Flexibel werken
Uit een onderzoek van de 

ministeries van OCW en VWS 

blijkt dat flexibel werken 

ook leidt tot bijvoorbeeld 

minder stress en een hogere 

arbeidsparticipatie onder 

werknemers. Flexibel werken 

maakt hen productiever, meer 

bereid tot overwerken en is 

een belangrijke of doorslag-

gevende voorwaarde bij het 

zoeken naar een nieuwe baan. 

De mogelijkheid tot flexibel 

werken kan dus helpen bij 

het aantrekken van nieuw 

personeel. _

leerkrachten hebben problemen met regeldruk

CNV: ‘Onderwijspersoneel ervaart voortdurend 
tekort aan tijd’
Leerkrachten	in	het	basisonderwijs	vinden	het	nuttig	dat	er	regels	bestaan,	maar	hebben	problemen	met	de	

manier	waarop	ze	tot	stand	komen	en	worden	uitgevoerd.	Dit	blijkt	uit	onderzoek	op	een	aantal	basisscholen	

in	opdracht	van	CNV	Onderwijs.	De	meest	genoemde	oorzaak	voor	de	regeldruk	is,	aldus	de	ondervraagden,	

een	voortdurend	tekort	aan	tijd.

Regeldruk betreft zaken als 

vergaderingen, uitgebreide 

registratie en externe verant-

woording en de vele verande-

ringen en vernieuwingen in 

het onderwijs. De oorzaken 

van regeldruk worden door 

leerkrachten voornamelijk 

buiten zichzelf gezocht. Het 

gaat daarbij bijvoorbeeld om 

een gebrek aan invloed op 

school of om een onduidelijke 

visie en jaarplanning van de 

school. Ook zijn leerkrachten 

zich er veelal te weinig van 

bewust dat ook de secundaire 

taken bij hun beroep horen. 

En er is een relatie tussen 

de persoonlijkheid van leer-

krachten en het ervaren van 

regeldruk.

De leerkrachten zoeken de 

oplossingen voor het vermin-

deren van regeldruk zowel bij 

de schoolorganisatie als bij 

zichzelf. Zij pleiten onder meer 

voor meer ondersteuning, een 

betere visie en planning op 

schoolniveau en een betere 

algemene communicatie. De 

oplossingen die leerkrachten 

bij zichzelf zien zijn het op een 

andere manier met persoon-

lijke karaktereigenschappen 

omgaan en vooral ook het 

leren van collega’s. _
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actueel ac tueel 

subsidie voor 158 po- en vo-scholen

Innovatieve projecten aanpak lerarentekort 
populair

Scholen	konden	zich	afgelopen	voorjaar	inschrijven	voor	één	van	de	–	door	een	jury	–	geselecteerde	

projecten	binnen	de	regeling	InnovatieImpuls	Onderwijs	van	het	ministerie	van	OCW.	158	scholen	in	het	

primair	en	voortgezet	onderwijs	ontvangen	subsidie	voor	de	uitvoering	van	innovatieve	maatregelen	voor	

de	aanpak	van	het	lerarentekort.	Om	in	aanmerking	te	komen	voor	deze	subsidie	hebben	de	scholen	het	

project	van	hun	keuze	nader	uitgewerkt	in	schoolspecifieke	uitvoeringsplannen.

De ideeën voor deze projec-

ten zijn door verschillende 

scholen aangedragen. Het 

zijn innovatieve aanpakken 

waarvan wordt onderzocht of 

deze een bijdrage gaan leve-

ren aan het ondervangen van 

het (komende) lerarentekort. 

Het streven is dat de onder-

wijskwaliteit hieronder niet 

lijdt en dat de werkdruk van 

leerkrachten niet stijgt. Ict 

en digitaal leren, regionale 

videolessen en anders organi-

seren van het onderwijsproces 

staan hierbij centraal. De 

effecten van de innovatieve 

maatregelen worden zuiver 

wetenschappelijk (met contro-

lescholen en experimentscho-

len) gemeten. Ook de contro-

lescholen ontvangen subsidie. 

Een team van onderzoekers is 

gedurende de gehele looptijd 

van de projecten betrokken. 

De subsidieperiode loopt van 

2011 tot en met 2014. De pro-

jecten worden gefinancierd 

uit het Fonds Economische 

Structuurversterking (aardgas-

baten). _

vraagtekens bij draagvlak

‘Friese les kan beter’
Onderwijs	in	het	vak	Fries	in	het	basis-	en	voortgezet	onderwijs	kan	veel	beter,	blijkt	uit	het	rapport	'Tussen	

wens	en	werkelijkheid'	('Tusken	winsk	en	wurklikheid')	van	de	inspectie.	Een	gedeputeerde	van	de	provincie	

Friesland	nam	het	rapport	onlangs	in	ontvangst.	Tegelijkertijd	vraagt	de	inspectie	zich	af	of	er	in	de	provincie	wel	

voldoende	draagvlak	is	om	–	verplicht	–	Fries	te	blijven	geven	en	dus	het	onderwijs	in	deze	taal	te	verbeteren.

Ten opzichte van 2005 blijken 

scholen in Friesland wel beter 

op de hoogte te zijn van de 

thuistaal van hun leerlingen. 

Ook hebben ze vaker een taal-

beleidsplan. In de lessen is 

echter nog weinig verbetering 

te zien. Het onderwijsaanbod 

wordt veel te weinig afgestemd 

op de verschillen tussen leer-

lingen. Dat is zorgelijk, omdat 

een aanzienlijk deel van de 

leerlingen het Fries niet van 

huis uit meegekregen heeft. 

Ook analyseren te weinig scho-

len systematisch de kwaliteit 

en de opbrengsten van het 

Friese onderwijs, waardoor het 

ook lastig is om de kwaliteit te 

verbeteren.

De inspectie adviseert scholen 

in Friesland opbrengstgericht 

te gaan werken aan het vak 

Fries en het leerstofaanbod af 

te stemmen op de verschillen 

tussen leerlingen. Ook moeten 

scholen ervoor zorgen dat de 

resultaten van de leerlingen 

gevolgd kunnen worden aan 

de hand van een genormeerd 

toets- of leerlingvolgsysteem. 

Daarnaast moeten er meer 

leerkrachten bekwaam en 

bevoegd zijn voor het vak Fries. 

Hiervoor moeten de regels 

worden verduidelijkt. Ook 

dienen lerarenopleidingen te 

zorgen voor een laagdrempelig 

aanbod.

Volgens de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO) moet op 

scholen voor basisonderwijs 

in de provincie Friesland 

onderwijs in de Friese taal wor-

den gegeven. Verder kunnen 

scholen het Fries als voertaal 

bij het onderwijs gebruiken. 

Scholen voor speciaal onder-

wijs kunnen Fries opnemen in 

hun onderwijs, maar dit is niet 

verplicht.

Scholen kunnen bij de provin-

cie ontheffing vragen van de 

verplichting om Fries te geven. 

De beleidsregel hierover is 

onder revisie. De inspectie wil 

erop letten dat scholen vol-

doen aan de verplichting om 

Fries aan te bieden, maar dan 

moet het ontheffingsbeleid 

van de provincie wel duide-

lijker worden. De inspectie 

is er tegelijkertijd niet zeker 

van of er in Friesland wel vol-

doende draagvlak is voor de 

versterking van het vak Fries. 

Een deel van de scholen geeft 

alleen Fries omdat het moet 

en directeuren schatten de 

motivatie van leerlingen en 

ouders voor het vak Fries vaak 

laag in. _
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moeite met beoordelen betrouwbaarheid van informatie 

Internetwijsheid groep 7 en 8 niet optimaal
Kinderen	in	groep	zeven	en	acht	van	de	basisschool	lezen	digitale	teksten	niet	altijd	even	goed	en	kunnen	

de	betrouwbaarheid	van	informatie	vaak	niet	juist	beoordelen.	Dat	zijn	in	het	kort	de	conclusies	van	een	

afstudeeronderzoek	naar	de	‘internetwijsheid’	van	kinderen:	hun	vermogen	om	met	informatie	op	internet	

(en	nieuws	in	het	bijzonder)	om	te	gaan.

De omgang met online-

informatie wordt belemmerd 

doordat deze leerlingen 

teksten niet goed lezen en 

ze de waarde van bronnen 

niet goed kunnen inschat-

ten. Daarom zou volgens de 

onderzoeker in het onderwijs 

meer aandacht moeten zijn 

voor het lezen van zakelijke 

teksten, zoals krantenartike-

len, en het beoordelen van 

bronnen.

Het onderzoek werd verricht 

op twee basisscholen in 

Noord-Holland, voor de oplei-

ding Media, informatie en 

communicatie aan de Hoge-

school van Amsterdam, in 

opdracht van Stichting Krant 

in de Klas (KiK). _

Het onderzoek ‘Internet-

wijsheid. Vaardigheden van 

kinderen met informatie op 

internet‘ is terug te vinden op 

www.internetwijsheid.nl.

ac tueel 

internationale vergelijking leiderschap in onderwijs

‘Schoolleiderschap wereldwijd onmisbaar’
Samen	met	enkele	andere	wetenschappers	heeft	Michael	Barber	van	McKinsey	&	Company	–	te	gast	tijdens	

het	AVS-congres	in	maart	2010	–	zeer	recent	een	wereldwijde	benchmark	uitgevoerd	naar	leiderschap	in	het	

onderwijs,	waarin	de	onmisbaarheid	van	leiderschap	weer	eens	bewezen	wordt.

Capturing the leadership pre-

mium: how the world's top school 

systems are building leader-

ship capacity for the future, is 

een boeiend vervolg op het 

eerdere onderzoek How the 

world’s best-performing school 

systems come out on top. Dit 

tweede onderzoek, speci-

fiek naar leiderschap, is tot 

stand gekomen door litera-

tuuronderzoek, gesprekken 

met experts en een enquête 

onder 1.850 schoolleiders in 

verschillende landen. Naast 

Nederland komen Canada, 

Engeland, de VS, Nieuw-Zee-

land, Singapore en Australië 

aan bod. Het onderzoek richt 

zich op het belang en de rol 

van schoolleiders, hun ont-

wikkeling, facilitering en de 

selectieprocedure.

Zeker in een tijd dat het in 

Nederland steeds moeilijk is 

om leiderschapsvacatures ver-

vuld te krijgen, leidt Barbers 

laatste onderzoek wederom 

tot heldere conclusies, met 

een internationale consensus 

als het gaat om het belang 

van schoolleiderschap en 

hoe het te verbeteren. Enkele 

daarvan zijn:

•  Leiderschap gericht op 

onderwijzen, leren en ont-

wikkelen van medewerkers/

leerkrachten is doorslag-

gevend voor succes

•  Je kunt scholen niet ver-

beteren zonder leiders

•  Veel schoolleiders kun-

nen niet succesvol zijn 

zonder kwalitatief hoog 

bovenschools/regionaal 

leiderschap

•  Leiders(chap) ontwikkelen 

gaat het best in een con-

text met diverse bronnen 

(trainingen, internet, supe-

rieuren, vakgenoten), via 

ervaringsgericht leren en 

ondersteuning

•  Een capabele en vaardige 

selectiecommissie is cruciaal 

bij het benoemen van een 

schoolleider

De boodschap uit het onder-

zoek aan beleidmakers is er 

een die tot nadenken aanzet: 

Good educational systems find 

leaders for today, the best systems 

grow them for tomorrow. Alle 

onderzochte landen hebben 

daarbij uitdagingen aan te 

gaan, waarbij de onderzoekers 

opmerken dat het onderwijs 

wereldwijd achterloopt op de 

zakelijke sector als het gaat 

om de waardering en beloning 

voor goed presterende leiders 

(prestatieloon, bonussen). 

Ook signaleren Barber & co 

dat het collectief ontwikkelen 

van leiderschapscapaciteiten 

(in teams) nog beperkt is; dit 

gebeurt veelal individueel. _

In een volgende Kader Primair 

uitgebreid aandacht voor dit 

onderzoeksrapport.
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Eerder werd de motie ontra-

den door minister Van Bijs-

terveldt vanwege (juridische) 

onmogelijkheden. Zij gaf aan 

wel te willen kijken of de ver-

deling per vestiging scherper 

in beeld kan worden gebracht. 

De Kamer nam de motie 

 echter aan: SP, PvdD, PvdA, 

GroenLinks, D66 en de PVV 

stemden voor. Achterliggende 

gedachte is dat schoolvestigin-

gen binnen een schoolbestuur 

zo veel mogelijk zeggen-

schap moeten krijgen over de 

manier waarop het budget 

wordt besteed.

 

Uit de motie blijkt volgens de 

AVS een gebrek aan inzicht in 

de gang van zaken in het pri-

mair onderwijs. Het bevoegd 

gezag is volgens de wet juri-

disch en financieel verant-

woordelijk voor de gang van 

zaken bij de scholen onder 

haar gezag, zoals bestuursbe-

noeming en het jaarverslag. 

Besturen moeten volgens 

de Wet Medezeggenschap 

Scholen ook inzicht te geven 

in de manier waarop de mid-

delen over de scholen worden 

verdeeld. Besturen doen er 

daarbij natuurlijk verstandig 

aan hun werkprocessen zo in 

te richten dat schooldirecties 

eigen keuzes kunnen maken 

bij de inzet van de hun ter 

beschikking gestelde midde-

len. Om inzicht in de omvang 

van deze middelen per school 

te krijgen, kan men nu boven-

dien ook al in de toegezonden 

beschikking of op de website 

van Cfi.* 

Verder is de manier waarop 

het Rijk het geld verdeelt over 

de schoolbesturen niet altijd 

optimaal. Bijvoorbeeld bij de 

toekenning van impulsmid-

delen en de opslag voor BAPO 

in de lumpsum. Veel school-

besturen maken daarom al 

de verstandige keuze om in 

overleg met hun schooldirec-

ties sommige kosten centraal 

te nemen en hiervoor een 

percentage af te romen, zodat 

de verdeling eerlijker is. Of ze 

werken met een eigen intern 

verdeelmodel, zodat meer 

recht wordt gedaan aan de 

plaatselijke omstandigheden.

Uit de uitkomsten van het 

onderzoek van de commissie 

Don en de evaluatie invoe-

ring lumpsum, is tot slot af 

te leiden dat het zelfs zeer 

onverstandig is om de school-

directeur ook nog individueel 

verantwoordelijk te maken 

voor de ontvangst en inzet van 

de financiële middelen. Hij 

of zij is nu al een schaap met 

vijf poten en in de praktijk 

blijkt dat hulp bij de financiën 

en het overnemen van een 

deel van de verantwoordelijk-

heden door bovenschoolse 

specialisten vaak zeer wordt 

gewaardeerd.

Kortom, de AVS is geen voor-

stander van uitvoering van 

deze motie en nodigt de 

indieners ervan graag uit voor 

een gesprek over de feitelijke 

(financiële) gang van zaken op 

school. _

* Het inzien van bekosti-

gingsgegevens kan door bij 

ac tueel 

motie aangenomen

Pilots met rechtstreekse rijkssubsidie 
aan schoolvestiging

Tijdens	de	begrotingsbehandeling	nam	de	Kamer	een	motie	van	SP	en	PvdA	aan	voor	een	pilot	met	recht-

streekse	rijkssubsidie	aan	de	school(vestiging)	in	plaats	van	het	bestuur.	De	AVS	vindt	het	niet	verstandig	de	

schooldirecteur	ook	nog	individueel	verantwoordelijk	te	maken	voor	de	ontvangst	en	inzet	van	de	financiële	

middelen.	De	motie	getuigt	van	een	gebrek	aan	inzicht,	aldus	de	schoolleidersvereniging.	

het bestuur een kopie van de 

beschikking op te vragen of 

via www.cfi.nl (instellings-

informatie).

Voor hulp en/of meer informa-

tie: AVS, Lex Albers, tel. 030-

2361010, l.albers@avs.nl

toegenomen levensverwachting

Premie ABP stijgt
in 2011
De	pensioenpremie	bij	ABP	zal	naar	eigen	zeggen	

in	2011	stijgen	als	eind	van	dit	jaar	blijkt	dat	de	

deelnemers	van	het	pensioenfonds	langer	leven	dan	

de	prognoses	tot	nu	toe	laten	zien.	Hoe	groot	die	

stijging	zal	zijn,	is	op	dit	moment	nog	niet	bekend.	

Eind	2010	verschijnen	de	nieuwe	CBS-prognoses.

De pensioenen van deelne-

mers van ABP kunnen in 

2011 niet meegroeien met de 

gemiddelde loonontwikke-

ling in de sectoren onderwijs 

en overheid. De financiële 

positie van ABP is daarvoor 

niet voldoende. De verwachte 

toename van de levensver-

wachting uit de komende CBS-

prognoses zal de premie doen 

stijgen. De premieverhoging 

wordt pas doorgevoerd op 1 

april 2011, maar wel dusdanig 

dat de voor het hele kalender-

jaar benodigde stijging van de 

premie in de resterende negen 

maanden wordt gerealiseerd.

Omdat ABP een kostendek-

kende premie hanteert, gaat 

de premie per 1 januari 2011 

met 0,1 procent omhoog in 

verband met gestegen kosten. 

De tijdelijke herstelopslag van 

1 procent, die in het kader 

van het (crisis)herstelplan per 

1 augustus van dit jaar werd 

ingevoerd, blijft gehandhaafd. 

De premie voor ouderdoms- 

en nabestaandenpensioen 

bedraagt op 1 januari 2011 

21,4 procent. _
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opnieuw kleine daling werkloosheid

Minder werkzoekenden 
met pedagogisch
beroep

De	werkloosheid	is	voor	de	achtste	maand	op	rij	

gedaald,	blijkt	uit	de	nieuwste	cijfers	van	het	CBS.	

Vooral	het	aantal	werkzoekenden	met	een	hoger	

pedagogisch	(-3,1	procent)	of	hoger	taalkundig	

(-2,8	procent)	beroep	nam	relatief	sterk	af.

ontslagen militairen op school

‘Ontslaggolf bij 
defensie kans voor 
onderwijsarbeidsmarkt’
De	voorgenomen	bezuinigingen	bij	defensie	zijn	een	

kans	om	het	personeelstekort	in	andere	branches	op	

te	lossen,	stelt	Jolanda	Salari	van	hr-adviesbureau	

GITP	in	het	Financieel	Dagblad.	Zij	ziet	onder	andere	

een	kans	voor	het	oplopende	schoolleiderstekort	in	

het	primair	onderwijs.

helder ambitieprofiel vaststellen

Nieuwe versie 
Programma van Eisen 
‘Frisse scholen’
Agentschap	NL	(voormalig	SenterNovem)	heeft	

het	Programma	van	Eisen	(PvE)	‘Frisse	scholen’	

vernieuwd.	Specifieke	technische	termen	zijn	

verduidelijkt	en	toegelicht	en	diverse	eisen	met	

betrekking	tot	het	binnenklimaat	zijn	uitgebreider	

geformuleerd.

Verwacht wordt dat de 

komende jaren bij defensie 

door bezuinigingen minimaal 

10.000 banen verdwijnen 

onder militairen en burger-

personeel; van elke zeven 

arbeidsplaatsen wordt er één 

geschrapt. Volgens Salari kan 

dat personeel geplaatst wor-

den in de sectoren onderwijs, 

Ook onder jongeren daalde 

het aantal werkzoekenden 

meer dan gemiddeld (-2,0 

procent). De werkloosheid 

kwam in oktober 2010 uit op 

410 duizend personen. 

Dat zijn er 2.000 minder dan 

in september. In het half jaar 

voorafgaand aan september 

daalde de werkloosheid nog 

met gemiddeld 6.000 per 

maand. _

techniek en zorg. Salari meldt 

dat veel militairen hun beroep 

kiezen vanwege de ‘maat-

schappelijke betrokkenheid’. 

Verder kunnen militairen 

goed met stress omgaan en 

snel schakelen. Dat maakt hen 

volgens Salari onder andere 

geschikt voor het onderwijs. _

Het PvE kan als leidraad 

dienen voor opdrachtgevers 

van nieuw- en verbouw van 

scholen (schoolbesturen en 

gemeenten). Door de opzet 

van het PvE is het mogelijk 

om voor de school een ambi-

tieprofiel met betrekking 

tot het binnenmilieu en 

energiezuinigheid vast te 

stellen: een instrument om 

keuzes te maken en prioritei-

ten te stellen. _

Meer informatie en downloa-

den: www.frissescholen.nl
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Over	het	thema	

Als	we	de	wandelgangen	en	de	

krantenberichten	moeten	geloven,	is	het	

niet	snel	goed	met	ouders.	Ze	helpen	te	

weinig,	ze	werken	teveel,	ze	zeuren…	Maar	

dat	is	het	bééld.	Het	gros	van	de	ouders/

verzorgers	is	meegaand,	welwillend	zelfs,	en	

absoluut	geïnteresseerd	in	de	ontwikkeling	

van	hun	kind.	Daarom	ook	geen	klaagzang	

in	dit	nummer,	maar	inspiratie.	Want	dat	een	

school	moeite	heeft	ouders	te	strikken	voor	

hand-	en	spandiensten,	betreft	eerder	een	

maatschappelijk	probleem	dan	een	‘lastige	

ouder’.	En	als	een	kind	zonder	ontbijt	in	de	

klas	verschijnt,	kun	je	wel	zeggen	‘dat	is	niet	

mijn	verantwoordelijkheid’,	maar	je	hebt	er	

wel	last	van.	Omdat	een	schoolleider	niet	

om	de	ouders	heen	kan	–	en	wil	–	en	omdat	

er	op	dat	gebied	veel	te	winnen	valt,	luidt	de	

vraag	in	dit	thema	daarom	telkens:	Is	het	‘wij’	

(ouders	én	school)	of	‘zij’	(de	ouders)?	Vul	

maar	in!

thema _ school en ouders

v e r t e l  w at  j e  v e r w a c h t  e n  m a a k  g o e d e  m at c h

Ouderbetrokkenheid	is	belangrijk,	niet	in	het	

minst	omdat	de	schoolprestaties	van	kinderen	

daar	wel	bij	varen.	Toch	slagen	scholen	er	

soms	onvoldoende	in	om	ouders	binnen	te	

halen.	Hoe	komt	dat,	en	wat	valt	daar	aan	te	

doen?	Is	bijvoorbeeld	het	‘oudercontract’	een	

oplossing?	 tekst marijke nijboer

Scholen hebben ouders nodig. Zeker in deze tijd, waarin 

onderwijsvernieuwingen elkaar rap opvolgen en de leer-

prestaties constant onder de loep liggen. Als de leerkracht 

de organisatie van het sinterklaasfeest aan ouders kan over-

laten, is dat een welkome en zelfs broodnodige taakverlich-

ting. Veel scholen zien ook het belang in van afstemming 

met ouders over de opvoeding. Via de MR en ouderraad 

houdt de school voeling met de visie van ouders op tal van 

zaken.

Misschien wel de belangrijkste reden om goed contact met 

ouders te houden is het feit dat dit de kansen van de kin-

deren op schoolsucces aantoonbaar verhoogt. “Bij kinderen 

uit kwetsbare gezinnen is dat effect nog sterker,” zegt peda-

goog Micha de Winter. “Als er geen contact is tussen thuis 

en school, weet je zeker dat er problemen komen.”

Het primair onderwijs steekt qua ouderbetrokkenheid 

gunstig af bij het vo. Bij een onderzoek in opdracht van 

het Ministerie voor Jeugd en Gezin1 meldde 76 procent van 

de ouders in het po dat zij altijd naar ouderavonden gaan 

en meehelpen met schooluitjes. Zo bezien is de situatie zo 

slecht nog niet. Dat percentage kan echter wat geflatteerd 

zijn doordat ouders sociaal wenselijk hebben geantwoord. 

Ook gaat het hier om een gemiddelde; er zijn scholen waar 

de ouderparticipatie prima functioneert en andere waar 

deze heel stroef verloopt.

Partners Uit onderzoek door Its2 blijkt dat schoollei-

ders op scholen met achterstandsleerlingen ouders minder 

vaak zien als partners, omdat ouders volgens hen niet 

altijd de vaardigheden hebben om op een gelijkwaardig 

niveau te communiceren over opvoeding en onderwijs én 

zij zich niet altijd verantwoordelijk voelen om thuis een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkelingskansen van hun 

kinderen. Zo’n school zal waarschijnlijk allereerst investe-

ren in ouderbetrokkenheid.

Ouderparticipatie lijkt beter haalbaar op een school met 
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v e r t e l  w at  j e  v e r w a c h t  e n  m a a k  g o e d e  m at c h

hoger opgeleide ouders. Maar ook daar loopt het lang niet 

altijd op rolletjes. In het onderzoek van Jeugd en Gezin 

verzucht een ouder: “Als de school meer rekening met wer-

kende ouders zou houden, zou ik mij vaker als vrijwilliger 

aan kunnen melden wanneer extra hulp nodig is.”

Alle ouders willen het beste voor hun kind, en vrijwel alle-

maal zien ze het belang van een goede schoolloopbaan in. 

Waarom is er dan toch zo vaak een mismatch tussen ouders 

en school? Hebben scholen misschien te hoge of verkeerde 

verwachtingen van ouders?

Tegenwoordig werken vaak beide ouders en zitten zij krap 

in de tijd. Volgens Marian van der Klein, senior onderzoe-

ker bij het Verwey-Jonker Instituut, weten ouders boven-

dien vaak vooraf niet wat de school van hen verwacht. 

“Scholen zouden transparanter kunnen zijn over wat zij 

van ouders vragen, en de mogelijkheden voor vrijwilli-

gerswerk schetsen aan de ouders. Nu komt de school vaak 

ineens met een klus en is men teleurgesteld wanneer zich 

geen vrijwilliger meldt. Zo ad hoc werkt het niet, daar 

hebben ouders het te druk voor.” Zelf ontving zij een brief >

Onduidelijkheid nekt 
ouderbetrokkenheid

Het	sinterklaasfeest	is	één	van	de	activiteiten	waarbij	vaak	de	
hulp	van	ouders	wordt	ingeroepen.	Foto:	Guido	Koppes/Nationale	
Beeldbank

van de school van haar kinderen over de overblijf. “De 

organisatie die het nu doet gaat het misschien niet meer 

trekken en de vraag aan ons was: bent u bereid om in te 

springen? Zo overval je ouders nogal. Ik vraag me ook af 

of dit op onze weg ligt als ouders.”

Matchen met klus Van der Kleins advies: vraag 

ouders al bij de inschrijving van hun kind of, en bij welke 

klussen, ze willen worden ingeschakeld. “Je moet een 

match maken tussen de klus en de ouder. Vraag bijvoor-

beeld: wilt u iets doen dat in het verlengde van uw werk 

ligt, of juist liever niet? Sommige sportverenigingen mat-

chen al jaren op die manier; die noteren bij de inschrij-

ving de beroepen van de ouders.”

Ze vervolgt: “Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers het fijn 

vinden om persoonlijk gevraagd worden voor een klus. 
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Je kan ouders vragen op expertise, belangstelling, of de dag 

van de week waarop ze beschikbaar zijn.”

Ook bij het benaderen van allochtone ouders kunnen scho-

len volgens haar leren van de sportwereld. “De KNVB heeft 

een programma voor voetbalverenigingen die nieuwe groe-

pen laten kennismaken met vrijwilligerswerk in de sport. 

Scholen zouden mensen persoonlijk moeten uitnodigen en 

informeren. Als je dat niet doet, weten zij niet wat er van 

hen verwacht wordt. Zo blijft hun groep ondervertegen-

woordigd, waardoor het meehelpen onaantrekkelijk voor 

hen blijft.”

Hoofddoek Het helpt ook wanneer leerkrachten hun 

eventuele vooroordelen opzij zetten. Van der Klein: “Zij 

benaderen een moeder met een hoofddoek misschien min-

der gemakkelijk, vanuit de veronderstelling dat ze niet wil 

of niet mag. Probeer het, spreek mensen individueel aan. 

Uit onderzoek blijkt ook dat hoe meer mensen zijn betrok-

ken bij hun kinderen, hoe vaker ze meedoen in de school. 

Dat geldt ook voor deze ouders.”

Het zijn niet alleen de scholen die zitten te springen om 

vrijwilligers; in de hele maatschappij wordt de inzet van 

onbetaalde krachten steeds belangrijker. De Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning ademt de gedachte dat burgers niet 

meer vanzelfsprekend alles van de overheid kunnen ver-

wachten. ‘Actief burgerschap’ is goed voor de sociale cohesie 

en, niet onbelangrijk, het scheelt de overheid kosten. In 

opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) gaat Van der Klein onderzoek doen naar vrij-

willigerswerk als tegenprestatie, ook in de onderwijssector. 

Bij dit soort vrijwilligerswerk sluiten instanties een overeen-

komst met burgers, waarbij de instantie belooft een dienst 

te leveren, terwijl de burgers beloven zich in ruil daarvoor 

vrijwillig in te zetten. VWS verwacht dat deze vorm van vrij-

willigerswerk in de toekomst steeds vaker voor zal komen.

Contract Van der Klein: “Wij willen weten: wat vinden 

de betrokken partijen van die verplichting? Wanneer een 

school vrijwilligerswerk als tegenprestatie contractueel vast-

legt, kan dat helderheid creëren voor beide partijen.” Maar 

met alleen een contract ben je er waarschijnlijk niet, zegt 

zij. “Dan wordt het een juridische kwestie, terwijl het een 

sociaal gebeuren is. Ik denk dat een verplichting tot partici-

patie ouders ook kan afschrikken.”

De Besturenraad, een grote koepel van christelijke onder-

wijsbesturen, denkt dat een oudercontract de ouderbetrok-

kenheid wel degelijk kan stimuleren. De school belooft 

daarbij zich voor het betrekken van ouders in te zetten, 

en de ouders zeggen toe dat zij hun kind laten ontbijten, 

spijbelen voorkomen, het maken van huiswerk stimuleren 

en interesse tonen in het schoolleven van hun kinderen. De 

Besturenraad denkt dat zo’n contract met name nuttig kan 

zijn op scholen waar de problemen met ouders sterker zijn.

Pedagoog Micha de Winter heeft z’n bedenkingen. “Ouders 

mogen ook iets terugverlangen. Wederkerigheid is ongeloof-

lijk belangrijk. Zo’n contract zou ook moeten vastleggen 

c y b e r o u d e r s
Een	cyberouder	signaleert	of	er	op	de	school	van	zijn	of	haar	

eigen	kinderen	problemen	of	‘gevaarlijke’	digitale	situaties	zijn	

en	denkt	met	het	team	mee	over	het	schoolbeleid	rond	internet-

gebruik.	‘Cyberouders’	is	recent	geïnitieerd	door	de	Vereniging	

Openbaar	Onderwijs	en	wordt	onder	andere	ondersteund	door	

het	ministerie	van	OCW.	De	VOO	werft	en	traint	ouders	en	

voorziet	hen	van	informatie.	Er	zijn	er	inmiddels	tien	aan	de	

slag.	Ouderparticipatie	is	een	onderliggend	doel,	zegt	Michiel	

Jongewaard	van	VOO.	“Veel	ouders	kunnen	dankzij	hun	bagage	

meer	betekenen	voor	de	school.	Cyberouders	zijn	ouders	die	

structureel	actief	willen	zijn.”	

Zie:	www.cyberouders.nl.	

b e t r o k k e n h e i d  o f  pa r t i c i pat i e ?

Met	ouderbetrokkenheid	wordt	de	betrokkenheid	van	ouders	

bedoeld	bij	de	opvoeding	en	het	onderwijs	van	hun	kind.	Die	uit	

zich	thuis	bijvoorbeeld	in	voorlezen	en	op	school	bijvoorbeeld	

door	naar	rapport	besprekingen	te	komen.	Ouderparticipatie	

is	de	actieve	deelname	van	ouders	aan	activiteiten	op	school.	

Informele	vormen	zijn	bijvoorbeeld	hand-	en	spandiensten;	

formele	vormen	zijn	zitting	in	de	ouderraad,	MR	of	het	

schoolbestuur.

(Bron:	‘Ouders,	scholen	en	diversiteit’,	Its,	2007,	Frederik	Smit,	

Geert	Driessen	e.a.)

Foto:	Killroy	Productions/Nationale	Beeldbank
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wat de ouders van de school mogen verwachten. Goed geïn-

formeerd worden, bijvoorbeeld, in plaats van alleen tien-

minutengesprekjes krijgen. De school moet ouders serieus 

nemen en overleggen bij problemen. Prima zo’n contract, 

maar het moet geen dictaat zijn.”

Zwaktebod Frederik Smit is senior-onderzoeker bij 

het Expertisecentrum Ouders, School en Buurt, van Its 

(Radboud Universiteit Nijmegen). Over die wederkerigheid 

is hij het helemaal eens met De Winter. “Een oudercontract 

is een zwaktebod. Ik vind dat je zo’n contract ook niet aan 

ouders moet voorleggen wanneer het goed gaat met de kin-

deren. Of het werkt hangt denk ik af van hoe je het brengt. 

Ik zou het zelf niet prettig vinden om zo’n contract onder 

m’n neus te krijgen. Je moet bovendien sancties kunnen 

stellen wanneer mensen het contract niet naleven.”

Scholen kunnen beter analyseren waarom de ouderbetrok-

kenheid achterblijft, vindt hij, en daar een passende aan-

pak bij zoeken. “Het grootste probleem op witte scholen is 

dat ouders geen tijd hebben. Ouders stellen zich soms ook 

consumentistisch op: de school runnen vinden ze niet hún 

business.”

Smit vindt dat ouderbetrokkenheid een serieus aandachts-

punt moet worden op scholen en lerarenopleidingen. “Leer-

krachten moeten leren waarom ouderbetrokkenheid goed 

is en hoe ze die kunnen stimuleren. Dat lukt beter wan-

neer je rekening houdt met de verschillende typen ouders3. 

Leerkrachten kunnen elkaar ook coachen en ervaringen 

uitwisselen. Scholen moeten een standpunt innemen over 

ouderparticipatie en dit moet een terugkerend onderwerp 

zijn op de teamvergadering.”

Noten

1	 		Marketresponse,	september	2010,	‘De	rol	van	de	school	

bij	de	opvoeding’

2	   ‘Ouders,	scholen	en	diversiteit’,	Its,	2007,	Frederik	Smit,	

Geert	Driessen,	Roderick	Sluiter,	Mariël	Brus

3	 		Zie	www.its.kun.nl/pdf/view.asp?id=506	voor	een	artikel	

waarin	Smit	zes	oudertypen	beschrijft.

thema _ school en ouders

z o  v e r s t e v i g  j e  d e  b a n d 
m e t  o u d e r s

•	 	Sta	open	voor	kritische	ouders	die	een	bijdrage	

willen	leveren	aan	het	verbeteren	van	de	school	als	

gemeenschap

•	 	Ken	de	culturele	achtergronden	van	de	gezinnen	en	

houd	hier	rekening	mee

•	 	Wees	al	bij	de	inschrijving	duidelijk	in	wat	je	verwacht	

van	ouders

•	 	Zorg	voor	een	goede	match	tussen	ouder	en	klus	

en	vraag	ouders	persoonlijk

•	 	Formuleer	met	het	team	je	doelen	rond	

ouderbetrokkenheid	en	–participatie	en	neem	deze	

op	in	het	schoolplan

•	 	Neem	kennis	van	de	good practices	van	andere	

scholen	en	evalueer	je	eigen	vorderingen

•	 	Train	indien	nodig	leerkrachten	in	het	omgaan	met	

ouders

•	 	Stimuleer	vaste	contacten	tussen	ouders.		

Deze	versterken	de	sociale	textuur	rond	een	klas	en	

de	school

m e e r  w e t e n ?
Op	www.frederiksmit.nl	staan	links	naar	diverse	artikelen	

over	ouderparticipatie.	Via	www.verwey-jonker.nl/jeugd/

publicaties/onderwijs	kunt	u	meer	lezen	over	onderzoeken	van	

het	Verwey-Jonker	Instituut.	Het	onderzoek	naar	vrijwilligers-

werk	als	tegenprestatie	is	naar	verwachting	mei	2011	afgerond.

De	AVS	verzorgt	advies	en	trainingen	op	het	gebied	van	ouder-

betrokkenheid	en	-communicatie	en	onderhoudt	contacten	met	

het	Verwey-Jonker	Instituut.	Meer	informatie:	Maartje	Alma,	

m.alma@avs.nl.

Maakt	uw	school	(schriftelijke)	afspraken	met	ouders	over	

participatie	en	vrijwillige	bijdragen	aan	activiteiten	op	

de	school?	Laat	het	dan	weten	aan	het	Verwey-Jonker	

Insti	tuut,	Jessica	van	den	Toorn	(tel.	030-2300799	of	

jvandentoorn@verwey-jonker.nl).

v a d e r w e e k
Rotterdam	kent	sinds	zeven	jaar	een	jaarlijkse	Vaderweek.	

“Ouderbetrokkenheid	leek	een	beetje	een	verhaal	van	moeders	

te	worden,”	zegt	Annette	Diender	van	Stichting	De	Meeuw,	initi-

atiefnemer	en	ondersteuner	van	de	Vaderweek.	De	vaders	wor-

den	uitgenodigd	op	de	school	voor	een	vaderontbijt,	voetbal-

wedstrijd	of	speurtocht	met	kinderen	door	de	wijk.	Of	ze	spelen	

het	Vaderspel,	waarbij	ze	ervaringen	uitwisselen	over	onderwijs	

en	opvoeding.	Hier	en	daar	ontstaan	structurele	contacten.	Op	

één	school	komt	nu	wekelijks	een	groep	Marokkaanse	vaders	

bijeen	om	te	leren	hoe	zij	thuis	de	schoolloopbaan	van	hun	kind	

kunnen	ondersteunen.	Zie:	www.stichtingdemeeuw.nl.	

Foto:	Nationale	Beeldbank
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v e t r a n dj e s  o f  r ek en fo u t j e s

Een	school	kán	zich	bezighouden	met	bedtijden	van	leerlingen	of	met	ouders	in	gesprek	gaan	over	

het	eetgedrag	van	een	kind.	Tegelijk	is	het	primair	onderwijs	zich	sterk	bewust	van	haar	hoofdtaak:	

scholing.	Een	gesprek	met	Arnold	Reijnen,	stedelijk	coördinator	Brede	Bossche	Scholen,	Ton	van	

Rijn,	directeur	basisschool	Wittering.nl	en	Janke	Ottema,	schoolmaatschappelijk	werker	op	sbo	

Rehoboth	over	de	verhouding	tussen	scholing	en	opvoeding.	 tekst noortje van dorp

Opvoeden: het grijze gebied
            tussen school en ouders

thema _ school en ouders

Drie gesprekspartners en drie verschillende situa-

ties: een nieuwe school in een nieuwbouwwijk, een 

samenwerking van zeven brede scholen in zeven zorg-

wijken en een school voor speciaal basisonderwijs. 

Elk hebben ze met dezelfde, maar ook met specifieke 

opvoedproblemen te maken. Alledrie houden zij zich 

bezig met het bijbrengen van normen en waarden en 

met sociale omgangsvormen. Sinds de financiële crisis 

krijgt directeur Van Rijn, van Wittering.nl in Rosma-

len, bijvoorbeeld steeds meer te maken met proble-

men rondom ‘nieuwe armoede’: ouders die een duur 

huis hebben gekocht, werkloos zijn geraakt en nu in 

de financiële problemen dreigen te raken. “En die soci-

ale spanningen voel je in de klas. Kinderen kunnen 

helemaal dichtklappen.“

‘e r  i s  g e e n  e x c u u s  o m  e e n  k i n d 
d at  h u l p  n o d i g  h e e f t  n i e t  t e 
h e l p e n ’
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Opvoeden: het grijze gebied
            tussen school en ouders

>

De Brede Bossche Scholen hebben niet alleen gemiddeld 

veel leerlingen met werkloze ouders, maar ook te maken 

met ontwikkelingsachterstanden en andere problematiek 

die zorgwijken met zich meebrengen. De schatting van 

stedelijk coördinator Brede scholen Arnold Reijnen is dat 

30 procent van de wijkbewoners functioneel analfabeet is. 

“Overgewicht, taalachterstand, vandalisme, sociale proble-

men, leerlingen die niet ontbijten, we hebben er allemaal 

mee te maken”, aldus Reijnen. Sbo Rehoboth in Rijswijk 

heeft geen wijkfunctie; de leerlingen komen uit uiteen-

lopende sociale situaties. De school richt zich vooral op 

het bijbrengen van omgangsvormen onder de leerlingen.

Wat nu precies opvoeding is, vinden ze alledrie in eerste 

instantie moeilijk te verwoorden. Zowel Van Rijn als Otte-

ma trekken de term breder en noemen het de ontwikkeling 

van een jong mens. “Opvoeding is bezig zijn met het totale 

kind”, aldus schoolmaatschappelijk werker Ottema. “Leren 

dat je in een sociale omgeving leeft, dat je mag zijn wie 

je bent”, aldus Van Rijn. Alledrie zijn ze van mening dat 

school daarin een rol heeft, maar ouders eindverantwoor-

delijk zijn. Maar waar Reijnen veel liever ziet dat ouders 

meer verantwoordelijkheid nemen, trekken de Rehoboth-

school en Wittering.nl samen met ouders op. Kader Primair 

polste de meningen aan de hand van enkele stellingen.

stell ing:  een gemiddelde  leerkracht 
in  nederl and is  te  veel  t i jd  kwi jt  a an 
het  opvoeden van k inderen.

Waar Reijnen direct: “Mee eens” roept, zetten Ottema en 

Van Rijn allebei vraagtekens bij ‘te’. Volgens Van Rijn moet 

een leerkracht zijn pedagogisch vermogen in relatie tot 

opvoeden juist bovenaan zetten. Opvoeding is dan ook, 

naast kennis en leren, een van de drie pijlers van Witte-

ring.nl. “Welke leerkracht herinner je je nog van vroeger?”, 

vraagt Van Rijn. “En had dat te maken met zijn didactisch 

vermogen, of was het zijn of haar bevlogenheid? Wij gaan 

er vanuit dat een kind niet maakbaar, maar ontwikkel-

baar is. En als je je daarvoor openstelt, dan raak je geïn-

spireerd. En dan wordt er pas geleerd!” Volgens Ottema 

moeten opvoeding en onderwijs wel in balans zijn. “We 

zijn een school, het grootste gedeelte van de tijd moet aan 

onderwijs opgaan.”

Dat ze er, gewild of ongewild, de hele dag mee bezig zijn, 

is een feit. “Als een kind niet heeft ontbeten, als ouders 

ruzie hebben, je merkt het in de klas”, aldus Reijnen. “Ik 

heb er moeite mee dat er bij problemen steeds weer naar 

scholen wordt gekeken. Constateert het CBS de ene dag 

tandrot, dan stromen de volgende dag al preventiepakket-

ten de school binnen, zonder dat we daar extra facilitei-

ten voor krijgen. Fout, leg die verantwoordelijkheid eens 

bij de ouders! Op deze manier plegen we echt roofbouw 

op onze leerkrachten én het onderwijs.”

Maar waar je precies die grens trekt, lijkt een grijs gebied. 

“Vanaf het moment dat je een kind op school krijgt, neem 

je verantwoordelijkheid”, aldus Van Rijn. “En als je dan 

een probleem constateert, dan ga je ook op zoek naar 

oplossingen”, vervolgt Reijnen. “Als ouders niet thuis 

geven, moet je zelf aan de slag.”

stell ing:  school  en  ouders moeten 
meer dan nu het  geval  is  met  elk a ar 
optrekken bi j  de  opvoeding.

Een volmondig ‘ja’. Door meer te praten en allebei te 

focussen op het kind, kun je problemen voor zijn. Reij-

nen: “Wij halen heel de trukendoos open om ouders te 

betrekken. Met ouderkamers, door voor te lezen bij leer-

lingen thuis, oudergesprekken.” Wittering.nl heeft zelfs 

met ouders een ‘educatief partnerschap’. Zo zijn ouders 

‘verplicht’ om minstens een dag per jaar op school mee 

te draaien, zijn er geen tienminutengesprekken (“als we 

met ouders in gesprek gaan, dan hebben we écht een 

gesprek”) en wordt er onder andere aan de hand van 

spiegelbladen (leerling, ouder(s) en leerkracht schrijven 

alle drie een stukje over de ontwikkeling) gekeken naar 

de ontwikkeling van een kind. “Opvoeden doe je samen”, 

aldus Van Rijn.

Als school zonder wijkfunctie is het voor de Rehoboth-

school lastiger om met ouders in contact te komen. 

Ottema treft vaak wel welwillende ouders aan. “Hun 

leven wordt ook beïnvloed door de problematiek van hun 

kind.” De opvoedcursus die de school aanbiedt is dan ook 

populair. Doel van de cursus is om ouders te leren om 

op een ontspannen, positieve manier op te voeden. “Met 

complimenten bereik je veel meer dan met straffen”, 

aldus Ottema. Ga je niet te ver om als school een cursus 

te geven over iets wat primair de taak is van ouders? “Nee, 

het is slechts een kwestie van net even anders naar zo’n 

kind kijken. We zijn ouders niet aan het betuttelen, maar 

geven juist handvatten.”
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Arnold	Reijnen	is	stedelijk	

coördinator	van	de	Brede	

Bossche	Scholen,	een	

brede	school-formule	

die	de	gemeente	Den	

Bosch	heeft	toegepast	

om	grote	problemen	

waar	de	stad	mee	kampt	

(educatieve	achterstand	

en	scheefgroei	op	de	

arbeidsmarkt)	aan	

te	pakken.	Zeven	

zorgwijken	zijn	aangewezen,	waarin	tien	basisscholen	zeven	

brede	scholen	vormen.	Elke	brede	school	krijgt	jaarlijks	van	

de	gemeenteraad	25.000	euro	extra	om	wijkprojecten	op	te	

starten	en	te	continueren.

Ton	van	Rijn	is	directeur	

van	Wittering.nl,	een	

jonge	basisschool	(start	

2004/2005)	met	zo’n	240	

leerlingen	die	het	nieuwe	

leren	in	de	praktijk	

brengt.	Niet	de	leerstof,	

maar	het	kind	staat	

centraal.	Kernconcepten	

zijn	het	centrale	deel	van	

het	curriculum,	vanuit	de	

gedachte	dat	leerlingen	

het	best	leren	als	dingen	verband	hebben	met	elkaar.	Het	

concept	achter	Wittering.nl	is	ontwikkeld	in	partnerschap	door	

schoolbestuur	Signum	en	KPC	Groep.

thema _ school en ouders

Janke	Ottema	is	

schoolmaatschappelijk	

werker	op	sbo	Rehoboth	

in	Rijswijk.	Rehoboth	

heeft	een	regionale	

functie.	De	ongeveer	

105	leerlingen	hebben	te	

maken	met	verschillende	

cognitieve	beperkingen,	

met	een	ondergrens	van	

een	IQ	van	zestig.	In	de	

JRK-groep	(jonge	risico	

kinderen)	zitten	maximaal	twaalf	leerlingen	met	een	leerkracht	

en	een	onderwijsassistent.	De	rest	van	de	klassen	bestaat	uit	

maximaal	vijftien	leerlingen	met	een	leerkracht.

stell ing:  ouders en  school  moeten
afspraken maken over bedti jden
en ontbi jt .

Een stelling die volgens alledrie te ver gaat. “Ik kreeg een 

tijdje geleden van ouders te horen dat hun kind slecht 

sliep. Of ik er iets van wilde zeggen”, lacht Ottema. “Dat 

gaat me te ver. Ik bepaal niet thuis de regels, zij zijn de 

ouders. Wat we wel kunnen doen is het een keer in een 

kringgesprek bespreken.”

School zien de drie dan ook meer als een signaleringsplek. 

Van Rijn: “Wij denken actief mee met ouders en geven, 

daar waar nodig, sturing of stellen externe hulp voor.” De 

contactmomenten op school met ouders zijn volgens Reij-

nen, Van Rijn en Ottema een goed moment om op een laag-

drempelige manier met ouders over hun kind te praten en 

eventuele zaken aan de orde te stellen. Dat een kind bijvoor-

beeld vaak moe is of ‘s ochtends op school komt met chips.

Als het echt uit de hand loopt, zouden ze alledrie wel 

ingrijpen. Van Rijn moest zelfs een keer zover gaan dat hij 

aangifte deed van vermissing. “Een leerling is mijn ver-

antwoordelijkheid. Als ik iets signaleer, moet ik het ook 

aanpakken.”

stell ing:  de  school  moet  wel
een inspanning doen,  als  ouders hun 
kinderen niet  opvoeden,  om hen als
nog verantwoordeli jkheid  te
l aten nemen.

Terug naar het uitgangspunt van de drie: ouders zijn eind-

verantwoordelijk voor opvoeding en je moet alles uit de 

kast halen om die verantwoordelijkheid bij hen te houden. 

“Ken je werk, ken je kinderen”, reageert Reijnen. “Het 

gezin is zoveel belangrijker dan school. Wat wij er in vijf en 

een half uur inpompen, kan er in vijf minuten weer uitge-

slagen zijn. Probeer partners in te schakelen om zo’n gezin 

te helpen. Maatschappelijk werk, een jeugdarts. Help ze 

met deze verantwoordelijkheid.” Werkt dit niet, dan moet 

je als school stappen nemen. “In het onderwijs zijn er altijd 

zoveel excuses om te weinig aandacht aan dit soort pro-

blematiek te geven”, reageert Van Rijn. “Er is geen excuus 

om een kind dat hulp nodig heeft niet te helpen. Het is 

geen kwestie van een rotte appel uit de mand halen, het is 

een kwestie van een verdwaald schaap weer bij de kudde 

halen.” _

De	stellingen	in	dit	artikel	zijn	onder	andere	gebaseerd	op	

onderzoeksresultaten	uit	het	in	september	2010	verschenen	

rapport	‘De	rol	van	de	school	bij	opvoeding’,	in	opdracht	

van	het	toenmalige	ministerie	van	Jeugd	en	Gezin.	Zie	ook	

www.opvoeddebat.nl.
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g o o d  pr a c t i c e s  o u d erg el ed in g 
m ed e zeg g en s c h a p

Voor	het	goed	laten	functioneren	

van	de	oudergeleding	binnen	de	

medezeggenschapsraad,	moeten	zowel	ouders	

als	schoolleiding	een	inspanning	leveren.	“Ik	

leg	de	bal	vaak	breed,	ook	in	het	begin	van	

een	proces:	denk	maar	mee.”

tekst bert nijveld

Caroline Hoffmann is directeur van De Klipper in Berkel 

en Rodenrijs. Haar ervaringen met de oudergeleding in 

de medezeggenschapsraad (MR) zijn ronduit positief. “Er 

bestaat een uitstekende verstandhouding tussen MR en 

school, dat is absoluut het geval”, stelt zij vast. “Wij heb-

ben een actieve en betrokken oudergeleding. De ouders 

zijn zorgvuldig in hun handelwijze en ze zijn doordron-

gen van wat hun rol is, namelijk bijdragen aan het zo 

goed mogelijk laten draaien van de school. Omdat wij 

een gemeenschappelijk doel hebben, is bijna nooit sprake 

van tegenstellingen.” Dat het ook anders kan ervoer zij 

op een vorige school waar zij directeur was. “Je kunt door 

gebrek aan vertrouwen in een wederzijds controlerende 

rol terechtkomen. Je bent dan alleen nog bezig elkaar ver-

wijten te maken en dat is zonde van alle tijd en energie die 

dat kost. Dat gaat ten koste van de school en dat kan niet 

de bedoeling zijn.”

Een concreet voorbeeld van de huidige goede samenwer-

king is de groeisituatie waarin de school zich bevindt. “De 

school moest gesplitst naar een tweede locatie; welke kin-

deren gaan dan waarheen? In dat proces zijn wij intensief 

samen met de MR opgetrokken. Hoe zorg je dat de commu-

nicatie met de ouders zo zorgvuldig mogelijk verloopt?”

thema _ school en ouders

Hoffmann: “Het is belangrijk elkaar duidelijk en open te 

informeren over wat er speelt. Daar hoort ook bij dat dui-

delijk moet zijn wat ieders rol is. Het eerste wat ik altijd 

doe als een nieuwe oudergeleding gekozen is, is met hen 

om de tafel gaan en wederzijdse verwachtingen uitspre-

ken. En hoe die zich verhouden tot de rechten en plichten 

van een MR. Neem de mensen serieus en wees tegelijker-

tijd duidelijk in wat wel en niet van een MR wordt ver-

wacht. Onderhoudt vooral ook het informele contact en 

spreek waardering naar elkaar uit.”

Tips 
Wat zijn de belangrijkste problemen waar scholen tegen-

aan lopen in het contact met een oudergeleding? “Voor 

zover er problemen zijn”, kaatst senior AVS-adviseur 

Carine Hulscher-Slot de bal terug. “Meestal gaat het 

goed! Maar als ze er wel zijn dan gaat het vaak om ouders 

bereid vinden zitting te nemen in de MR. Verder is het 

zo dat de personeelsgeleding allerlei faciliteiten kent, 

De meer waarde

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

van een goed
draaie nde MR
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terwijl er voor ouders niets geregeld is; die doen het in 

hun vrije tijd. Er zijn besturen die daar een vergoeding 

tegenover zetten, of oppaskosten betalen, maar er zijn er 

ook die niets doen. Ook zie je dat ouders – maar dat geldt 

ook voor de overige MR-leden en zelfs voor directeuren 

– niet precies op de hoogte zijn van de taken van de MR. 

Waar moeten zij zich mee bezig houden en wat zijn hun 

bevoegdheden? Dit niet goed op de hoogte zijn, kan ertoe 

leiden dat ouders de positie van schoolleider of bestuurs-

lid innemen.” Ten slotte noemt Hulscher-Slot nog de 

informatieachterstand die ouders hebben. De tips die zij 

geeft voor het goed laten functioneren van een oudergele-

ding hebben vooral daar mee te maken: voorzie de ouders 

van relevante informatie en bereid vergaderingen goed 

voor (zie kader over MR Centraal, red.). Daarnaast is het 

volgens haar belangrijk dat de schoolleider goede contac-

ten onderhoudt met de MR. “En wijs de MR erop dat er 

scholingsmogelijkheden zijn!”

Kaarten op tafel
Een ander voorbeeld van een goed draaiende oudergele-

ding is op GBS De Wegwijzer in Steenwijk. André Reinders 

is hier sinds twee jaar directeur. Vóór zijn komst maakte 

de school een turbulente periode door met veel verande-

ringen. “De ouders zaten bovenop die ontwikkelingen”, 

weet Reinders. “De betrokkenheid was dus duidelijk 

aanwezig, alleen niet altijd op een positieve manier.” Hij 

heeft dat weten om te buigen naar wat het nu is. “Ik leg 

de bal vaak breed”, verklaart hij het succes van zijn aan-

pak. “Ook in het begin van processen: denk maar mee. 

Ik confronteer ze niet met kant-en-klaar beleid waar ze 

alleen nog ‘ja’ op mogen zeggen. Ik zie het als een manier 

om maximaal draagkracht te krijgen. Dit zijn de contou-

ren en dit de marges, hoe kijken jullie er tegen aan? Daar-

door heb je het gevoel dat je samen met de school vooruit 

wil en er samen iets van maakt!”

Reinders is zelf geen lid van de MR, maar is meestal, op 

uitnodiging, wel aanwezig. “Wat de ouders op prijs stel-

len is dat ik mijn kaarten open op tafel leg. Ik vertel over 

de stand van zaken op school; ook als er een inspectiebe-

zoek is geweest en er zijn verbeterpunten genoemd. Ik ga 

niet op een minimum zitten van dit móet ik zeggen.”

Jenny Terpstra heeft zitting in de oudergeleding van de 

MR van De Wegwijzer. Zij ervaart de samenwerking met 

de school als heel prettig. “De directeur is open en infor-

matief, maar ook helder in wat ieders taak en rol is. Ik 

heb het idee dat ik als ouder gehoord wordt.” Terpstra 

was recent betrokken bij een sollicitatieprocedure voor 

een nieuwe leerkracht. “Ik kreeg de indruk dat kandida-

ten werden uitgenodigd die vanuit het bestuur ‘verplicht’ 

naar voren werden geschoven. Op mijn verzoek is ook een 

andere mevrouw uitgenodigd en die is het geworden.”

Belangrijk voor haar functioneren, vindt Terpstra de 

informatieverstrekking. “De school moet bijtijds informe-

ren en onderbouwen waarom keuzes zijn gemaakt.” Wat 

haar motiveert lid te zijn van de MR? “Ik vind het belang-

rijk te weten welk beleid gevoerd wordt op de school waar 

onze vier kinderen zitten. Voorheen maakte ik daar nooit 

tijd voor vrij. Nu ik in de MR zit, moet ik wel.”

Nieuwbouwplannen
De MR van De Wegwijzer is momenteel druk met de 

nieuwbouwplannen voor de school. Adviezen van de 

oudergeleding hebben zwaar meegewogen in beslui-

ten die zijn genomen. Reinders: “Deze gereformeerde 

De meer waarde ‘ i k  c o n f r o n t e e r  m r - l e d e n  n i e t 
m e t  k a n t - e n - k l a a r  b e l e i d  w a a r 
z e  a l l e e n  n o g  ‘ j a’  o p  m o g e n 
z e g g e n ’van een goed

draaie nde MR
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Voor	MR-leden	bestaat	sinds	kort	MR	Centraal,	een	portaal	voor	

iedereen	die	lid	is	van	een	medezeggenschapsraad.	MR’s	die	daar	

zo’n	350	euro	per	jaar	voor	over	hebben,	kunnen	hier	een	stukje	

van	een	server	gebruiken,	waarop	alle	relevante	vergaderstukken	

die	nodig	zijn	voor	het	functioneren	van	de	MR	opgeslagen	

kunnen	worden.	Ook	alle	mailverkeer	verloopt	dan	via	dit	portaal.	

Doordat	MR	Centraal	webbased	is	kun	je	altijd	en	overal	bij	de	

informatie	komen.

Susan	Niesen	is	als	ouder	lid	van	een	MR	in	Reuver	en	enthousiast	

gebruiker	van	het	portaal.	“Je	hebt	altijd	toegang	tot	alle	

stukken	in	de	meest	up to date	versie	en	ze	worden	overzichtelijk	

gearchiveerd.	Ik	ben	zelf	voorzitter	en	print	de	relevante	stukken	

uit,	maar	ik	zie	ook	leden	vanaf	het	computerscherm	meekijken.	

Je	kunt	ook	op	stukken	reageren,	de	reacties	blijven	bewaard.	Je	

hebt	dan	al	vóór	vergaderd,	waardoor	je	beter	bent	voorbereid	en	

de	eigenlijke	vergadering	sneller	verloopt.”

Meer	informatie:	www.mrcentraal.nl

basisschool hecht sterk aan het waarborgen van de iden-

titeit. Samenwerken met andere scholen is prima, maar 

binnen grenzen. Zo zagen de ouders het niet zitten om een 

schoolplein te delen met een andere school.

Ze willen een eigen plein en zo nog wat meer. Op die 

manier heeft het bestuur dit verzoek met de gemeente 

besproken en dat is gehonoreerd. Het bestuur zou ook wel 

gek zijn dit soort adviezen te negeren. Tegelijkertijd is het 

belangrijk aan te geven dat het om adviezen gaat, het moet 

helder zijn wie uiteindelijk beslist. Dat voorkomt dat er 

naderhand ruis is of teleurstelling.”

Reinders toont zich al met al blij met de ouderbetrokken-

heid in de MR. “Ik heb zelf ook belang bij een goede MR. 

Het is goed dat men er mij op wijst als ik wel eens te snel of 

te vluchtig ben. Voor een directeur is het wel eens gemak-

kelijk een minder sterke MR te hebben, maar dat is korte 

termijn denken. Ouders hebben een mening, hebben iets 

te zeggen en dat draagt bij aan de kwaliteit van de school, 

absoluut!” _

m e e r  w e t e n ?
Informatie	voor	medezeggenschapsraden	is	te	vinden	op	

www.infowms.nl.	Voor	informatie	over	MR-scholing	kunt	u	

terecht	bij	de	AVS,	Carine	Hulscher-Slot,	tel.	030-2361010,	

c.hulscher@avs.nl.
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Oudercommunicatie

thema _ school en ouders

tekst joëlle poortvliet 

Het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (PAOO, pro-

ject van Forum: Instituut voor Multiculturele Vraagstuk-

ken) organiseerde met de AVS in maart 2009 een pilot om 

de betrokkenheid van ouders bij de school en de school-

loopbaan van hun kinderen te vergroten. In Enschede en 

Hengelo deden acht scholen mee. Eén daarvan was de 

openbare Daltonschool Het Stroink waar Tonnie Pothoven 

directeur is. Zij focuste zich met haar team met name op 

Pothoven knoopte nog een extra AVS-training aan de pilot 

vast, waar leerkrachten door perceptuele communicatie (je 

letterlijk in verschillende rollen verplaatsen) meer inzicht 

kregen in hoe de ouder iets beleeft. “We speelden bijvoor-

beeld dat een ouder na schooltijd een leerkracht iets kwam 

vragen. De leerkracht draaide zich in deze situatie wel 

om richting de ouder, maar ging niet even staan. In de rol 

van ouder gaf dat de andere leerkracht een ongemakkelijk 

gevoel: waarom komt hij/zij niet even op mijn niveau?” 

Het is goed om je van deze zaken bewust te zijn, vindt de 

directeur. “Niet elke leerkracht beheerst de competentie 

‘omgaan met de omgeving van de school’ even goed en 

juist daarom is het slim te blijven oefenen.”

Directeur	Tonnie	Pothoven	van	openbare	Daltonschool	Het	Stroink	kwam	
er	tijdens	een	pilot	achter	dat	veel	(allochtone)	ouders	bijvoorbeeld	de	
nieuwsbrief	niet	goed	begrepen.

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

oudercommunicatie: hoe communiceer je? Wat zijn de 

informatiestromen van de school en hoe kun je die beter 

aanpassen op de ouders? “De omgeving van onze school 

en daarmee ook de ouderpopulatie veranderde. Inmid-

dels is zo’n 40 procent van onze leerlingen van allochtone 

afkomst. Dat was de aanleiding om met het team te kijken: 

hoe kunnen we niet alleen deze, maar álle ouders beter 

benaderen?”

Tijdens de pilot kwam Het Stroink er bijvoorbeeld ach-

ter dat veel ouders de ‘post’ die mee naar huis kwam, de 

nieuwsbrief of verzoeken om ergens bij te helpen, niet 

goed begrepen. De school schrijft nu zaken bewust wat een-

voudiger op en geeft waar nodig uitleg bij een lastige term.

Het Stroink overweegt volgend jaar een training voor 

slechtnieuwsgesprekken met ouders te volgen. “Ook bij 

dit soort gesprekken met ouders is de benadering enorm 

belangrijk.”

Het effect van de inspanningen bleek bij een recente kwa-

liteitsmeting op Het Stroink. Op communicatie met de 

ouders scoort de school veel hoger dan vier jaar geleden. 

Ook de ouderavonden en open-huisavonden worden beter 

gewaardeerd en bezocht. Pothoven: “Ik denk dat we er in 

geslaagd zijn de drempel voor ouders te verlagen.”

m e e r  w e t e n ?
Voor	advies	en	trainingen	op	het	gebied	van	

ouderbetrokkenheid	en	-communicatie	kunt	u	AVS-adviseurs	

Maartje	Alma	of	Magda	Snijders	benaderen	via	tel.	030-

2361010	of	via	m.alma@avs.nl	of	m.snijders@avs.nl.
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s c h o o l l ei d er s  ov er  h o e v er  d e  in v l o ed  va n  o u d er s  r ei k t

Sámen,	maar	het	is	schipperen.	De	ene	keer	geven	ouders	de	doorslag,	de	andere	keer	stelt	de	

directeur	een	grens.	Drie	schoolleiders	vertellen	over	de	–	soms	vergaande	–	invloed	van	ouders	

op	hun	onderwijsconcept.	“Je	moet	niet	op	elkaars	stoel	gaan	zitten.	Het	is	een	spel	dat	de	

meeste	mensen	wel	beheersen.”	 tekst irene hemels

Van wie 
is de school?
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Tot een jaar geleden was vernieuwingsschool de Windroos 

helemaal van ouders. Dertig jaar geleden opgericht door 

ouders in Wijk bij Duurstede hief in 2009 het ouderbestuur 

zichzelf op. Daar zijn geen grote conflicten aan vooraf 

gegaan. Toch ging het onderbrengen van deze eenpitter bij 

een professioneel schoolbestuur niet zonder slag of stoot. 

Medeoprichter Mieke Wijnker, tot voor kort mededirecteur 

voordat zij onlangs met pensioen ging, over de beginjaren. 

“We hebben de eerste jaren heel veel discussies gehad over 

onze visie op mensen, op de maatschappij en op het kind 

en het onderwijs dat daarbij past. We hadden wekelijkse 

huiskamerbijeenkomsten waarin ouders en later ook de 

aangetrokken leerkrachten volkomen gelijk waren. Je 

zag met de jaren wel dat, met de groei van de school, de 

expertise van het team groter werd en ouders minder op de 

inhoudelijke kant gingen zitten. Maar dan werd er bijvoor-

beeld een ouderwerkgroep ‘Luis in de Pels’ opgericht die 

als gesprekspartner van school een vinger aan de pols hield 

over de onderwijskoers. Dat ging allemaal heel soepel.”

Ouders aan zet Toch schuurde het soms. Directeur 

Jan Overweel: “Je bent afhankelijk van de expertise van het 

bestuur dat uit goedwillende ouders bestaat. Soms zit er 

buitengewoon veel expertise en diepgang, soms is dat min-

der aanwezig. Met alle respect voor een lekenbestuur: zij 

blijven de besluiten nemen, terwijl de directeur hen moet 

informeren en bijpraten, waardoor die soms niet meer aan 

de inhoudelijke kant van het onderwijs toekomt. Daarnaast 

is de verwevenheid van ouders uit het bestuur met het 

onderwijs aan hun eigen kind soms een complexe zaak.”

Als het om onderwijsinhoudelijke zaken gaat, moet het 

team bepalend zijn en ouders en bestuur controlerend 

op visie en uitgangspunten, heeft de Windroos geleerd. 

Met een voorbeeld over de introductie van ict op school, 

maakt Overweel duidelijk waar de grens van de invloed van 

ouders dient te liggen. “In de werkgroep zaten veel ouders 

met heel veel expertise. Die expertise is leidend geworden 

in de keuze voor computers en infrastructuur. Zonder een 

basis vanuit het team ontwikkelden deskundige ouders 

plannen. Deze expertise heeft ons veel gebracht, maar 

we zijn daarin erg kwetsbaar gebleken toen de mate van 

ondersteuning veranderde.”

Op de Windroos heeft de ouderparticipatie uiteindelijk 

een ontwikkeling doorgemaakt van actief bemoeien naar 

een meer volgend en meedenkende vorm van participatie. 

Groepsouders hebben een geformaliseerde positie en over-

leggen driemaal per jaar met directie en MR. Op de vraag 

van wie de school is, antwoordt medeoprichter Wijnker 

spontaan met: “Van de ouders. Als ouders zich niet meer 

herkennen, halen zij hun kinderen weg en dan is er geen 

school meer.” Maar zo zwart-wit is het niet, erkent ze. “Je 

kunt beter vragen: wie maken de school? Je kunt het niet 

afzonderlijk van elkaar doen. Als de verbinding tussen 

ouders en team knapt, je elkaar niet meer begrijpt, dan 

gaat er ergens iets fout.”

Verzet De Camminghaschool, een dorpschool in 

Bunnik, werd vorig jaar geconfronteerd met een groepje 

ouders dat eiste dat een zorgleerling uit de groep van hun 

kinderen naar het speciaal onderwijs gestuurd zou wor-

den. Onaangenaam verrast was directeur Arno Hollander: 

“Er werden brieven geschreven, andere ouders werden 

gemobiliseerd. Je gaat meteen in gesprek met deze ouders 

om helder te maken dat de aandacht voor dit kind niet 

ten koste gaat van hun kinderen. Het hielp allemaal 

niets.” Hollander heeft het als behoorlijk bedreigend erva-

ren. “Het was ‘dat kind eruit, of wij gaan weg’. Dat is een 

vorm van gedrag dat aansluit bij het huidige, veeleisende 

consumentdenken. Ouders die enorm gericht zijn op hun 

eigen kind, dat het beste van het beste moet hebben. Dat 

is prima, daar staan wij als school ook voor. Daarom heb-

ben we in de organisatie zoveel zekerheden ingebouwd 

dat elk kind het beste krijgt.”

Partners Toch kreeg de school het niet voor elkaar 

om de ontevreden ouders te overtuigen met als gevolg 

dat twee ouderparen hun kinderen van school haalden. 

Hollander: “Vijftien jaar geleden hebben wij als team 

besloten dat we een echte dorpsschool wilden zijn voor 

alle kinderen. We vonden het onzinnig dat een aantal kin-

deren uit het dorp verdween en met een busje naar het 

speciaal onderwijs ging. Nu hebben we in iedere groep 

kinderen die extra hulp nodig hebben en een handelings-

plan. We kunnen niet alles aan, maar doen ons best om 

kinderen uit het dorp zoveel mogelijk op te vangen. Dat is 

een principe. Ons beleid is natuurlijk niet zaligmakend. 

We bespreken regelmatig met ouders, team en MR of het 

nog goed is wat we doen. We waren daarom ook blij dat 

de rest van de ouders opkwam voor het kind dat weg zou 

moeten.”

Op de filosofische vraag van wie de school is, antwoordt 

Hollander onmiddellijk: “Van beide. Dat staat ook in 

ons schoolplan. Ouders en school zijn partners. We heb-

ben echter wel elk onze verantwoordelijkheid: ouders 

vooral naar hun eigen kind, wij ten aanzien van het 

schoolaanbod. Het is van groot belang om daarover met >

Op	de	Camminghaschool	in	Bunnik	zit	tijdens	de	
weekafsluiting	de	aula	vol,	daar	zijn	ook	ouders	bij	aanwezig.	
Foto’s:	Hans	Roggen

‘o u d e r s  z o r g d e n  vo o r  e e n 
f r i s s e  w i n d ’
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elkaar in gesprek te blijven.” Toegepast op bijvoorbeeld 

de schoolidentiteit, de Camminghaschool is een identi-

teitsgebonden (katholieke) school, betekent dit dat ouders 

verantwoordelijk zijn voor het al dan niet gelovig opvoeden 

van hun kind, legt Hollander uit. “Wanneer ouders kiezen 

voor onze school, accepteren ze tegelijkertijd dat wij vorm 

geven aan die identiteit. Anderzijds respecteert de school 

de verantwoordelijkheid van ouders in deze door kinderen 

niet te willen ‘bekeren’, maar juist van allen te vragen met 

respect met elkaar om te gaan. Van leerkrachten wordt 

gevraagd dat respect actief vóór te leven en uit te dragen.”

Moeite doen De Utrechtse Parkschool in de multicul-

turele wijk Lombok heeft een tegenovergestelde ervaring 

met ouders. In plaats van wegtrekken, doen ouders moeite 

om een ‘zwarte’ school weer gemengd te maken. Zeven jaar 

geleden nam een aantal autochtone ouders gezamenlijk 

het initiatief om hun kinderen aan te melden bij de toen 

nog ‘zwarte’ Parkschool. Annet Baart is nu voor het derde 

jaar directeur. Zij vermoedt dat de school het initiatief van 

de ouders destijds toejuichte. “Ik denk dat het team het wel 

leuk vond om ook autoch-

tone kinderen op school te 

hebben. Zonder ouders lukt 

het je als school niet om 

een dergelijke omkering te 

bereiken.”

Het ouderinitiatief ‘Wijk 

niet uit’ is nog steeds actief 

om autochtone ouders over 

te halen hun kinderen niet 

naar ‘witte’ scholen buiten 

de wijk te sturen. In groep 5 

en 6 zitten elk drie autoch-

tone kinderen, in groep 4 

zijn het er al wat meer. In 

de kleuterklas is inmiddels 

40 procent autochtoon. De 

consequenties zijn groot, 

vertelt Baart, want met een 

andere leerlingenpopula-

tie moet er ook een ander 

Potentiële	toekomstige	ouders	bezoeken	de	Parkschool	in	de	bekende	Utrechtse	multiculturele	wijk	Lombok.

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

De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op de 

stelling: 

De school verwacht anno 2010 
teveel inzet van ouders.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	

ingezonden	via	de	website.

Berry Hakkeling van CBS Overschie:

“Deels	eens.	Als	professionele	orga-

nisatie	mag	je	niet	afhankelijk	zijn	van	

vrijwilligershulp.	Echter,	we	willen	ook	

ouderbetrokkenheid,	brede	school	en	mond-

op-mond-reclame.	Kortom:	we	hebben	

elkaar,	in	de	driehoek	school-ouder-kind,	

nodig,	maar	een	school	mag	niet	afhankelijk	

van	zijn	van	de	inzet	van	ouders.”

M. Kesselring: “Oneens.	Scholen	vragen	

via	–	alleen	vragen	zij	dit	op	de	verkeerde	

manier	–	ouderwetse	communicatie	(briefjes	

in	tassen)	en	alleen	zenden	in	plaats	van	

zoeken	naar	interactie.	Daarnaast	vragen	zij	

het	verkeerde	–	kunt	helpen	als	luizenmoe-

der?	–	in	plaats	van	gebruik	te	maken	van	

uw mening telt _ peiling

47%
oneens

31%
eens

22%
deels
eens
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thema _ school en ouders

onderwijsconcept komen. “Leerkrachten worden gecon-

fronteerd met autochtone, mondige en hoger opgeleide 

ouders die veel meer van hen vragen. Ouders hebben 

gezorgd voor een frisse wind. Leerkrachten zijn uit hun 

comfortzone gehaald en moesten gericht nadenken over de 

onderwijsvisie.”

Met elkaar optrekken Dat daarmee de school meer 

van ouders dan van het schoolteam zou zijn, bestrijdt 

Baart. Net als de Windroos en de Camminghaschool is de 

Parkschool van ouders én school samen. Baart: “De school 

is niet alleen van ouders en niet alleen van leerkrachten. 

Je hebt elkaar nodig, maar je moet niet op elkaars stoel zit-

ten. Dat is een spel dat de meeste mensen beheersen. Het 

werkt net als de huisarts. Daar ga je naartoe om advies te 

vragen, je gaat niet zijn of haar vak uitoefenen. Dat geldt 

ook voor het onderwijs. Veeleisende ouders ken ik wel, 

maar ben ik hier gelukkig nog niet tegen gekomen. Je moet 

je als school niet defensief opstellen. Open met elkaar 

optrekken en elkaars verantwoordelijkheid en professio-

naliteit respecteren. Zonder ouders was dit nooit gelukt, 

maar nu moet de school permanent werken aan haar 

onderwijskundige visie.” _

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

de	expertise	van	ouders.	Als	je	dit	gaat	doen	

bereik	je	meer	en	voelen	ouders	zich	serieus	

genomen.”

Gérard Zeegers van De Bonckert in Boxmeer: 

“Eens.	Wij	weten	dat	wij	ambitieus	en	onder-

nemend	zijn,	dat	onze	ouders	drukbezet	zijn	

én	dat	zij	graag	bij	de	ontwikkeling	van	hun	

kind	betrokken	zijn	en	blijven.	We	maken	

daarom	voorafgaand	aan	een	schooljaar	een	

overzicht	van	klussen,	uitdagingen,	projecten	

en	taken	waarvoor	we	(groot)ouders	benade-

ren,	zodat	ze	ruimschoots	vooraf	kunnen	plan-

nen.	(…)	Er	is	voor	elk	wat	wils.	Het	werkt!”

Theo van Lankveld van basisschool de 

Hazesprong in Nijmegen: “Oneens.	De	vraag	

naar	ouderhulp	(…)	is	de	afgelopen	tien	jaar	

nauwelijks	veranderd.	Het	aantal	ouders	dat	

beschikbaar	is	voor	hand-	en	spandiensten	

is	helaas	afgenomen.	De	groep	ouders	die	

zich	inzet	voor	onze	school	is	nog	net	groot	

genoeg	om	een	aantal	activiteiten	in	de	lucht	

te	houden.	Er	zijn	wel	nog	steeds	voldoende	

ouders	beschikbaar	voor	de	MR	en	de	ouder-

raad.	De	Hazesprong	verwacht	niet	te	veel	

inzet	van	ouders.”

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	kunt	

	reageren	luidt:

Werkdruk wordt vooral 
veroorzaakt door de 
toegenomen zorgvraag van 
leerlingen.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geeft	

uw	mening!

Twee	keer	per	week	begint	de	Windroos	(Wijk	bij	Duurstede)	met	een	half	
uurtje	lezen.	Het	is	dan	helemaal	stil	in	de	school.	Ouders	lezen	vaak	mee.

Tijdens	het	AVS-congres	op	18	maart	2011	geeft	Lucille	Barbosa,	directeur	van	oudervereniging	NKO,	

een	workshop	over	het	geheim	van	de	gedeelde	verantwoordelijkheid	van	ouders	en	school.	Wat	is	

ervoor	nodig	om	tot	een	gelijkwaardige	en	vruchtbare	samenwerking	te	komen,	die	de	ontwikkeling	

van	de	leerling	optimaal	bevordert?	En	wat	behoort	tot	wiens	verantwoordelijkheid?	Kijk	voor	meer	

informatie	en	inschrijven	in	de	bijgesloten	congresfolder	of	op	www.avs.nl/congres2011.

Relatie	ouders	en	school	op	het	AVS-congres	2011

25k ader prim air december  2010



zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdagingen	

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

maand	in	Zo	kan	het	ook!:	de	leerlingen	van	openbare	basisschool	Atlantis	

in	Amersfoort	leren	volgens	De	Zeven	Parels.	Een	methode	die	naar	analogie	

van	het	beroemde	boek	‘The	Seven	Habits	of	Highly	Effective	People’	van	

managementgoeroe	Stephen	Covey	is	aangepast	aan	kinderen.	

tekst danielle arets

‘Papa,	je	moet	belangrijke	dingen	eerst	

doen.’	Leerlingen	van	openbare	basisschool	

Atlantis	wijzen	hun	ouders	regelmatig	op	

hun	managementkwaliteiten;	getraind	

volgens	de	Zeven	Parels	weten	ze	dat	goede	

keuzes	maken	van	groot	belang	is	voor	goed	

functioneren.	De	kern	van	de	methode	is	

dat	kinderen	zich	bewust	worden	van	de	

eigen	gewoontes.	“Iedereen	leert	bepaalde	

gewoontes	aan,	maar	die	zijn	lang	niet	altijd	

effectief”,	aldus	schooldirecteur	Carla	Luycx.	

“Met	behulp	van	Coveys	methode	trainen	we	

de	leerlingen	en	het	team	in	het	ontwikkelen	

van	effectieve	gewoontes	en	persoonlijk	

leiderschap.”	

De	zeven	effectieve	eigenschappen	zijn	

volgens	Covey	gewoontes	die	de	basis	voor	

succes	vormen.	De	gewoontes	gaan	over	

zelfmanagement,	relaties	(hierbij	spelen	het	

denken	in	win-win,	empatische	communica-

tie	en	creatief	samenwerken	een	rol)	en	het	

vinden	van	het	juiste	evenwicht.	Luycx	kwam	

tijdens	haar	opleiding	in	aanraking	met	

Covey’s	ideeën	en	vond	deze	zo	waardevol	

dat	ze	die	ook	graag	aan	haar	leerlingen	

wilde	overbrengen.	Toen	ze	drie	jaar	geleden	

de	kans	kreeg	een	nieuwe	school	te	starten	

besloot	ze	het	schoolconcept	in	te	richten	

vanuit	de	zeven	gewoonten.	“In	de	VS	wordt	

al	op	veel	scholen	volgens	Coveys	theorie	

gewerkt,	met	goede	resultaten.	In	samen-

werking	met	Franklin	Covey	Onderwijsgroep	

(FCOG)	hebben	we	de	methode	The Leader 

in Me	naar	Nederland	gehaald.”

De	jongste	leerlingen	van	Atlantis	leren	vol-

gens	het	boek	‘De	zeven	eigenschappen	van	

Happy	Kids’,	samengesteld	door	Sean	Covey,	

de	zoon	van.	In	dit	boek	zijn	de	zeven	eigen-

schappen	metaforisch	verwerkt	in	dieren	met	

een	specifiek	karakter.	Elk	dier	komt	in	een	

situatie	terecht	waarmee	het	met	behulp	van	

de	zeven	gewoontes	iets	leert.	“Aanvankelijk	

wilden	we	woorden	als	pro-actief	vervangen	

door	een	kindvriendelijker	alternatief,	zo	zijn	

we	tot	de	Zeven	Parels	gekomen.	Maar	deze	

vertaalslag	bleek	achteraf	niet	nodig;	onze	

kleuters	snappen	precies	wat	ermee	bedoeld	

wordt.”	Voor	de	oudere	leerlingen	gebruikt	

Atlantis	werkboeken	van	The Leader in Me.	

“We	hebben	de	werkboeken	aangepast	aan	

de	Nederlandse	situatie	door	onder	andere	

de	plaatjes	te	vervangen	en	coöperatieve	

werkvormen	toe	te	voegen.”	

Niet	alleen	de	(werk)boeken	voor	leerlingen,	

ook	de	hele	schoolcultuur	van	Atlantis	staat	

in	het	teken	van	de	Zeven	Parels.	Van	iedere	

leerkracht	wordt	verwacht	dat	hij	of	zij	zich	

met	deze	manier	van	werken	verbindt	en	

dit	uitdraagt	naar	de	leerlingen,	collega’s	

en	ouders.	Door	verplichte	scholing	voor	

leerkrachten	bij	in	dienst	treden	en	door	

regelmatige	nascholing	blijft	het	schoolteam	

zich	hierin	constant	vernieuwen.	Bovendien	

wijst	iedereen	elkaar	dagelijks	op	zijn/haar	

houding	of	op	een	bepaald	gedrag.	Ook	

ouders	worden	betrokken	in	de	methodiek.	

Zij	kunnen	vrijwillig	informatieavonden	

bijwonen	en	in	de	schoolboeken	staan	

‘ouderhoekjes’	waarmee	ouders	thuis	kun-

nen	praten	over	de	gewoontes.

Luycx:	“De	sfeer	op	school	is	erg	goed;	er	

wordt	hier	nooit	geklaagd.	Als	er	wat	aan	

de	hand	is,	gaan	we	daar	pro-actief	–	niet	

voor	niets	Parel	één	–	mee	aan	de	slag.”	

Er	zijn	ook	geen	afvallers	of	personeelswis-

selingen.	“Sollicitanten	weten	van	te	voren	

dat	wij	dit	doen,	het	staat	uitgebreid	in	onze	

vacature.	Het	succes	valt	of	staat	met	de	

inzet,	verbondenheid	en	de	professionaliteit	

van	de	leerkracht.	Het	kunnen	toepassen	van	

coöperatieve	werkvormen	is	een	belangrijke	

voorwaarde,	evenals	positief	kunnen	com-

municeren	en	bereid	zijn	het	eigen	gedrag	

onder	de	loep	te	nemen.”

Hoewel	het	nog	wat	vroeg	is	om	te	beoor-

delen	wat	het	effect	is	op	de	leerlingen,	is	

Luycx	ervan	overtuigd	dat	de	leerlingen	door	

deze	aanpak	straks	mondiger,	evenwichtiger	

en	zelfbewuster	in	de	maatschappij	staan.	

“In	een	tijd	waarin	zoveel	van	ze	gevraagd	

wordt,	denk	ik	dat	onze	methode	een	hou-

vast	geeft	om	de	juiste	keuzes	te	maken.”	_	

m e e r  i n fo r m at i e ?
www.obsatlantis.nl

www.franklincovey.nl

www.theleaderinme.org

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

covey voor kinderen

Leerlingen	van	obs	Atlantis	kijken	naar	‘hun’	
zeven	Parels:	een	voor	kinderen	aangepaste	
versie	van	‘The	Seven	Habits’	van	Covey.	
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eindver ant woordelijk management

Met regelmaat komt in het nieuws 
dat de kosten van overhead in 
het onderwijs de pan uitrijzen. 
En het grootste deel daarvan zou 
veroorzaakt worden door dure 
stafbureaus en vooral torenhoge 
salarissen van bestuurders en 
managers. Ook bij de behandeling 
van de onderwijsbegroting afgelopen 
november, stond een aantal Tweede 
Kamerleden stil bij deze ‘misstanden’ 
en de bestaande ‘leemlaag’ in 
het onderwijs. Daarbij worden 
gemakshalve telkens weer alle 
sectoren op één hoop gegooid. In het 
primair onderwijs zijn tot op heden 
geen uitwassen.

tekst carine hulscher-slot

In	Kader	Primair	11	(juni	2010)	werd	in	het	

artikel	‘Inzicht	in	overhead’	stil	gestaan	

bij	overhead in	het	primair	onderwijs.	Uit	

onderzoek	van	Bureau	Berenschot	blijkt	dat	

de	generieke	overhead,	de	kosten	die	zijn	

gemoeid	met	alle	zaken	buiten	het	primair	

proces,	in	het	po	ligt	op	14,3	procent.	Voor	

de	totale	formatie	die	bovenschools	wordt	

ingezet	is	het	gemiddelde	percentage	zelfs	

maar	2,7	procent.	De	rest	van	de	overhead	

zit	op	de	scholen	zelf	bij	de	schoolleider,	

conciërge,	administratie	en	intern	bege-

leider,	aldus	het	onderzoek.	Dit	leidt	voor	

Berenschot	zelfs	tot	de	waarschuwing	dat	

schoolbesturen	in	het	po,	gezien	de	relatief	

lage	overhead,	moeten	oppassen	de	over-

head	niet	té	klein	te	maken.	De	uitgaven	aan	

bestuurders	en	managers	–	en	dus	ook	aan	

hun	salarissen	–	in	het	po	staan	dus	in	schril	

contrast	met	de	berichten	in	de	media	en	de	

verhalen	in	onder	andere	de	Tweede	Kamer.

Meer dan ministers
Maar	uit	recent	onderzoek	van	de	AOb1	blijkt	

dat	zestig	onderwijsbestuurders	boven	het	

ministersloon	zitten.	Daarmee	is	sprake	

van	een	overschrijding	van	de	zogenoemde	

publicatienorm	voor	topinkomens.	Deze	

norm	lag	in	2009	op	188	duizend	euro.	

Koren	op	de	molen	dus.	Een	nadere	blik	in	

het	onderzoek	laat	zien	dat	het	gaat	om	34	

bestuurders	bij	universiteiten,	22	bij	hoge-

scholen,	zes	bij	regionale	opleidingscentra	

en	één	bij	een	gecombineerd	bestuur	voor	

onder	meer	speciaal	onderwijs,	gehan-

dicapten-	en	revalidatiezorg.	Het	primair	

onderwijs	komt	in	dit	overzicht	dus	niet	tot	

nauwelijks	voor.

’Goed onderwijs, goed bestuur’
Met	ingang	van	1	augustus	2011	vallen	de	

arbeidsvoorwaarden	en	dus	ook	de	salaris-

sen	van	directeuren	en	bestuurders	in	het	

primair	en	voortgezet	onderwijs	onder	de	

bepalingen	van	de	CAO.	Dit	vloeit	voort	uit	

de	wet	‘Goed	onderwijs,	goed	bestuur’.	In	

het	kader	van	het	overleg	over	de	nieuwe	

CAO-PO,	die	op	1	januari	2011	moet	ingaan,	

wordt	aan	dit	onderwerp	dan	ook	apart	aan-

dacht	besteed.	Daarbij	moet	het	gaan	om	

een	transparant	salarissysteem	met	daarin	

opgenomen	een	maximering	van	de	bezoldi-

ging.	Het	is	altijd	zaak	om,	ook	al	zijn	er	nu	

geen	uitwassen	geconstateerd,	waakzaam	

te	zijn	bij	de	salarisontwikkelingen	voor	

directeuren	en	bestuurders	in	het	po.

Ook	de	Vereniging	van	Toezichthouders	

in	Onderwijsinstellingen	(VTOI)2	vindt	dit	

van	belang.	Deze	vereniging	heeft	als	doel	

toezichthouders	in	de	breedste	zin	van	het	

woord	te	ondersteunen	en	daarmee	een	bij-

drage	te	leveren	aan	hun	de	professionali-

teit.	De	VTOI	gaat	met	de	raden	van	toezicht	

van	de	in	het	AOb-onderzoek	genoemde	

instellingen	in	gesprek	over	welke	omstan-

digheden	hebben	geleid	tot	het	afwijken	van	

de	beloningsleidraad	van	het	mbo	en	hoger	

onderwijs.

De	VTOI	wijst	erop	dat	duidelijk	is	dat	onder-

wijsinstellingen	in	het	po	en	vo	zich	aan	

de	afgesproken	richtlijnen	houden.	De	AVS	

hoopt	dat	daarmee	een	einde	wordt	gemaakt	

aan	de	berichtgeving	over	de	zelfverrijking	

van	leidinggevenden	in	deze	sectoren.	_

Carine	Hulscher-Slot	

(c.hulscher@avs.nl)	is	werkzaam	

bij	de	AVS	als	senior	adviseur	op	

het	gebied	van	arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling,	medezeggenschap,	orga-

nisatieontwikkeling,	fusiebegeleiding,	de	

verhouding	bestuur-management	en	Policy	

Governance®.	Ook	houdt	zij	zich	bezig	met	

politieke	beleidsbeïnvloeding.

Noten

1	 		Het	onderzoek	dat	werd	gepubliceerd	

op	28	oktober	2010	is	te	vinden	op	

www.aob.nl.

2	 		Zie	www.vtoi.nl.

overhead in primair 
onderwijs: zakkenvullende 
bestuurders?

h e t  m o e t  g a a n  o m  e e n  t r a n s pa r a n t 
s a l a r i s s ys t e e m  m e t  d a a r i n  o p g e n o m e n  e e n 
m a x i m e r i n g  v a n  d e  b e z o l d i g i n g

h e t  i s  a lt i j d  z a a k  o m  w a a k z a a m  t e  z i j n  b i j  d e 
s a l a r i s o n t w i k k e l i n g e n  vo o r  d i r e c t e u r e n  e n 
b e s t u u r d e r s  i n  h e t  p o
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specia al (ba sis)onderwijs

Passend onderwijs is niets nieuws 
voor obs Pluspunt in Rotterdam. Al 
achttien jaar telt hier iedere groep 
enkele cluster 3-leerlingen. En dat wil 
het Pluspunt graag zo houden. Maar 
dan moet er wel een wettelijk recht 
op leerlingenvervoer komen. Pas dan 
hebben leerlingen echt de vrije keus.

tekst astrid van de weijenberg

Obs	Pluspunt	in	Rotterdam	telt	zo’n	25	

leerlingen	met	een	lichamelijke	beperking.	

Gemiddeld	twee	per	groep.	Ze	zitten	in	een	

rolstoel	of	lopen	met	krukken,	ze	hebben	

een	spraakstoornis,	zijn	spastisch,	kunnen	

hun	armen	niet	gebruiken	en	schrijven	met	

hun	voeten,	kinderen	die	hersenletsel	opge-

lopen	hebben	bij	de	bevalling.	Toch	vallen	ze	

nauwelijks	op,	zo	natuurlijk	gaan	de	andere	

leerlingen	met	hen	om.	Die	weten	vanaf	dag	

één	niet	beter	dan	dat	ze	erbij	horen.	Al	lang	

voordat	de	term	Passend	onderwijs	bekend	

was,	zitten	leerlingen	hier	bij	elkaar.

Directeur	Bert	Hoogwerf	was	er	vanaf	de	

start	bij	betrokken.	“We	hebben	er	bij	de	

bouw	al	voor	gezorgd	dat	het	gebouw	fysiek	

toegankelijk	is,	met	een	hellingbaan	voor	

rolstoelen,	een	lift,	een	ruimte	voor	therapie	

en	speciale	wc’s	met	ruimte	voor	dagelijkse	

verzorging.”

Pluspunt	startte	in	1992	in	de	nieuw-

bouwwijk	Prinsenland,	in	een	nieuw	

schoolgebouw	met	zeven	cluster	3-	ofwel	

mytylleerlingen	en	zeventig	reguliere	

leerlingen.	De	toelatingscommissie	van	

mytylschool	De	Brug	in	Rotterdam	had	hen	

geselecteerd	op	basis	van	intelligentie,	

zorgbehoefte,	sociaal-emotionele	ontwik-

keling	en	natuurlijk	de	wens	van	de	ouders.	

Hoogwerf:	“Iedereen	was	meteen	heel	

enthousiast:	de	kinderen,	de	ouders	en	

het	team.	Het	ging	ook	meteen	heel	goed	

met	ze.	Al	gauw	openden	we	een	aparte	

groep	voor	de	kinderen	die	we	eerst	niet	

geselecteerd	hadden.	Kinderen	van	wie	we	

dachten	dat	ze	een	gewone	klas	minder	

goed	aan	zouden	kunnen.	Zij	zouden	vanuit	

hun	thuisgroep	enkele	dagdelen	naar	de	

reguliere	groepen	gaan.	Maar	al	gauw	was	

die	thuisgroep	leeg.	Het	bleek	dat	veel	meer	

kinderen	dan	we	van	tevoren	dachten	heel	

goed	integreren	in	een	gewone	klas.”

Bovenschools	manager	Johan	van	Knijff,	van	

het	Bestuur	Openbaar	Onderwijs	Rotterdam	

(BOOR)	waartoe	het	Pluspunt	hoort,	ziet	de	

grote	voordelen	van	deze	kinderen	in	het	

regulier	onderwijs.	“Op	een	mytylschool	

hebben	leerlingen	een	heel	individueel	

programma.	Ze	doen	de	cognitieve	vakken	op	

hun	eigen	niveau	en	worden	steeds	opnieuw	

uit	de	les	gehaald	voor	therapie.	Bij	ons	plan-

nen	we	de	therapie	niet	als	er	taal-	of	reke-

nen	op	het	programma	staat.	Ze	doen	dus	

gewoon	mee	met	de	groep.	En	het	is	bekend	

dat	kinderen	vooral	leren	van	elkaar.”

Dat	de	therapie	gewoon	op	school	plaats-

vindt,	is	te	danken	aan	de	schaalgrootte,	

meent	Van	Knijff.	“Omdat	op	het	Pluspunt	

veel	mytylleerlingen	bij	elkaar	zitten,	

hebben	we	naast	de	voorzieningen	in	het	

gebouw	ook	afspraken	kunnen	maken	met	

het	Rijndam	Revalidatiecentrum.	Zij	komen	

voor	de	therapie	naar	de	school	toe.	Er	is	bij	

ons	bovendien	veel	kennis	en	begeleiding	

aanwezig.”

Vervoer
De	mytylleerlingen	van	het	Pluspunt	komen	

niet	alleen	uit	Rotterdam,	maar	uit	de	hele	

omgeving.	De	meesten	worden	met	busjes	

gebracht.	Daar	ligt	nu	net	de	zorg	van	Van	

Knijff	en	Hoogwerf.	Tot	voor	kort	was	het	

Pluspunt	officieel	een	dependance	van	

mytylschool	De	Brug.	De	leerlingen	zaten	

dus	op	het	speciaal	onderwijs	en	de	bekos-

tiging	van	het	leerlingenvervoer	was	geen	

probleem.	Gemeenten	doen	nooit	moeilijk	

‘goed leerlingenvervoer 
voorwaarde voor passend 
onderwijs’

In	diverse	groepen	van	obs	het	Pluspunt	zitten	leerlingen	met	een	lichamelijke	beperking	(cluster	3).	
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over	leerlingenvervoer	naar	speciaal	onder-

wijs.	Over	vervoer	naar	speciaal	basison-

derwijs	zijn	ze	al	minder	eenduidig.	Vervoer	

naar	scholen	met	een	speciaal	programma	

voor	hoogbegaafden	roept	veel	discussie	

op	bij	gemeentebesturen.	En	hoe	het	zit	

met	vervoer	naar	reguliere	scholen	met	een	

speciaal	programma,	zoals	het	Pluspunt,	is	

nog	maar	de	vraag.

Sinds	dit	schooljaar	is	Pluspunt	niet	

meer	officieel	een	dependance	van	De	

Brug.	Deze	constructie	mag	niet	meer.	

Eigenlijk	al	niet	meer	sinds	de	invoering	

van	de	leerlinggebonden	financiering	in	

2003.	De	onderwijsinspectie	heeft	het	

gedoogd,	maar	hier	vorig	jaar	toch	een	

stokje	voor	gestoken.	Van	Knijff	denkt	uit	

bezuinigingsoverwegingen.”We	hebben	

altijd	goede	contacten	gehad	met	de	inspec-

tie.	Ze	zijn	altijd	lovend	geweest,	evenals	

alle	Kamerleden	die	ons	veelvuldig	hebben	

bezocht.	Tot	het	vorige	kabinet	kwam	met	

zijn	twintig	ministeriële	werkgroepen	om	te	

kijken	waar	bezuinigd	kon	worden.”

De	cluster	3-leerlingen	van	het	Pluspunt	

hebben	sinds	dit	schooljaar	daarom	een	

rugzakje	(sbo).	Om	de	financiering	via	het	

speciaal	onderwijs	te	behouden,	had	het	

Pluspunt	de	leerlingen	uit	de	reguliere	

groepen	moeten	halen	en	in	een	aparte	klas	

moeten	zetten.	Dan	was	die	klas	beschouwd	

als	speciaal	onderwijs.	Hoogwerf:	“Maar	dat	

gaat	natuurlijk	helemaal	tegen	onze	visie	in.’

“In	theorie	kan	de	nieuwe	situatie	voor	de	

Pluspunt-leerlingen	betekenen	dat	ze	geen	

vergoeding	meer	krijgen	voor	vervoer	naar	

Woordvoerder	Cas	Teijssen	van	de	onderwijsinspectie	bevestigt	

dat	(zorg)leerlingen	op	een	reguliere	school	bekostigd	moeten	wor-

den	via	de	leerlinggebonden	financiering	en	niet	via	het	speciaal	

onderwijs.	Verder	verwijst	hij	naar	de	gemeenten.	“Zij	hebben	de	

verplichting	om	het	vervoer	goed	te	regelen.”	“Leerlingenvervoer	

is	een	gemeentelijke	bevoegdheid	die	getoetst	wordt	door	de	

rechter”,	zegt	ook	Maartje	Mol	van	het	ministerie	van	Onderwijs.	

‘Leerlingen	hebben	recht	op	vervoer	naar	de	dichtstbijzijnde	voor	

de	leerling	toegankelijke	school,	van	de	door	de	ouders	gewenste	

richting.	Wanneer	de	leerling	even	goed	op	een	andere,	dichterbij	

gelegen	school	terecht	kan	(en	daar	ook	goed	onderwijs	zou	kun-

nen	ontvangen),	is	er	voor	de	gemeente	geen	plicht	vervoer	te	ver-

goeden	of	verzorgen	naar	een	verder	gelegen	school,	ook	al	vindt	

die	school	dat	ze	optimaal	Passend	onderwijs	bieden.”	Wel	weet	

Mol	dat	bij	het	wetsvoorstel	Passend	onderwijs	ook	gekeken	zal	

worden	naar	mogelijke	consequenties	voor	het	leerlingenvervoer.	

Maar	of	en	zo	ja	hoe	is	nu	nog	niet	bekend.	Senior	AVS-adviseur	

Jos	Hagens	noemt	het	Pluspunt	“een	geweldig	voorbeeld	van	wat	

Passend	onderwijs	wil	zijn”.	Hagens:	“Verschillen	tussen	kinde-

ren	verdwijnen	als	ze	ontdekken	dat	ze	gewoon	kind	zijn.	Elk	kind	

kan	zich	dankzij	aanpassingen,	maar	vooral	dankzij	professionele	

teaminzet	onder	sterk	leiderschap,	naar	eigen	mogelijkheden	ont-

wikkelen.	Het	is	onbegrijpelijk	dat	dit	op	weerstand	stuit,	omdat	

beleidsmakers	het	niet	bij	kunnen	houden.	Wetten	en	regels	staan	

in	de	weg,	dat	kunnen	we	toch	niet	laten	gebeuren!	En	de	oplossing	

is	zo	simpel:	maak	de	toepassing	van	regels	flexibel	voor	praktijken	

die	doen	wat	we	ons	voor	ogen	hadden	met	Passend	onderwijs.”	

Senior AVS-adviseur Jos Hagens verzorgt op het AVS-congres 2011 

(18 maart) een plenaire sessie over Passend onderwijs als maat-

schappelijke agenda, onder de titel: ‘Elk Kind Toekomst’.

r e a c t i e s  i n s p e c t i e ,  o c w  e n  av s

De	andere	leerlingen	gaan	heel	natuurlijk	met	de	lichamelijke	beperkingen	van	hun	
klasgenoten	om.	

onze	school,	maar	wel	naar	de	kilometers	

verderop	gelegen	school	voor	speciaal	

onderwijs”,	vertelt	Hoogwerf.	“Dat	doet	

afbreuk	aan	het	doel	dat	wij	hebben,	name-

lijk	integratie	van	leerlingen	in	onze	school	

en	dus	in	de	maatschappij	en	evenveel	

kansen	voor	deze	leerlingen.	Vervoer	naar	

de	school	van	eigen	keus	is	daarbij	een	

voorwaarde.”

Van	Knijff:	“Natuurlijk	kan	een	leerling	naar	

een	school	om	de	hoek,	maar	die	hebben	

vaak	maar	één	leerling	met	lichamelijke	

beperkingen	en	kunnen	niet	bieden	wat	wij	

kunnen	bieden.”

Van	Knijff	en	Hoogwerf	pleiten	daarom	ook	

voor	landelijke	wetgeving	waarin	het	recht	

op	vervoer	voor	leerlingen	wettelijk	vastligt.	

Daar	is	bij	Passend	onderwijs	nog	totaal	

niet	aan	gedacht,	menen	zij.	Of	je	wel	of	niet	

voor	vervoer	in	aanmerking	komt,	mag	geen	

willekeur	zijn	afhankelijk	van	de	onderwijs-

wethouder.	Zelf	hebben	ze	goede	contacten	

met	de	Rotterdamse	wethouder,	daar	gaat	

het	hen	dan	ook	niet	om.	Het	gaat	erom	dat	

ook	cluster	3-leerlingen	de	beste	school	

kunnen	kiezen.	_
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pl ei d o o i  vo o r  d e  n o - n o n s en s e  s c h o o l

‘Het	onderwijs	is	geen	wasmiddel	dat	elk	vlekje	in	de	maatschappij	wegwerkt.	Er	zijn	allerlei	

extra	activiteiten	de	school	ingeslopen,	terwijl	we	ons	juist	moeten	concentreren	op	taal,	lezen	

en	rekenen.	Stop	met	klagen	over	bezuinigingen,	maar	kijk	kritisch	naar	die	extra’s	en	zorg	voor	

rust	in	de	klas.	Dan	hoeven	we	het	ook	wat	minder	over	gedragsproblemen	te	hebben.’	Dit	is	de	

strekking	van	het	‘Manifest	van	de	no-nonsense	school’	van	twee	Haarlemse	schooldirecteuren,	

dat	vorige	maand	veel	media	haalde.	 tekst lisette blankestijn

‘Schrijf eens op hoeveel  lestijd je kwijt bent aan
 onzinactiviteiten’
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‘Schrijf eens op hoeveel  lestijd je kwijt bent aan
 onzinactiviteiten’ Oktober 2010. Het bestuur van Stichting Spaarnesant ver-

gadert met zijn schooldirecteuren over Passend onderwijs. 

Er ontstaat een discussie: er zijn steeds meer leerlingen 

met gedragsproblemen, hoe vang je die als school op? 

Opeens staat Frank Voskuilen (rechts op foto), directeur 

van De Regenboog, op. “Laten we nou eerst eens in de 

spiegel kijken. Waarom beginnen we niet met het schrap-

pen van al die onzinactiviteiten uit de scholen? Juffendag, 

voorleesontbijt, de verlengde schooldag… Als we dat soort 

nonsens schrappen en het lukt dan nóg niet om Passend 

onderwijs te verzorgen, dan hebben we pas recht van spre-

ken.” Reinier Bos (links op foto), interim-directeur van de 

Dr. A. van Voorthuijsenschool, valt hem bij. Een paar dagen 

later ligt het er: het ‘Manifest van de no-nonsense school’. 

Het manifest bevat een lijst met vijftien activiteiten waar 

het onderwijs best zonder kan, als het aan Voskuilen en 

Bos ligt (zie kader). Het manifest was bedoeld om discussie 

uit te lokken, vertellen de directeuren. Dat is gelukt, 

de pers dook er bovenop: van het Haarlems Dagblad tot 

Radio 1 en het Jeugdjournaal. Voskuilen kon er het eerste 

interview niet bij zijn. “Toen had ik de Cliniclowns op 

school…”

Core business Veel reacties komen van leerkrachten, 

ouders en kinderen die vrezen dat het ontzettend saai en 

serieus wordt op school, zonder die zogenoemde onzinac-

tiviteiten. Bos deelt die angst niet: “Wij willen dat scholen 

keuzes maken, filteren: wat vind je belangrijk en wat 

niet? Vanuit je eigen inbreng maak je je lessen zelf boei-

end.” Sommige leerkrachten vinden de extraatjes juist 

de aantrekkelijke kanten van het vak, geven de heren 

toe. Voskuilen: “Maar waar de een het als de krenten uit 

de pap ervaart, snakt de ander naar lucht in het jaarpro-

gramma.” De tijdwinst moet terug naar het onderwijs, 

met de nadruk op taal, lezen en rekenen. Voskuilen: “Het 

geeft ons tijd voor onze core business. En het mag nog 

wel leuk zijn hoor. Komt schaatsster Yvonne van Gennip 

op school? Een mooie aanleiding om met de kinderen 

grafieken van rondetijden te maken!” Bos zou graag 

meer ict inzetten. “Denk aan social media, die kunnen 

de lessen heel boeiend maken!” Wat adviseren de heren 

>

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

collega-directeuren die geïnspireerd zijn door het mani-

fest? Voskuilen: “Schrijf eens op hoeveel lestijd je kwijt 

bent aan onzinactiviteiten. 90 procent van de leerkrachten 

voelt zich gesteund als je wat afschaft, schatten we in naar 

aanleiding van de vele reacties op het manifest.” Bos: “En 

reken je team en het bovenschools management de kosten 

voor. Stel: een projectwerkgroep kost tien uur voorberei-

dingstijd. Met vijf mensen kost dat dus 1.750 euro. Heb je 

zes projecten lopen? 10.500 euro. Wat je daar allemaal mee 

zou kunnen doen!” Binnen zijn eigen team herkennen veel 

medewerkers het probleem en voelen zich gesteund door 

het manifest.

Profileren Beide directeuren werken op een school 

voor speciaal onderwijs: De Dr. A. van Voorthuijsenschool 

van Reinier Bos is een school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs, De Regenboog van Frank Voskuilen is een 

	Foto’s:	Jan	de	Groen
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to p  15  o n z i n a c t i v i t e i t e n

1.	 	De	schoolreisjes

2.	 	De	juffendag	(of	meesterdag)	(de	verjaardag	van	de	juf	

of	meester)

3.	 	Het	moederdagcadeautje

4.	 	De	sinterklaasviering

	 	Van	Halloween	tot	Sint	Maarten	tot	Sinterklaas.

	 	Ellenlange	vergaderingen:	moet	de	Goedheiligman	dit	

jaar	met	een	brandweerauto,	een	koets	of	per	helikopter	

aankomen?	

5.	 	Schoolzwemmen

	 	Een	half	uurtje	schoolzwemmen:	moet	kunnen,	maar	niet	

als	een	klas	daar	drie	uur	mee	kwijt	is	omdat	het	zwembad	

ver	van	school	ligt.

6.	 	De	weekendkring

7.	 	Het	tussendoortje

8.	 	De	klassen	rond	bij	verjaardagen

9.	 De	inloopochtend

10.	 	Schooltv

	 	Prima,	maar	niet	als	bezigheidstherapie.		

Alleen	als	je	de	uitzendingen	inbedt	in	het	onderwijs	heb	je	

er	wat	aan.

11.	 	De	weeksluiting/projectafsluiting

12.	 	Subsidiebesteding

	 	Vraagt	om	mooi	format,	verantwoording	achteraf,	kortom:	

veel	tijd	die	ten	koste	gaat	van	de	core business.

13.	 	Voorleesontbijt

14.	 	Sociaal-emotionele	vorming

	 	Een	goed	pedagogisch	klimaat	waarbij	de	normen	en	

waarden	langskomen	zoals	in	het	dagelijks	leven	zou	toch	

voldoende	moeten	zijn?

15.	 	Brede	school

mytylschool. Dat juist op deze speciale scholen het no-

nonsense manifest is ontstaan is toeval, zeggen de heren. 

Ze komen allebei uit het regulier onderwijs en ergerden 

zich toen ook al aan de vele extra’s. “Wat misschien wel 

mee speelt, dat is dat onze scholen zich minder dan regu-

liere scholen hoeven te profileren met allerlei extra’s”, 

vertelt Bos. “Onze leerlingen komen toch wel, we hebben 

een regiofunctie. Misschien durven we daarom wat harder 

te roepen. Maar we krijgen veel adhesiebetuigingen vanuit 

het regulier onderwijs.” Bovendien kan wat ‘minimalisme’ 

ook ouders aantrekken, denkt Voskuilen. “Veel ouders zijn 

blij als het maximale uit hun kind wordt gehaald op het 

gebied van lezen, schrijven en rekenen.”

School als opvoeder Het initiatief valt op, omdat 

scholen juist steeds meer verantwoordelijkheden krijgen, 

zoals opvoedkundige taken. Voskuilen: “Als het misgaat in 

de opvoeding, dan kunnen wij niet zoveel repareren. Maar 

als een kind aan het eind van de basisschool niet kan lezen 

terwijl het wel de capaciteiten heeft om het te leren, dan 

vind ik dat een onderwijsmisdaad.” Bos is het daarmee 

eens: “Je moet erop kunnen vertrouwen dat kinderen op 

school leren lezen en rekenen. Een leerkracht is in de eer-

ste plaats didacticus, geen pedagoog.”

Maar wie moet de kinderen dan voorlichten over bijvoor-

beeld homoseksualiteit en drugs? Voskuilen: “Geïsoleerd 

zijn dit heel belangrijke onderwerpen. Durf maar eens 

‘nee’ te zeggen als burgemeester Van der Laan scholen 

oproept om leerlingen over homoseksualiteit te informe-

ren. Maar scholen moeten de regie houden. De hele maat-

schappij komt voorbij in de school. Dit soort onderwerpen 

Schoolzwemmen?	Alleen	als	dat	in	de	buurt	kan,	vinden	Bos	en	
Voskuilen.

Frank	Voskuilen

‘ w i j  w i l l e n  d at  s c h o l e n  k e u z e s 
m a k e n ,  f i lt e r e n ’
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hoort bij Wereldoriëntatie, pas het in in het reguliere programma. 

Wat hebben leerlingen aan een lespakket van het Nibud als ze niet 

kunnen rekenen?” Ook de invoering van brede scholen betekent 

een belasting voor het team”, vindt Bos. “Scholen moeten naden-

ken welke activiteiten ze doen, er moet een coördinator komen, 

overdracht, tijdsregistratie… Allemaal tijd die je niet aan onder-

wijs besteedt. We zitten al in een spagaat tussen taal, rekenen en 

Passend onderwijs, en dan zou die brede school er nog bijkomen? 

We moeten nu juist nadenken, keuzes maken. Ook de huidige 

bezuinigingen dwingen ons daartoe.”

Do’s Met het manifest hebben Bos en Voskuilen de 

figuurlijke steen in de vijver gegooid. Terwijl ze naar de 

kringen op het water kijken denken ze aan de volgende 

stap. Na de lijst met vijftien onzinactiviteiten wordt het 

tijd voor een lijst met vijftien do’s. Die staat gepland voor 

maart 2011. Bos: “Daar wachten we even mee, want scholen 

zijn nu zelf aan zet, om na te denken over ‘wat er af kan’ in 

hun scholen. Dat hoeft niet perse onze top 15 te zijn, het 

moet hun eigen filter worden. Basis daarvoor is hun eigen 

dialoog, die trouwens in het land al binnen veel scholen 

en schoolbesturen op gang is gekomen door ons manifest. 

Daarna moeten scholen keuzes maken en daar passen 

onze komende vijftien do’s goed bij!” Welke activiteiten 

gaan Bos en Voskuilen zelf daadwerkelijk schrappen – op 

de school van Bos wapperde nog de vlag van het Nationaal 

Schoolontbijt? Daar gaan ze nu mee aan de slag. Komend 

voorjaar horen we meer. _

m e e r  w e t e n ?
Lees	het	volledige	manifest	op	www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/kwaliteit.	

Wilt	u	reageren	op	het	manifest	of	suggesties/tips	doorgeven	

voor	de	‘do’s	‘,	mail	dan	naar	reinier.bos@voorthuijs.net	en/of	

frank@deregenbooghaarlem.nl.

Reinier	Bos
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scholen streven na ar betere overgang po-vo

De	overgang	van	primair	naar	voortgezet	

onderwijs	kan	en	moet	soepeler	vinden	

beide	sectoren.	De	verplaatsing	van	de	Cito	

Eindtoets	naar	een	later	moment	(pilot)	

en	een	betere	informatieoverdracht	zijn	

daarbij	belangrijke	verbeteringen,	meent	

de	werkgroep	Effectief	Schakelen	van	de	

AVS,	PO-Raad	en	VO-raad.	Een	stand	van	

zaken	aan	de	hand	van	onderzoek,	good	

practices	en	de	eerste	ervaringen	met	het	

verschuiven	van	de	eindtoets.	

tekst jaan van aken

Het bleef veel langer rustig in de Van Kinsbergenschool in 

Elburg doordat de leerlingen afgelopen voorjaar de Cito 

Eindtoets zeven weken later maakten. Voorheen wilden de 

leerlingen van deze pilotschool na de toets vooral leuke 

dingen doen, vertelt schoolleider Els Baauw. “Nu bleven de 

leerlingen makkelijker in het leerritme en vroegen ouders 

geen extra vrij meer voor een dagje naar oma.” Om de rust 

nog langer te bewaren, mag de toets wat Baauw betreft nóg 

later worden afgenomen. “Eind mei zou mooi zijn, maar 

dan komt het voortgezet onderwijs waarschijnlijk in de 

problemen met de formatieplanning”, vermoedt ze. Tegen 

haar verwachting in klonk er bij vo-scholen noch ouders 

enige wanklank tegen de verplaatsing van de eindtoets. 

Baauw: “De reactie was: we gaan het gewoon proberen en 

we zien wel hoe het uitpakt.”

In Roermond en omgeving namen alle basisscholen deel 

aan de proef met de latere Cito Eindtoets. Ook Marcel Jans-

sen, schoolleider van basisscholen De Schakel en Lauren-

tius in Roermond is tevreden. “Er was meer tijd om extra 

aandacht te besteden aan taal en rekenen.” Omdat het 

schooladvies al binnen was, lag er bij veel minder druk op 

achtergrond

het presteren bij de eindtoets. “Extreme randverschijnse-

len als kinderen extra vroeg naar bed sturen, Dextro energy 

geven en extra gezonde voeding hebben we dit jaar veel 

minder gezien.”

De schoolleiders van de pilotscholen zijn huiverig om zich 

al te stellig uit te spreken over de opbrengsten van het 

verplaatsen van de Cito Eindtoets, maar de indruk is dat 

verlenging van de leertijd een positief effect op de toetsre-

sultaten heeft. “Ik ben geneigd te zeggen dat de scores iets 

hoger zijn”, zegt Janssen voorzichtig en op persoonlijke 

titel. Baauw: “De leerlingen hebben hoger gescoord dan we 

aanvankelijk ingeschat hadden, maar ik durf niet te zeg-

gen of dat aan de langere leertijd lag.” De officiële onder-

zoeksresultaten zijn binnenkort bekend.

Schooladvies
De verwijzing naar het voortgezet onderwijs was voor de 

afname van de verplaatste Cito Eindtoets alleen gebaseerd 

op het schooladvies en niet op de Cito-scores. Daarom 

moest het advies wel steviger zijn, zegt Janssen. “Voorheen 

lag de nadruk op cijfers uit het leerlingvolgsysteem. Nu de 

‘Hoe minder schotten, hoe beter’
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van acht jaar basisonderwijs een onafhankelijke toets af te 

nemen. “Dat onafhankelijke gegeven kan ook het leerling-

volgsysteem of een intelligentieonderzoek zijn”, reageert 

Janssen.

Cito is van mening dat een onafhankelijk gegeven onmis-

baar is als aanvulling op het advies van de basisschool, laat 

Jan Wiegers, lid van de Raad van Bestuur van Cito, weten. 

“Die twee gegevens naast elkaar zorgen ervoor dat een 

kind op een schooltype terechtkomt dat het best bij hem of 

haar past.”

Ad Poulisse, algemeen directeur van 2College in Tilburg 

(vo) is tegen het afschaffen van de Cito Eindtoets. Sterker, 

hij is er voorstander van dat alle basisscholen in Nederland 

verplicht dezelfde landelijke eindtoets gebruiken. Bij de 

aan 2College leverende scholen gebruikt driekwart de Cito 

Eindtoets en een kwart de Drempeltoets. “Waarom kun-

nen alle havisten in mei wel hetzelfde examen Nederlands 

maken, maar gebruiken sommige basisscholen de Cito 

Eindtoets en anderen de Entreetoets of de Drempeltoets? 

Het is Nederland op zijn smalst”, vindt Poulisse.

Uniformiteit
Naast de pilot verplaatsing Cito Eindtoets focust de werk-

groep Effectief Schakelen zich op een betere informatie-

overdracht tussen po en vo. “Het streven van de werkgroep 

is basis- en voortgezet onderwijs gezamenlijk verantwoor-

delijkheid te maken voor de overstap en de verschillen in 

cultuur te slechten”, legt werkgroeplid en AVS-adviseur 

Wiel Botterweck uit. Effectief Schakelen heeft als doel een 

gezamenlijk toetsinstrumentarium te ontwikkelen. “We 

zijn vóór flexibelere toetsing en gebruik van het leerling-

volgsysteem.” In opdracht van de werkgroep deed Oberon 

onderzoek naar de overdracht van leerling-gegevens tussen 

po-vo. Daaruit blijkt dat scholen voor voortgezet onderwijs 

niet zoveel gegevens missen. “Het belangrijkste dat ze mis-

sen is uniformiteit. Als twintig basisscholen op twintig 

manieren gegevens aanleveren, kun je er niet zoveel mee. 

Vaak krijgen vo-scholen zelfs zoveel informatie dat ze niet 

alles gebruiken”, vertelt onderzoeker Eelco van Aarsen.

Het is ook een lange lijst met informatie, die basisscholen 

verstrekken. Op cognitief gebied is er de score van een 

tweede gegeven als de eindtoets, entreetoets, leerlingvolg-

systeem of intelligentietest. “Vo-scholen geven aan géén 

landelijke verplichting te willen, maar bij voorkeur regio-

nale afspraken te maken over het tweede gegeven. Sommi-

ge basisscholen zijn faliekant tegen de Cito Eindtoets. Ook 

zijn er vaak al regionale afspraken die naar tevredenheid 

werken”, weet Van Aarsen.

Naast cijfers geven basisscholen door of een kind een 

vertraagde of versnelde schoolloopbaan had en of het ver-

zuimde. De sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele 

beperkingen worden geduid. Ook gedrag, werkhouding en 

de thuissituatie melden basisscholen soms. Schoolleider 

Janssen uit Roermond vindt dat je je moet afvragen of bij-

voorbeeld scheidingsproblemen uit groep 2 relevant zijn >

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

Foto:	Els	Jacobi/Nationale	Beeldbank

‘Hoe minder schotten, hoe beter’

verwijzing alleen op het schooladvies gebaseerd is, worden 

ook de leerstijl, het lesprogramma, de werkhouding en de 

thuissituatie nadrukkelijk belicht”, verklaart Janssen. Op 

de scholen in Roermond en omgeving is slechts bij drie 

leerlingen afgeweken van het schooladvies. Ook op de Van 

Kinsbergenschool hoefde slechts bij twee of drie kinderen 

het advies bijgesteld te worden na de pilot met het ver-

plaatsen van de toets.

Wat Baauw en Janssen betreft zou de verwijzing naar het 

voortgezet onderwijs daarom uitsluitend gebaseerd mogen 

zijn op het schooladvies. Janssen: “Wij hebben de ambitie 

uitgesproken de overdracht zo goed te krijgen dat een lan-

delijke eindtoets niet meer nodig is.” Baauw constateert dat 

er nu eenmaal de wettelijke verplichting is om aan het eind 
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Hoewel	de	officiële	resultaten	nog	niet	bekend	zijn,	zijn	scholen	die	
deelnamen	aan	de	pilot	verplaatsen	Cito	Eindtoets	niet	ontevreden	en	
lijkt	de	verschuiving	naar	een	later	moment	in	het	schooljaar	vruchten	
af	te	werpen.	Foto:	Klara	Schreuder/Nationale	Beeldbank

Bespreking	van	de	werkgroep	van	het	Tilburgse	po-vo	initiatief	voor	
leerlingen	tot	en	met	14	jaar.

als een leerling naar de brugklas gaat. “Het is uiteindelijk 

aan de leerkracht om te bepalen wat hij relevant vindt om 

over te dragen”, reageert de onderzoeker Van Aarsen.

De huidige, geleidelijke invoering van het elektronisch 

leerdossier (ELD) en de referentieniveaus zien scholen als 

een belangrijke stap. “Door een digitale overdracht wordt 

de administratieve last minder”, meent Van Aarsen. Baauw 

van de Van Kinsbergenschool: “Daarmee beschik je over 

adequate informatie over elke leerling. Als je één taal 

spreekt, hoef je niet zo te zoeken naar gegevens.” Poulisse 

van 2College: “De referentieniveaus helpen om reparatie-

werk te gaan doen waar hiaten worden geconstateerd.”

Directeur Janssen vult aan dat ook de toetsen en het leer-

lingvolgsysteem beter moeten aansluiten om het niveau 

in primair en voortgezet onderwijs goed te kunnen ver-

gelijken. “Dan is er grote winst te behalen.” Baauw: “Ide-

aliter zou het leerlingvolgsysteem de leeftijd van 0 tot 16 

omvatten. Hoe minder schotten, hoe beter het is.” Het Cito 

Volgsysteem is al een doorlopende toetslijn, brengt Wiegers 

van Cito daar tegenin. Het volgsysteem voor peuters sluit 

aan op het systeem voor het primair onderwijs en met 

het systeem voor het voorgezet onderwijs is het mogelijk 

de prestaties van leerlingen op kernvaardigheden vanaf 

de brugklas tot en met de derde klas te meten. “Zo is het 

mogelijk de ontwikkeling van kinderen te blijven volgen.”

Poulisse is voorstander van meer toetsen in beide onderw-

ijssectoren. “Begin vanaf groep 6 te toetsen en voer vervolg-

toetsen uit in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.” 

Daarmee wil hij de vorderingen meten op het gebied van 

taal, rekenen, wereldoriëntatie en persoonlijke ontwik-

keling. “Je kunt er een reparatieprogramma mee samen-

stellen en basisscholen duidelijk maken dat ze meer aan 

spelling moeten doen als veel van hun ex-leerlingen daarop 

slecht scoren.”

Janssen signaleert nog een verschil in begeleiding tussen 

basis- en voortgezet onderwijs. “Op basis van handelings-

plannen krijgen leerlingen bij ons dagelijks extra bege-

leiding. Dat is lastig voor het voortgezet onderwijs, waar 

leerlingen dagelijks zes docenten voor hun neus krijgen.”

Warme overdracht
Uit het onderzoek van Oberon bleek ook dat de koude 

(schriftelijke) en warme overdracht (mondelinge) elkaar 

aanvullen. Op basis van het overdrachtsdossier van de 

basisschool kunnen vo-scholen bepalen over welke leerlin-

gen en aspecten ze meer achtergrondinformatie wensen. In 

Tilburg loopt een samenwerking tussen groep 8 leerkrach-

ten en brugklasdocenten, die tot en met het derde jaar 

gegevens terugkoppelen. Poulisse is tevreden over deze met 

het primair onderwijs en vindt de overdracht van groot 

belang. “Na acht jaar kan een professional in het primair 

onderwijs zeggen ‘dit kan Pietje’.”

De Van Kinsbergenschool zorgde voor een wel heel warme 

overdracht. Een juf gaf groep 8-leerlingen een maand les 

in een lokaal op een vo-school. “Ze kaftten hun boeken, 

vulden een weekplanner in en kregen naast de lessen van 

hun eigen juf een of twee keer per dag Engels, Wiskunde 

of Frans van vo-docenten volgens het veertigminutenroos-

ter”, vertelt Baauw. Die onderdompeling in het voortgezet 

onderwijs gunt ze meer kinderen. “Het voordeel is dat 

leerlingen zelfverzekerder aan het voortgezet onderwijs 

beginnen.” Daarnaast bespreekt de leerkracht van groep 

‘o m  d e  r u s t  n o g  l a n g e r  t e  b e w a r e n , 
m a g  d e  e i n d to e t s  n ó g  l at e r  w o r d e n 
a fg e n o m e n  d a n  d e  z e s  w e k e n 
u i t s t e l  i n  d e  p i lot ’
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achtergrond

c o n c l u s i e s  e n  a a n b e v e l i n g e n  r o n d e ta f e l b i j e e n ko m s t  p o - vo

De	overgang	po-vo	was	begin	dit	schooljaar	onderwerp	

van	gesprek	tijdens	een	rondetafelbijeenkomst	met	

leidinggevenden	uit	primair	en	voortgezet	onderwijs	en	

vertegenwoordigers	van	PO-Raad,	VO-raad,	Cito,	AVS	en	

onderzoeksbureau	Oberon.	Het	bureau	onderzocht	welke	

gegevens	het	vo	wil	ontvangen	en	hoe	het	gebruik	daarvan	

beter	kan.	Belangrijkste	conclusies	zijn:	draag	alleen	gegevens	

over	die	actueel	en	relevant	zijn	voor	het	functioneren	op	de	

vo-school	en	maak	regionaal	afspraken	over	het	gebruik	van	

het	tweede	gegeven	naast	het	schooladvies.	En	vo-scholen	

blijken	uniformiteit	te	missen	in	de	informatieoverdracht	vanuit	

de	basisschool.

De	aanwezigen	deden	aanbevelingen	om	de	overstap	naar	het	

vo	soepeler	te	laten	verlopen.	Een	langere	leertijd	is	gewenst.	

De	verplaatsing	van	de	Cito	Eindtoets	zou	nog	langer	moeten	

dan	de	zes	weken	uitstel	bij	de	pilot.	Sommigen	pleiten	voor	

afschaffing	van	de	eindtoets	en	willen	de	verwijzing	naar	het	

vo	alleen	baseren	op	het	basisschooladvies.	Anderen	voelen	

zich	zekerder,	met	name	leerkrachten,	en	willen	blinde	vlekken	

voorkomen	met	de	Cito-score.	Ook	ouders	hechten	aan	de	

toets,	want	ze	willen	dat	hun	kind	zo	hoog	mogelijk	in	het	vo	

wordt	geplaatst.

Verder	zouden	leerkrachten	po	en	docenten	vo	elkaar	meer	

moeten	ontmoeten	en	bij	elkaar	in	de	keuken	kijken	om	te	

weten	wat	er	wordt	geleerd	in	beide	sectoren.	Hier	hoort	ook	

het	maken	van	resultaatafspraken	bij.	Andere	aanbevelingen	

waren:	zorg	voor	doorlopende	toets-,	leer-	en	zorglijnen,	voer	

handelingsgericht	werken	in	in	het	vo	en	realiseer	kindcentra	

van	2-15	jaar	of	10-14	jaar	met	een	indeling	in	drie	groepen;	nu	

gaan	alle	leerlingen	op	hetzelfde	moment	naar	het	vo	en	dat	is	

niet	logisch.

Tijdens	het	AVS-congres	op	18	maart	2011	geven	Wiel	Botterweck	(AVS)	en	Jessica	Tissink	(VO-raad)	

een	workshop	over	Effectief	Schakelen.	Zij	presenteren	recente	onderzoeksresultaten	over	de	

overgang	po-vo	–	onder	meer	de	officiële	resultaten	van	de	pilot	met	het	verplaatsen	van	de	Cito	

Eindtoets	(Its/Kohnstamm)	–	en	delen	succesvolle	praktijkvoorbeelden,	ook	met	het	oog	op	Passend	

onderwijs	(een	soepele	overgang	voor	íedere	leerling).	Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	in	de	

bijgesloten	congresfolder	of	op	www.avs.nl/congres2011.

Effectief	schakelen	op	het	AVS-congres	2011

In	Zwolle	kunnen	ouders	leerlingen	van	groep	8	aan	de	hand	van	
een	fietsroute	kennismaken	met	het	openbaar	voortgezet	onderwijs.	
De	Zwolse	VO-fietsroute	wordt	als	informatieve	routekaart,	inclusief	
de	open	dagen	en	voorlichtingsavonden,	verspreid	onder	alle	groep	
8	leerlingen	van	de	basisscholen	van	Openbaar	Onderwijs	Zwolle	en	
Regio	(OOZ).	Foto:	John	Beumer	OOZ.

8 op de Van Kinsbergenschool elk kind met de mentoren van de 

brugklas. Ze wisselen informatie uit het leerlingvolgsysteem uit, 

over speciale zorgbehoeftes bij leerlingen met adhd en pdd-nos en 

over de gezinssituatie. “Zo hoeven de ontvangende leerkrachten 

de kinderen niet eerst te leren kennen.”

Om de overgang te vergemakkelijken pleit Poulisse van 2College 

voor een indeling in drie leeftijdsgroepen in kindcentra van 2-14 

jaar. “Op een nieuwe basisschool in een Tilburgse vinexwijk begin-

nen we daarmee, met als onderdeel een tienerafdeling voor 10-14 

jarigen. Door kinderen in een kwetsbare leeftijd langer op de 

basisschool te houden, blijf je dichter bij het kind. Daardoor kun 

je ook ophouden te praten over de overdracht po-vo.” _

Het	Onderwijscafé	van	de	AVS,	PO-Raad	en	VO-raad	op	2	februari	

2011	(16.00	tot	18.00	uur)	gaat	over	de	overgang	po-vo.	Meer	

informatie	en	inschrijven: www.hetonderwijscafe.nl

De	werkgroep	Effectief	schakelen	zal	op	de	NOT-zaterdag	

(29	januari	2011)	een	presentatie	geven	over	het	thema	overgang	

po-vo.	Deze	sessie	is	specifiek	bedoeld	voor	directies.
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‘internationalisering verhoogt de k waliteit van het onderwijs’

De	samenleving	globaliseert	en	ook	kinderen	krijgen	daarmee	te	maken.	“Het	is	belangrijk	

door	je	eigen	cultuurbarrière	heen	te	gaan”,	stelt	Jindra	Divis.	Als	directeur	van	het	Europees	

Platform	is	hij	een	enthousiast	pleitbezorger	van	meer	aandacht	voor	internationalisering	in	

het	(primair)	onderwijs.	 tekst sep schaffers

‘Vroeg omgaan
met vreemde talen 
opent deuren’
Voor Jindra Divis is het glashelder dat internationalisering 

een belangrijk thema in het onderwijs is. “De wereld is 

groter dan je eigen stad, provincie of land. Over de grens 

heen kijken hoort bij het opvoeden en opleiden van kinde-

ren. Ze zullen om moeten leren gaan met de globalisering. 

Daarnaast is het ook boeiend en leuk; andere culturen ver-

breden je horizon.”

Het Europees Platform helpt het onderwijs met interna-

tionalisering door subsidies te verstrekken, kennis aan te 

reiken en als coach te fungeren. Divis: “Internationalise-

ring verhoogt de kwaliteit van het onderwijs. Als kinderen 

al vroeg leren omgaan met vreemde talen opent dat deu-

ren naar andere landen en culturen. Scholen met vroeg 

vreemde talenonderwijs (vvto) doen meer aan vreemde 

talen dan het verplichte Engels in groep 7 en 8. Al vanaf 

de kleuterklas leren kinderen spelenderwijs een andere 

taal. Daarna kun je ze iets laten doen, bijvoorbeeld com-

municeren met kinderen in andere landen met behulp van 

de online community eTwinning. Een stap verder is bijscho-

ling voor leerkrachten en partnerschappen aangaan met 

buitenlandse scholen. Sommige scholen gaan nog verder 

en worden bijvoorbeeld Unesco-school. In dat geval worden 

internationale projecten binnen een groot scholennetwerk 

uitgevoerd. Als scholen eenmaal deze weg zijn ingeslagen 

zie je dat de motivatie bij leerkrachten wordt verhoogd. 

Dat geldt ook voor de leerlingen; ze leren een nieuwe taal 

en dat vinden ze leuk en uitdagend.”

Vlak voor de landelijke verkiezingen in juni 2010 bena-

derde het Europees Platform alle politieke partijen met vijf 

stellingen over internationalisering in het onderwijs. Alle 

partijen stonden overwegend positief tegenover meer aan-

dacht voor internationalisering, vreemde talen, tweetalig 

onderwijs en internationale contacten, met uitzondering 

van de PVV, die niet reageerde. Divis: “Reacties als ‘de 

Nederlandse taal moet niet in het verdomhoekje terechtko-

men’ of ‘meer aandacht voor vreemde talen gaan ten koste 

van de Nederlandse taal en cultuur’ zijn er nog steeds. Het 

is politiek gezien ook een emotioneel thema. Maar het CDA 

en de VVD zijn over het algemeen wel voor internationa-

lisering. Uit onderzoek blijkt overigens dat als gevolg van 

vvto de taligheid van kinderen wordt gestimuleerd. Alloch-

tone kinderen leren beter Nederlands en het is zelfs zo dat 

kinderen over het algemeen makkelijker leren als ze met 

vvto in aanraking zijn gekomen.”

Groei, draagvlak en kosten
Het aantal vvto-scholen is sinds de start in 2004 enorm 

interview
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gegroeid. Stond de teller in 2009 op 300 scholen, inmid-

dels bieden 504 scholen aan het begin van de basisschool 

een vreemde taal aan. Van deze groep kozen 450 scholen 

voor Engels. De overige scholen, meestal gelegen in de 

grensgebieden, voor Duits, Frans of Spaans. Jong beginnen 

heeft als voordeel dat de taal snel wordt opgepikt; de meest 

taalgevoelige leeftijd ligt namelijk vóór het zevende jaar. 

De groepsleerkracht of native speaker, meestal een ouder, 

maakt kinderen vertrouwd met de tweede taal aan de hand 

van verhalen, liedjes, prentenboeken en spelletjes. Ook 

voor oudere leerlingen zijn de Engelse lessen vooral spel.

Divis: “Scholen doen dit op vrijwillige basis en krijgen een 

startsubsidie van het Europees Platform. Ze kunnen ook 

subsidie aanvragen voor nascholing uit het Comeniuspro-

gramma. Maar altijd moet er extra geld bij uit het reguliere 

budget. Voor sommige scholen kan dat een probleem zijn. 

Daarnaast is het van belang dat niet alleen de directeuren 

bewust kiezen voor vvto, maar dat ze ook hun team hierin 

meekrijgen. Vvto is geen individueel speeltje van een 

leerkracht, maar een concept waar de hele school mee te 

maken krijgt. Ook aan ouders moet worden uitgelegd waar-

om de school zo vroeg begint met een vreemde taal. Over 

het algemeen hoor ik vooral positieve geluiden als scholen 

deze keuze eenmaal gemaakt hebben.”

Wetswijziging
De acceptatie van vvto is de laatste jaren alleen maar 

toegenomen, constateert Divis. Het ministerie van Onder-

wijs heeft recent ook toestemming gegeven aan vijftien 

basisscholen om gedurende drie jaar, van januari 2010 

tot december 2012, te mogen experimenteren met Engels, 

Frans of Duits als instructietaal voor ongeveer 15 procent 

van de onderwijstijd. “Als de uitkomsten goed zijn komt er 

misschien een wetswijziging die het mogelijk maakt deze 

aanpak te implementeren, zodat ook andere scholen hun 

talenonderwijs kunnen verbeteren.”

In vergelijking met andere landen in Europa heeft Neder-

land wel een achterstand wat betreft vvto. “De meeste 

Europese landen beginnen al met Engels in groep 3 of 4. 

Nederland loopt daarin achter, evenals bijvoorbeeld België, 

dat pas in groep 7 begint”, vertelt Divis. “Als het echter 

om andere aspecten van internationalisering gaat, zoals 

projectonderwijs, uitwisselingsprogramma’s, studiereizen 

voor leerkrachten en schoolpartnerschappen doen we het 

juist heel goed. Elos, oftewel vo-scholen die met grens-

verleggend onderwijs bezig zijn, slaat enorm aan en is 

overgenomen door 250 scholen in het buitenland. Ook met 

tweetalig onderwijs (tto) in het vo nemen we een unieke 

positie in.”

Aansluiting basisonderwijs
Internationalisering druppelt vanuit het hoger onderwijs 

door naar het voortgezet en basisonderwijs. In 1994 werd 

tweetalig onderwijs ingezet en inmiddels hebben ruim 120 

vo-scholen een dergelijk programma ingevoerd. Divis: “We 

bereiken met onze subsidieprogramma’s op dit moment 70 

procent van de vo-scholen tegenover 8 procent van de basis-

scholen. Er moet dus nog een aardige inspanning geleverd 

worden om een goede aansluiting met het basisonderwijs 

mogelijk te maken. Als de huidige ontwikkeling zich door-

zet heeft in 2020 de helft van het basisonderwijs internati-

onalisering op school geïntroduceerd.”

Jindra	Divis	(49)	is	sinds	2006	directeur	van	het	Europees	Platform.	
Daarvoor	was	hij	werkzaam	bij	Nuffic	en	doceerde	hij	geschiedenis	
aan	de	universiteit	van	Leiden.	Naast	een	studie	geschiedenis	
studeerde	hij	ook	Tsjechisch	en	Russisch.

‘ i k  h o o r  vo o r a l  p o s i t i e v e 
g e l u i d e n  a l s  s c h o l e n  d e  k e u z e 
vo o r  e e n  v r e e m d e  ta a l  e e n m a a l 
g e m a a k t  h e b b e n ’
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Een belangrijke factor is de competenties van de leerkrach-

ten. “Zowel in de onderbouw als in de midden- en boven-

bouw zijn leerkrachten nodig die voldoende kennis en 

vaardigheden hebben met les geven over of in een vreemde 

taal”, stelt Divis. “Het Europees Platform richt zich daarom 

ook op pabo’s. We helpen de hogeschool Windesheim, CHE 

in Ede en Hogeschool Rotterdam bij de ontwikkeling van 

een minor vvto Engels en nascholingsactiviteiten. Zij dragen 

dat weer over op andere pabo’s. Daarnaast organiseren we 

nascholingscursussen en studiebezoeken voor leerkrachten 

in Engeland. Ter plekke wordt niet alleen veel bijgeleerd 

over de taal en cultuur, maar ook over het Engelse onder-

wijssysteem. Ook leerlingen die meedoen aan uitwisse-

lingsprojecten doen een schat aan ervaring op. In een paar 

dagen leren ze meer dan in een paar weken Engelse les op 

school.”

Het	Europees	Platform	(www.europeesplatform.nl)	verzorgt	op	het	AVS-congres	2011	(18	maart)	

een	workshop	over	de	impact	en	meerwaarde	van	internationalisering	in	het	basisonderwijs.	Vvto,	

eTwinning,	partnerschappen	met	buitenlandse	scholen	en	de	Unesco-school	komen	uitgebreid	aan	

bod,	alsmede	de	essentiële	rol	van	schoolleiders.	Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	in	de	

bijgesloten	congresfolder	of	op	www.avs.nl/congres2011.

Europees	Platform	op	het	AVS-congres	2011

e s h a - c o n g r e s  2010  o p  c y p r u s

The succesful 

school, a human 

aproach of 

leadership	bleek	

een	inspirerend	

thema	van	het	

tweejaarlijkse	

congres	van	de	

European	School	Heads	Association	(ESHA),	begin	november	

2010.	Schoolleiders	uit	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	

uit	27	Europese	landen	en	van	ver	daarbuiten	spraken	met	

elkaar	in	Limasol. Keynote speaker	Andy	Hargreaves	(VS)	

benadrukte	de	zelfbewuste	houding	van	schoolleiders	in	

de	zin	van	‘ik	heb	iets	goeds	te	vertellen,	anderen	kunnen	

iets	van	mij	leren’.	Petros	Pashiardis	(Cyprus)	verklaarde	dat	

het	centraal	geregelde	benoemingsbeleid	in	zijn	land	een	

duidelijk	negatief	effect	heeft	op	leiderschap	en	Neil	Hawkes	

(Groot-Brittannië)	spoorde	schoolleiders	aan	af	en	toe	tijd	

te	nemen	voor	het	op	een	rij	zetten	van	de	eigen	waarden,	

stopping for just a minute (waarde	gebaseerd	onderwijs).	

AVS-voorzitter	Ton	Duif,	de	huidige	voorzitter	van	ESHA,	

sprak	met	een	toekomstgerichte	visie	over	gezamenlijk	

eigenaarschap	van	ESHA	en	het	World Educational Forum	

(WEF)	en	de	thema’s	waar	schoolleiders	over	de	hele	wereld	

mee	geconfronteerd	worden.	De	interactieve	workshops	

over	de	invloed	van	de	schoolleider,	conflicthantering,	de	

ideale	schoolomgeving	en	gedeeld	leiderschap	leverden	

veel	nieuwe,	professionele	inzichten	op,	net	als	de	

schoolbezoeken	en	excursies	in	de	dagen	voorafgaand	

aan	het	congres,	onderdeel	van	een	educatieve	reis	van	de	

AVS.	De	gastvrijheid	op	de	scholen	was	indrukwekkend	

en	gedurende	de	hele	week	werd	het	out of the box-

denken	bevorderd	door	de	vele	internationale	contacten	

die	de	schoolleiders	uit	Nederland	opdeden.	Met	Cyprus	

als	gastheer	en	exemplarisch	lokaal	voorbeeld	is	in	een	

zonnige	en	culturele	omgeving	het	Europees	netwerk	van	

schoolleiders	wederom	versterkt	en	uitgebouwd.	In	2012	zal	

het	ESHA-congres	gehouden	worden	in	Edinburgh.

Om	het	netwerk,	de	ambities	en	ideeën	van	ESHA	verder	uit	

te	kunnen	bouwen	wordt	actief	steun	gevraagd	in	Brussel.

Meer	informatie:	www.eshamagazine.com	en	

www.esha.org

interview

Het Europees Platform heeft onlangs laten onderzoeken 

hoe onderwijsinstellingen en besturen over het platform 

oordelen. Divis: “Een kleinschalig onderzoek, maar hieruit 

bleek wel dat scholen vinden dat we van hen zijn en niet 

van de overheid. En dat is goud waard. Ze ervaren ons als 

coach en inspirator en hechten waarde aan ons certificaat 

voor het tweetalig onderwijs en binnenkort ook Elos en 

vroeg vreemdetalenonderwijs.” Over samenwerking met de 

AVS, PO-Raad en VO-raad is Divis heel duidelijk: “We haken 

graag aan bij thema’s zoals een rijke leeromgeving en staan 

achter krachtenbundeling richting overheid en politiek. 

Alleen dan kan internationalisering in het onderwijs echt 

van de grond komen.” _
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Ton Elias,	woordvoerder	

(primair)	onderwijs	in	de	Tweede	Kamer	namens	de	VVD.

politieke column

het taboe
Meer	dan	drieduizend	mails	kreeg	ik	op	mijn	

oproep	om	slechte	leerkrachten	te	ontslaan.	

Dertig	procent	bestond	uit	scheldkanonna-

des.	Maar	de	rest	was	het	vierkant	met	me	

eens.	‘Zet	u	vooral	door’,	schreef	iemand.	

‘Nou,	maakt	u	zich	geen	zorgen	mevrouw’,	

heb	ik	teruggemaild.	Want	voor	je	als	politi-

cus	zo’n	standpunt	in	kunt	nemen,	heb	je	al	

twee	discussieronden	achter	je.

De	eerste	met	leidinggevenden,	leerlingen	

en	vooral…	leerkrachten.	Behoorlijk	wat	

leerkrachten	vertelden	mij	na	een	gastles	

of	tijdens	een	werkbezoek	(met	de	deur	van	

het	lokaal	hermetisch	gesloten!)	met	zachte	

stem	dat	er	ontstellend	veel	gewonnen	zou	

zijn	in	het	onderwijs	als	de	zwakke	broeders	

en	zusters	eens	zouden	worden	aangepakt.	

En	ook	dat	hun	slome	rector	of	directeur	

daarin	de	spil	vormde.

De	tweede	ronde	loop	je	vervolgens	door	je	

fractie	en	door	je	partij.	Pas	dan	kun	je	naar	

buiten	met	je	verhaal.

Bij	het	Kamerdebat	over	de	onderwijsbegro-

ting	van	volgend	jaar	heb	ik	niet	één	motie	

over	dit	onderwerp	ingediend.	Allereerst	

niet	omdat	ik	van	toppolitici	als	Brinkman	

(topkunst),	Bolkestein	(integratie)	en	

Winsemius	(probleemwijken)	geleerd	heb	

dat	je	een	taboe-onderwerp	het	best	kunt	

agenderen	door	het	heel	duidelijk	aan	de	

orde	te	stellen.

Mijn	trefwoorden	bij	het	onderwijsbeleid	

zijn:	meer	aandacht	voor	vakmanschap,	voor	

kwaliteit	en	vooral	voor	prestatiegericht-

heid.	Meer	aandacht	voor	de	kennisfactor,	

meer	aandacht	voor	taal	en	rekenen.	Meer	

structuur	geven	aan	kinderen	en	jonge	vol-

wassenen,	strenger	examineren,	meer	eisen	

stellen.	Niet	alleen	rechten	in	het	onderwijs,	

maar	ook	plichten,	zeker	voor	studenten	in	

het	hoger	onderwijs.	We	moeten	nu	maar	

eens	definitief	af	van	het	idee	dat	verbete-

ringen	in	het	onderwijs	alleen	plaats	kunnen	

vinden	wanneer	de	overheid	iedere	keer	een	

nieuwe	zak	met	geld	klaarzet.	Er	valt	heel	

veel	aan	ons	onderwijs	te	verbeteren	dat	

géén	geld	kost,	doch	wél	een	mentaliteits-

verandering	vergt.

In	het	regeerakkoord	heeft	de	VVD	fikse	

hervormingen	binnengehaald.	Een	sociaal	

leenstelsel	in	de	masterfase;	selectie	

aan	de	poort	in	het	hoger	onderwijs;	

verplichte	voor-	en	vroegschoolse	educatie	

voor	kinderen	met	een	taalachterstand	

(onder	meer	om	te	voorkomen	dat	ze	in	

het	mbo	uitvallen),	prestatiebeloning	voor	

leerkrachten	en	steeds	vaker	bekostiging	

van	ons	onderwijs	die	op	het	bevorderen	

van	kwaliteit	wordt	geënt,	in	plaats	van	op	

perverse	prikkels	die	kwaliteit	tegenwerken.	

Niet	‘hoeveel	diploma’s	jaag	je	er	doorheen’,	

maar	‘is	het	bedrijfsleven	wel	tevreden	met	

de	mensen	die	met	dat	verse	diploma	op	de	

arbeidsmarkt	komen?’	Er	komen	uniforme	

begin-	en	eindtoetsen	en	de	situatie	dat	

een	leerling	in	het	mbo	veel	te	gemakkelijk	

vanaf	het	tweede	niveau	kan	binnenstap-

pen	(de	verfoeide	‘drempelloze	instroom’),	

waardoor	alleen	maar	meer	uitval	wordt	

gecreëerd,	wordt	beëindigd.

Er	is	in	de	pers	relatief	weinig	aandacht	

geweest	voor	de	hervorming	die	ík	als	de	

crux	beschouw:	het	verplichte	register	voor	

schoolleiders	voor	het	primair,	het	voortge-

zet	én	het	middelbaar	onderwijs.	Inclusief	

kwaliteitseisen.	En	inclusief	gevolgen	wan-

neer	die	niet	worden	gehaald.

Er	is	geen	enkele	reden	om	te	denken	dat	

het	in	een	school	anders	zou	zijn	dan	in	

de	rest	van	de	samenleving,	hoewel	Emile	

Roemer	dat	wel	beweert.	Maar	goed,	de	SP	

grossiert	ook	op	economisch	gebied	in	vol-

strekt	onhaalbare	en	onzinnige	standpun-

ten.	Nee,	ook	op	een	school	hoort	de	leiding	

gewoon	tegen	leerkrachten	die	er	de	kantjes	

van	aflopen	en	hun	nog	wel	enthousiaste	

collega’s	(een	overgrote	meerderheid,	bena-

druk	ik	nog	maar	eens)	met	de	gevolgen	

daarvan	opzadelen	te	zeggen:	‘Vriend,	je	

komt	in	de	benen	en	ik	houd	een	dossier	bij	

als	je	dat	niet	doet	en	daar	horen	gevolgen	

bij	en	ontslag	is	er	daar	één	van’.	Hier	is	

geen	wetswijziging	of	financiële	investering	

of	motie	of	congres	voor	nodig.	Het	enige	

dat	moet	plaatsvinden	is	een	cultuuromslag.	

Dit	onderwerp	moet	uit	de	taboesfeer,	in	

het	belang	van	onze	jeugd,	maar	ook	in	het	

belang	van	onderwijs	als	economische	pro-

ductiefactor.	Waneer	vanuit	het	onderwijs	

zélf	gezegd	wordt	dat	10,	misschien	20	of	

zelfs	30	procent	van	het	maatschappelijk	

kapitaal	binnen	die	economische	produc-

tiekolom	niet	goed	functioneert,	dan	moet	

je	daar	iets	aan	wíllen	doen.	Dat	begint	

met	het	slechten	van	het	taboe	–	en	dát	is	

waarom	ik	ruim	drieduizend	mailtjes	kreeg.	_
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Hoe	luidt	de	inhoud	van	het	schoolplan	2011-2015?
tekst theo van den burger

Door	de	toegenomen	eigen	verantwoordelijkheid	van	schoolorga-

nisaties	groeit	het	inzicht	dat	het	schoolplan	meer	moet	bevatten.	

Volgens	de	Wet	op	het	Primair	Onderwijs	(WPO,	artikel	12)	moet	

minimaal	aan	de	orde	komen:	het	onderwijskundig	beleid,	het	

personeelsbeleid	en	de	interne	kwaliteitszorg.	De	MR,	personeel	

en	ouders	in	de	verschillende	rollen	moeten	het	schoolplan	goed-

keuren.	Pas	daarna	stelt	het	bestuur	het	schoolplan	vast	en	toetst	

de	Inspectie	van	het	Onderwijs	de	inhoud	aan	de	WPO.	In	de	Wet	

medezeggenschap	op	Scholen	(WMS,	artikel	21)	staat	over	de	zeg-

genschap	van	de	MR:	“Het	bevoegd	gezag	behoeft	de	voorafgaande	

instemming	van	de	medezeggenschapsraad	voor	de	door	hem	voor-

genomen	besluiten	met	betrekking	tot	de	vaststelling	of	wijziging	

van	het	schoolplan	dan	wel	het	leerplan	en	het	zorgplan.”

De	AVS	bepleit	dat	scholen	hun	schoolplan	meer	als	een	‘schoolbe-

drijfsplan’	gaan	zien.	Het	is	een	integraal	meerjarig	plandocument,	

waarin	de	ontwikkelingen	in	de	maatschappij	in	relatie	worden	

gebracht	met	de	bijdrage	van	de	onderwijsorganisatie	en	waarin	

ook	de	diverse	beleidsterreinen	in	hoofdlijnen	samenhangend	wor-

den	beschreven.	Deze	benadering	vermindert	de	planlast,	omdat	tal	

van	afzonderlijke	documenten	kunnen	vervallen	of	kunnen	worden	

beschouwd	als	uitwerking	van	dit	hoofddocument.

In	het	schoolbedrijfsplan	horen	dus	niet	alleen	onderwijsbeleid	

(inclusief	zorgbeleid,	aanname-	en	verwijzingsbeleid),	kwaliteits-

zorg	en	personeelsbeleid	(inclusief	formatiebeleid,	waaronder	de	

invoering	van	de	functiemix),	maar	ook:	huisvestings-	en	materi-

eelbeleid,	financieel	beleid	(waaronder	een	meerjarenbegroting	in	

hoofdlijnen)	en	marketing-	en	communicatiebeleid.

Ook	de	relatie	met	de	omgeving	dient	expliciet	te	worden	beschre-

ven.	Immers,	de	rol	van	de	school	in	het	ontwikkelingspotentieel	

van	het	kind	wordt	voor	een	deel	bepaald	door	omgevingsfactoren.	

Een	kind	leert	niet	alleen	op	school	en	de	eisen	die	de	samenleving	

aan	onze	(toekomstige)	wereldburgers	stellen,	zijn	ook	aan	veran-

dering	onderhevig.

Lees	het	uitgebreide	antwoord	op	deze	vraag	van	de	maand	op	

www.avs.nl/helpdesk.	Neem	contact	op	met	de	AVS	voor	hulp	bij	

het	realiseren	van	het	schoolplan	2011–2015.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	De	

AVS	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	help-

desk.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	ook	op	

www.avs.nl/helpdesk.

o n t m o e t  d e  av s  o p  d e  n o t

Eind	januari	2011	vindt	in	de	
Jaarbeurs	in	Utrecht	de	NOT	plaats.	
Ook	de	AVS	ontbreekt	niet.	Kom	naar	
stand	8B076	en	speel	onder	andere	
een	(behendigheids)wedstrijd	

met	uw	hele	team,	waarbij	u	kans	maakt	op	mooie	prijzen	van	
AVS	Voordeelpartners.	Wordt u tijdens de NOT lid van de AVS, 
dan krijgt u de eerste zeven maanden het AVS-lidmaatschap 
cadeau!	Dit	betreft	het	persoonlijk	deel.	Dit	geldt	voor	
schoolleiders	én	voor	leerkrachten	die	de		ambitie	hebben	om	
schoolleider	te	worden	(aspirant-leden).	Ontmoet	de	AVS	in	
stand	8B076!
	
Heeft	u	nog	geen	toegangskaarten	voor	de	NOT?	
Op	www.avs.nl	staat	een	link	waarmee	u	zicht	gratis	kunt	
registreren	als	NOT-bezoeker.

avs- congre s 2011 : 
v roegboek kort ing tot  7  februa ri!
Het	16e	AVS-congres	op	18	maart	2011	staat	geheel	in	het	teken	
van	verbindend leiderschap.	De	(school)leider	als	verbindende	
factor,	als	motivator,	inspirator	maar	ook	als	strenge	(doch	
rechtvaardige)	baas.	De	leider	die	gebruik	maakt	van	de	kennis,	
kunde	en	talenten	van	zijn	medewerkers	en	die	zorgt	dat	de	
leerlingen	het	beste	krijgen	dat	te	bieden	valt.	Of	het	nu	gaat	
om	het	maken	van	beslissingen	rondom	de	toepassing	van	
ict,	de	toekomst	van	Passend	onderwijs,	risicomanagement,	
het	interpreteren	van	cijfers,	de	invloed	van	ouders,	overheid,	
maatschappij	en	de	wijk:	de	schoolleider	neemt	telkens	
de	beste	ingrediënten	en	probeert	die	zo	goed	mogelijk	te	
verbinden	tot	een	homogeen	resultaat.	Alle	hier	genoemde	
aspecten	(en	nog	een	paar	meer)	komen	aan	de	orde	tijdens	
het	congres.	
Bij	deze	editie	van	Kader	Primair	treft	u	het	volledige	
congres	programma	en	de	inschrijfmogelijkheid	aan.	Zie	ook	
www.avs.nl/congres2011.	AVS-leden betalen ruim 50 procent 
minder dan niet-leden.
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a v s  v o o r d e e l

Zilveren Kruis Achmea nieuwe 
voordeelpartner

De AVS heeft onlangs een voordeelovereenkomst gesloten 
met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Bij	het	overstappen	naar	een	andere	zorgverzekering	in	2011	zijn	

er	collectieve	voordelen	te	behalen:	10	procent	korting	op	de	

basisverzekering	en	15	procent	korting	op	alle	aanvullende	verzeke-

ringen.	Bovendien	krijgen	AVS-leden	75	euro	retour*	op	de	aanvul-

lende	of	tandartsverzekering.	De	belangrijkste	voordelen	op	een	rij:

•	 	10	procent	korting	op	de	basisverzekering;

•	 	15	procent	korting	op	alle	aanvullende	verzekeringen	en	de	

tandartsverzekering;

•	 	Verbeterde	aanvullende	vergoedingen	voor	brillen	en	lenzen,	

orthodontie	en	psychologische	zorg;

•	 	Handige	PakketKeuze	Assistent:	vrijblijvend	advies	bij	het	

samenstellen	van	uw	pakket;

•	 	75	euro	retour*	voor	elke	nieuwe	betalende	verzekerde	met	een	

aanvullende	of	tandartsverzekering;

•	 	Gratis	Beter	Af	Extra	Pakket	Onderwijs.

*		Voor	elke	nieuwe	premiebetalende	verzekerde	die	een	

aanvullende	of	tandartsverzekering	afsluit.

Op	www.zilverenkruis.nl/onderwijs	staat	meer	informatie	over	

deze	collectieve	kortingen	(maak	gebruik	van	collectiviteitsnum-

mer	207047119	in	de	premieberekening).	Voor	hulp	bij	het	kiezen	

van	een	bepaald	pakket	bel:	0900-5566763.	Actievoorwaarden:	

www.zilverenkruis.nl/actie75.	Zie	ook	www.avsvoordeel.nl	

(privévoordeel).	In	maart	2011	wordt	het	totaalbedrag	eenmalig	

uitgekeerd.	Bij	deze	Kader	Primair	treft	u	een	folder	van	Zilveren	

Kruis	Achmea	aan.

n e t w e r k e n

Netwerk personeelsbeleid in 
teken van functiemix

Het netwerk personeelsbeleid is nieuw binnen de 
AVS. Hiermee wil de AVS voorzien in een behoefte 
van directeuren, personeelsadviseurs en -(beleids)
medewerkers die personeelsbeleid ontwikkelen. Omdat 
personeelsadviseurs vaak een solopositie hebben binnen 
de schoolorganisatie, biedt het netwerk gelegenheid van 
elkaar te leren en ervaringen en ideeën uit te wisselen. 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 2 november 2010 stond 
onder andere de functiemix centraal.

Geen	verhaal	over	percentages	die	gehaald	moeten	worden,	maar	

een	zeer	inspirerend	verhaal	van	een	algemeen	directeur	die	de	

functiemix	als	kans	heeft	aangegrepen	om	zijn	organisatie	verder	te	

professionaliseren.	Hij	deelde	met	de	deelnemers	aan	het	netwerk	

dat	in	zijn	organisatie	de	bevordering	naar	een	hogere	functie	onlos-

makelijk	is	verbonden	met	een	op	maat	gesneden	opleidingstraject,	

dat	gericht	is	op	projectmanagement.	Binnen	deze	schoolorganisa-

tie	is	een	enorm	draagvlak	ontstaan	voor	de	functiemix.

Op	basis	van	concrete	wensen	van	de	netwerkdeelnemers	wordt	het	

netwerk	personeelsbeleid	verder	vormgegeven.	De	AVS	faciliteert	

door	het	bieden	van	theoretische	kaders	en	ervaringsverhalen	over	

bijvoorbeeld	mobiliteit,	ontslagbeleid/werkgelegenheidsbeleid,	

levensfasebewust	personeelsbeleid,	competentiebeleid	en	perso-

neelsplanning.	Het	netwerk	zal	drie	maal	per	jaar	bij	elkaar	komen.	

Voor	het	lopende	schooljaar	zijn	deze	data	nog:	15	februari	en	7	juni	

2011.	De	kosten	bedragen	300	euro	per	schooljaar.

U	kunt	zich	nog	aanmelden	voor	het	netwerk	bij	de	AVS,	Jannita	

Witten, j.witten@avs.nl.	Meer	informatie:	www.avs.nl/

professionalisering/netwerken

Zie	ook	workshop	8	op	het	AVS-congres	2011	over	strategisch	

	personeelsbeleid:	nu	werken	aan	uw	formatie	van	de	toekomst.

Op	4	november	2010	organiseerde	de	AVS	haar	jaarlijkse	conferentie	voor	
vrouwelijke	schoolleiders	onder	de	noemer	‘Weet	wat	je	in	huis	hebt’.	
De	dag	werd	afgesloten	door	(nostalgische)	liedjes	en	sketches	van	

theaterduo	‘Jong	Belegen’.	Lees	het	volledige	verslag	op	www.avs.nl/
conferentievrouwelijkeschoolleiders.

l e d e n w e r fa c t i e

Maak een collega AVS-lid 
en win een reis!
Half	februari	2011	verloot	de	AVS	vier	educatieve	reizen	onder	

nieuwe	leden	en	AVS-leden	die	een	nieuw	lid	aanmelden.

Deze	actie	(geldt	niet	voor	aspirant-leden)	komt	bovenop	de	

	oplopende	korting	op	het	persoonlijk	deel	van	uw	eerstvolgende	

contributie,	bij	het	aanbrengen	van	een	of	meerdere	nieuwe	

leden!	Nu	lid	worden	betekent	voor	het	nieuwe	AVS-lid	ook	nog	

eens	de	eerste	zeven	maanden	het	lidmaatschap	cadeau!	Dit	

betreft	het	persoonlijk	deel.	Meer	informatie	over	lid	worden	of	

een	nieuw	lid	aanbrengen	staat	op	www.avs.nl/lidworden.
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School	for
Leadership

Tweedaagse

Human Dynamics® trainingsprogramma’s deel 1
Human	Dynamics	is	een	beproefde	methodiek	om	dynamisch	de	

verschillen	in	houding	en	gedrag	te	verhelderen	en	werkbaar	te	

maken:	ongeacht	leeftijd,	ras,	cultuur	of	geslacht.	Het	benutten	van	

dit	inzicht	leidt	ertoe	dat	de	teamprestaties	meer	opleveren	dan	de	

som	van	de	activiteiten	van	een	aantal	leden.	In	een	maatschappij	

waar	een	steeds	groter	beroep	wordt	gedaan	op	de	menselijke	

flexibiliteit	en	creativiteit,	biedt	Human	Dynamics	inzicht	in	eigen	

en	groepsprocessen,	de	eigen	behoefte	in	communicatie	en	die	van	

anderen,	de	verschillen	in	leren	en	waarnemen.	Dit	leidt	tot	meer	

begrip	en	waardering	voor	onderlinge	verschillen.	Deel	1	is	gericht	

op	het	verkrijgen	van	inzicht	in	het	eigen	en	andermans	functione-

ren	en	communiceren	in	het	licht	van	Human	Dynamics.

Doelgroep:	iedereen	die	geïnteresseerd	is	in	gedrags-	en	cultuur-

veranderingen	ter	ondersteuning	van		persoonlijke	en/of	organisa-

torische	ontwikkeling.

Uitvoering: School	for	Leadership	trainers	i.s.m.	KPC	Groep

Data: 27	en	28	januari	of	3	en	4	maart	2011

Kosten: leden	t	1.980	/	niet-leden	t	2.480

Trainingen & opleidingen
Januari	2011

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Resultaatgerichte	sollicitatiegesprekken	 11	januari	 Magda	Snijders	

•	 Strategieontwikkeling	in	het	onderwijs		 13	en	14	januari		 Carine	Hulscher-Slot	en	Thelma	Sweijen	

•	 Toekomstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school	 13	januari		 Wiel	Botterweck

•	 Neurolinguïstisch	programmeren	(slotdag)	 14	januari		 Maartje	Alma

•	 Oriëntatie	op	management	(start)	 19	januari		 Magda	Snijders

•	 Minileergang	Middenmanagement	 19	januari		 Bob	Ravelli

•	 Interne	begeleiding	en	de	functiemix	(start)	 20	januari		 Magda	Snijders	

•	 Interim	management,	iets	voor	u?	(start)	 20	en	21	januari		 Tom	Roetert	en	Hans	van	den	Berg

•	 Meesterlijk	coachen	2010-2011	 20	en	21	januari		 Tom	Roetert

•	 Persoonlijke	presentatie	en	profilering	(met	o.a.	kleurenanalyse)	 20	en	21	januari		 Maartje	Alma

•	 Timemanagement	(start)	 25	en	26	januari		 Magda	Snijders

•	 Human	Dynamics	(deel	1)	 27	en	28	januari	 Roelf	Willemstein

Februari	2011

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Gesprekstechnieken,	serie	2	 3	en	18	februari		 Magda	Snijders	

•	 Leren	begroten	en	budgetteren,	serie	2	 3	februari		 Lex	Albers	

•	 Minileergang	Middenmanagement	 9	februari		 Bob	Ravelli	

•	 Verantwoording	en	verslaglegging	 10	februari		 Lex	Albers	

•	 Toekomstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school	 10	februari		 Wiel	Botterweck

•	 Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	

	 (Onderwijs	en	maatschappij)	 10	en	11	februari		 Thelma	Sweijen	

•	 Generatiemanagement,	serie	2	 11	februari		 Maartje	Alma

•	 Werk	maken	van	de	Lokaal	Educatieve	Agenda	 16	februari	 Jos	Hagens	en	Elaine	Toes

(onder	voorbehoud)

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2010/2011	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
openaanbod.	Inschrijven	via schoolforleadership@avs.nl	
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Vijf	eendaagsen

Gesprekstechnieken vanuit moed en betrokkenheid

Eendaagse	|	Nieuw!

Generatiemanagement

Eendaagse

Leren begroten en budgetteren

U	wilt	uw	boodschap	helder	brengen.	U	zoekt	naar	mogelijkheden	

om	zowel	het	belang	van	uw	organisatie,	uw	gesprekspartner	als	

uzelf	in	het	vizier	te	houden.	In	deze	training	houden	we	nadrukke-

lijk	rekening	met	het	voeren	van	gesprekken	met	verschillende	part-

ners	in	de	onderwijssituatie:	uw	medewerkers,	uw	leidinggevende,	

ouders,	gesprekken	met	professionals	uit	verschillende	disciplines	

(gemeente,	provincie,	subsidieverstrekkers	en	kinderopvang).	

Naarmate	de	training	vordert,	beheerst	u	steeds	meer	en	ingewik-

keldere	gesprekken,	vergroot	u	uw	assertiviteit,	geeft	u	helder	uw	

grenzen	aan	en	kunt	u	kritiek	geven.	Ook	de	invloed	van	non-verbale	

communicatie	komt	aan	bod.

Doelgroep:	leidinggevenden	in	het	onderwijs	op	elk	niveau	die	

hun	gesprekstechnieken	willen	verbeteren	of	in	een	veilige	situatie	

gespreksvoering	willen	oefenen.

Data: 3	februari,	18	februari,	11	maart,	24	maart,	8	april	2011	(serie	2)

Uitvoering: Magda	Snijders	e.a.

Kosten: leden	t	1.745	/	niet-leden	t	2.245

Tussen	de	luiers,	starter,	aan	het	bezinnen	of	bijna	met	pensioen?	

Ken	de	mogelijkheden	van	uw	professionals	en	gebruik	de	verschil-

len	binnen	een	team!	Tijdens	deze	training	maakt	u	kennis	met	de	

kenmerken,	talenten	en	behoeften	die	typerend	zijn	voor	de	diverse	

levensfasen	en	generaties.	U	krijgt	handvatten	om	deze	talenten	en	

omstandigheden	optimaal	te	benutten	voor	uw	team.	Door	gebruik	

te	maken	van	generatiemanagement	kunt	u	ieders	kwaliteiten	

gebruiken	om	de	effectiviteit	van	uw	team	te	vergroten.

Doelgroep:	directeuren	en	bovenschools	managers

Datum: 11	februari	2011

Uitvoering: Maartje	Alma

Kosten: leden	t	349	/	niet-leden	t	449

Hoe	maakt	u	een	integrale	(meerjaren)begroting,	inclusief	formatie	

en	investeringen,	die	aansluit	op	uw	schoolplan?	Om	inkomsten	

enuitgaven	in	de	pas	te	laten	lopen,	is	het	zaak	zorgvuldig	te	begro-

ten/budgetteren	en	financieel	overzicht	te	hebben	en	te	houden.	

Tijdens	de	eendaagse	komen	de	volgende	onderwerpen	aan	de	

orde:

•	 	de	functies	van	de	begroting,	de	verdelingsinstrumenten	en	de	

handvatten	voor	de	budgettering;

•	 	het	opstellen	van	de	begroting	aan	de	hand	van	een	casus;

•	 	het	opstellen	van	de	meerjarenbegroting	personeel,	inclusief	de	

benodigde	reserveringen;

•	 	het	opstellen	van	de	investeringsplannen	op	het	gebied	van	ict,	

meubilair	en	onderwijsleerpakket;

•	 	het	actualiseren	van	de	begroting	op	basis	van	de	meest	recente	

vergoedingsbedragen.

U	krijgt	inzicht	in	de	mogelijke	keuzes	die	u	zelf	kunt	maken	en	bent	

in	staat	een	begroting	om	te	zetten	in	budgetten.

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

meer	scholen	als	van	een	zelfstandige	school	(eenpitter)

Datum: 3	februari	2011

Uitvoering: Lex	Albers

Kosten: leden	t	349	/	niet-leden	t	449

meer informatie, inschrijven en maatwerk	 Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	op	www.avs.nl/

professionalisering/schoolforleadership/openaanbod	of	mail	naar	schoolforleadership@avs.nl.	Wilt	u	een	training	op	maat	

voor	uw	organisatie	of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Ellen	de	Jong,	maatwerk@avs.nl.
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voor: leerkrachten, leidinggevenden, bestuurders en andere 

belangstellenden voor de duurzame ontwikkeling van 

onderwijs

van: Stichting Duurzaam leren

wanneer: 8 en 9 februari 2011

waar: World Forum, Den Haag

wat: congres

Elke kind een belofte
Elk	kind	wordt	geboren	met	een	veelheid	aan	talenten	en	

mogelijkheden.	Het	onderwijs	dient	gericht	te	zijn	op	het	ont-

wikkelen	van	dit	potentieel.	Het	vraagt	verbondenheid	van	de	

sector	om	zo	duurzame	resultaten	tot	stand	te	brengen.	Kennis	

van	je	eigen	motieven,	kwaliteiten	en	deskundigheden	helpt	

om	verantwoorde	keuzes	te	maken	voor	kwalitatief	hoogwaar-

dig	en	duurzaam	onderwijs.	Met	sprekers	als	Otto	Scharmer,	

Eric	Jensen	en	Andy	Hargreaves.	Zie	www.duurzaamleren.org.

voor: leerkrachten bovenbouw basisonderwijs, voortgezet 

(speciaal) onderwijs en mbo

van: Stichting Mijn Kind Online

wat: handboek

Hoe worden kinderen 
mediawijs?

Met	concrete	handvatten	(bijvoorbeeld	bij	het	vormen	van	

een	visie),	praktische	aanwijzingen,	lessen	en	werkvormen	en	

een	geslaagd	voorbeeld	van	hoe	op	een	school	mediawijsheid	

geïntegreerd	is.	Plus	uitleg	over	de	Mediawijsheidcirkel,	een	

model	waarmee	je	zelf	de	ideale	mediawijsheidsituatie	op	

je	school	bepaalt	en	hoe	deze	zich	verhoudt	tot	de	huidige	

	situatie.	Auteurs:	Freek	Zwanenberg	en	Justine	Pardoen.	

ISBN	978	90	590	6240	5.

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: basisonderwijs

van: SLO/Kohnstamm Instituut

wat: publicatie

Leerstoflijnen schrijven 
beschreven

De	invoering	van	het	Referentiekader	taal	en	rekenen	stelt	het	

basisonderwijs	voor	de	vraag	langs	welke	weg	de	eindniveaus	

1F	en	1S/2F	te	bereiken	zijn.	Hoe	is	de	opbouw	van	de	leerstof	

voor	de	verschillende	domeinen	over	de	groepen	1	tot	en	met	

8?	Welke	didactiek	is	geschikt	om	die	leerstof	in	de	verschil-

lende	groepen	aan	de	orde	te	stellen?	Deze	publicatie	bevat	

een	uitwerking	van	doorlopende	leerlijnen	voor	het	schrijfon-

derwijs	(het	referentiekader	Nederlandse	taal).	Downloaden:	

www.slo.nl/downloads/2010/leerstoflijnen-schrijven-beschre-

ven.pdf

voor: medezeggenschapsraden

van: Centrum School en Veiligheid (CSV/APS)

wat: informatieblad

Veiligheidsbeleid: een zaak 
van de MR!

Het	bestuur	en	de	directie	zijn	primair	verantwoordelijk	voor	

het	vormgeven	en	uitvoeren	van	schoolveiligheidsbeleid.	Als	

dat	beleid	niet	voldoende	is	vormgegeven	of	onvoldoende	

effect	heeft,	wordt	schoolveiligheidsbeleid	ook	een	zaak	van	

de	MR.	Bevat	informatie	over	de	manier	waarop	manier	de	MR	

invloed	kan	uitoefenen	op	het	schoolveiligheidsbeleid.	De	

Wet	Medezeggenschap	op	Scholen	(WMS)	vormt	hierbij	het	

uitgangspunt.	Downloaden:	www.schoolenveiligheid.nl

voor: scholen

van: Philips

wat: fonds

Leerprestatiefonds
Met	dit	fonds	richt	Philips	zich	op	het	bevorderen	van	de	

toegang	tot	het	lichtsysteem	SchoolVision	voor	scholen	in	

Nederland.	Iedere	school	die	in	één	of	meerdere	lokalen	

het	systeem	laat	plaatsen,	krijgt	eenmalig	een	bedrag	van	

tot	2.500	euro	uit	het	Leerprestatiefonds.	Meer	informatie:	

www.utwente.nl/organisatie/stories/effect-licht-in-

	leeromgeving-schoolkinderen	en	Philips	Lighting,

Liesbeth	De	Smedt,	tel.	040-2786157,	

liesbeth.de.smedt@philips.com
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voor: professionals in onderwijsbegeleiding en 

leerlingenzorg, opleiders, schoolleiders po/vo, 

onderzoekers en andere belangstellenden

van: UvA en NWO

wanneer: 21 januari 2011

waar: UvA Amsterdam

wat: gratis seminar

Leraar-leerling relaties
Aandacht	voor	de	implicatie	en	discussie	over	de	uitkomsten	

van	twee	onderzoeken	in	opdracht	van	de	Programmaraad	voor	

het	Onderwijsonderzoek:	over	de	invloed	van	de	(positieve	en	

negatieve)	kwaliteit	van	relaties	met	leerkrachten	op	de	leer-

motivatie	en	schoolprestaties	van	leerlingen	en	over	het	belang	

van	relaties	met	leerlingen	voor	leerkrachten.	Aanmelden:	

Jantine	Spilt,	j.l.spilt@uva.nl.

voor: scholen met kinderen waarvan de ouders in scheiding 

liggen of zijn overleden

van: Stichting Jonge Helden

wat: kosteloze voorlichting

Rouw- en verliesverwerking 
Preventieve	rouw-	en	verliesprogramma’s	en	workshops	op	

school	(onder	schooltijd)	om	kinderen	te	begeleiden	en	te	voor-

komen	dat	ze	vastlopen,	nadat	ze	met	een	ingrijpend	verlies	te	

maken	hebben	gehad	dat	ze	niet	(voldoende)	hebben	kunnen	

verwerken.	Zowel	voor	leerkrachten,	kinderen	en	ouders.	Meer	

informatie:	www.stichtingjongehelden.nl

voor: bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet 

onderwijs

van: Europees platform

wat: stripboek internationale projecten

Europa is overal
Educatief	stripverhaal	in	het	Nederlands	en	Engels	voor	

internationale	(samenwerkings)projecten	op	school.	Vijf	

jeugdigen	uit	heel	Europa	komen	met	elkaar	in	contact	en	

werken	tijdens	een	reis	dwars	door	Europa	samen	aan	een	

belangrijk	milieuproject.	De	uitgave	kan	ook	klassikaal	gebruikt	

worden	om	bepaalde	internationale	vraagstukken	met	elkaar	

te	bespreken.	Met	begrippenlijst,	quizvragen	en	een	hand-

leiding.	Bestellen:	www.europeesplatform.nl	>	Algemeen	

>	Internationaliseren	in	onderwijs	>	Lesmaterialen	en	

publicaties.	

boekbespreking

n a a r  m eer  co n ta c t  en 
b e ziel in g  in  d e  s c h o o l
Duidelijk en helder communiceren met je medemens 
is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. Ook in de 
interactie met elkaar om goed onderwijs te bieden 
gaat het vaak mis. Welke factoren liggen hieraan ten 
grondslag en hoe kun je dit voorkomen? Het boek 
‘Krachtige leraren, prachtig onderwijs’ biedt de lezer 
handvatten om met meer contact en bezieling prachtig 
onderwijs te realiseren. tekst pieter kuit, avs

Auteur	Henk	Galenkamp	beschrijft	in	het	boek	de	drie	algemene	

toestanden	van	‘zijn’,	waarin	een	mens	zich	kan	bevinden.	In	de	

staat	van	angst	–	veroorzaakt	door	factoren	als	groepsdynamiek,	

verwachtingen,	machtsmisbruik,	pesten	of	handelingsverlegen-

heid	–	zijn	we	bang	zonder	dat	er	direct	gevaar	is.	Het	‘niet-

functioneel	gedrag’	dat	daarbij	optreedt	kan	zich	uiten	in	diverse	

patronen	die	belemmerend	werken	voor	ons	en	onze	omgeving,	

zoals	jezelf	‘onzichtbaar’	maken,	‘muurtjes	optrekken’	en	slachtof-

fergedrag.	In	deze	staat	is	er	sprake	van	een	eenzijdige	afhanke-

lijkheidsrelatie,	die	zich	vooral	kenmerkt	door	reactief	gedrag.

Pas	als	iemand	zich	bewust	wordt	van	dit	eigen,	schadelijk	

gedrag,	het	(h)erkent	en	bijstelt,	kan	men	zich	ontwikkelen	tot	

autonoom	individu	en	zich	gaan	verbinden	met	de	omgeving	

(wederzijdse	afhankelijkheidsrelatie),	aldus	Galenkamp.	Mensen	

in	de	‘autonome’	staat	gaan	het	contact	met	de	omgeving	op	een	

proactieve,	geweldloze	en	respectvolle	manier	aan,	wat	resulteert	

in	minder	conflicten	en	een	betere	communicatie.	Men	handelt	

vanuit	authenticiteit,	eigen	oordeel	en	zelfstandigheid,	met	helder	

aangegeven	grenzen.	Alleen	dan	ervaar	je	synergie	en	wordt	1	+	1	

meer	dan	2.	In	de	staat	van	verbondenheid	ervaren	mensen	een	

diepere	drijfveer,	waardoor	men	in	staat	is	om	met	passie	en	

bezieling	kennis	en	wijsheid	over	te	dragen	aan	anderen.

Galenkamp	geeft	aan	dat	deze	stadia	zich	afwisselen.	Zowel	de	

uitdaging	als	de	oplossing	voor	een	goede	interactie	is	dat	je	

steeds	opnieuw	via	zelfreflectie	moet	achterhalen	in	welke	staat	je	

verkeert.	De	schrijver	biedt	inzicht	in	ons	eigen	gedrag,	maar	laat	

bovenal	zien	dat	mooi	en	prachtig	onderwijs	zich	binnen	ons	hand-

bereik	bevindt.	De	vele,	herkenbare	voorbeelden	houden	de	lezer	

meer	dan	eens	een	spiegel	voor,	waardoor	die	meer	(in)zicht	in	de	

eigen	ontplooiing	en	ontwikkeling	krijgt.	Kortom,	een	aanrader.

Krachtige	leraren,	prachtig	onderwijs.	Naar	

meer	contact	en	bezieling	in	de	school

Henk	Galenkamp

ISBN:	978-90-6508-605-1

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te	vinden	op	

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

boekbesprekingen.
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actueel

2 Onderwijsraad: ‘Term ‘College van Bestuur’ 
 staat te ver af van primair proces’
 Inrichting grote besturen en instellingen

3  ‘Eindtoets geleidelijk invoeren en combineren  
met onafhankelijk advies’

 Advies aan minister over centrale toetsing en referentieniveaus 

4 Minister streeft naar meer vrijheid in verdelen lesuren
 Pilots met flexibeler lestijden

Foto omslag: Potentiële toekomstige ouders bezoeken de Parkschool in de bekende 
Utrechtse multiculturele wijk Lombok. Foto: Hans Roggen
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

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

AVS-congres 2011
18 maart 2011 _ Nieuwegeins Business Center

Met ruim dertig boeiende lezingen en workshops gegeven 
door zowel spraakmakende mensen uit het bedrijfsleven 
als het onderwijs. De sessies zijn ingedeeld in vier routes: 
‘de harde – zakelijke – kant’, ‘verantwoordelijkheid’, 
‘inrichting’ en‘omgeving’.

Zo spreekt hoofdinspecteur Annette Roeters over anticiperen 
op een eventuele achteruitgang in onderwijskwaliteit, 
doet neuropsycholoog Margriet Sitskoorn (columnist en 
auteur van de bestseller ‘Het maakbare brein’) een boekje 
open over het beïnvloeden en ontwikkelen van het eigen en 
andermans brein en gedrag om talent optimaal te benutten 
en gaat Farid Tabarki in op de tijdgeest en maatschappelijke 
ontwikkelingen, die ook van invloed zijn op de schoolsituatie 
(Tabarki doet sinds 2000 onderzoek naar de  – Europese – 
tijdgeest, wat succesvolle inzichten oplevert).

Een informatiemarkt met ruim veertig voor het onderwijs 
interessante organisaties of partners en veel mogelijkheden 
tot netwerken ontbreken uiteraard niet!

Het volledige programma vindt u op www.avs.nl/
congres2011. Hier kunt u zich ook aanmelden. 
Let op: tot 7 februari geldt een aantrekkelijke vroegboek-
korting! Bovendien kunnen (nieuwe) AVS-leden* voor 
de ledenprijs naar het AVS-congres: leden betalen ruim 
50  procent minder dan niet-leden.

Verbindend leiderschap
een brug slaan tussen
eigen visie, organisatiedoelen,
medewerkerswensen en
maatschappelijke ontwikkelingen

Naar de NOT eind januari? Bezoek dan ook de AVS 
in stand 8B076 en maak kans op mooie prijzen! Wordt 
u tijdens de NOT lid van de AVS, dan krijgt u de eerste 
zeven maanden het AVS-lidmaatschap cadeau!* 
Op www.avs.nl staat een link waarmee u zicht gratis 
kunt registreren als NOT-bezoeker.

Vroegboek-
korting

tot 
7 februari ! 

*Nieuwe reguliere leden en AVS-leden die een nieuw lid aanmelden, 
dingen bovendien mee naar de vier educatieve reizen die de AVS 
half februari verloot (zie pag. 43).


