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thema _ Eindtoets: voors en tegens
Er is veel kritiek op de Cito Eindtoets basisonderwijs. 

Het zou een momentopname zijn, geen aandacht 

schenken aan motivatie en werkhouding en scholen 

zouden alleen afgerekend worden op de resultaten. 

Maar de toets heeft ook een voorspellende waarde 

en biedt een objectief gegeven naast het 
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gemeente Amsterdam
In hoeverre mag de gemeente zich bemoeien met de 

onderwijskwaliteit? Onderwijswethouder Lodewijk 

Asscher formuleerde eigen normen voor een goede 

school en maakte openbaar welke scholen in zijn stad 

daar niet aan voldoen. Ging hij te ver? pagina 34

achtergrond _ Wat te doen voor een 
goed pensioen?
Werknemers in het (primair) onderwijs hebben vaak een 

laag pensioenbewustzijn, blijkt uit onderzoek van ABP. 

Met name in deeltijd werkende vrouwen weten niet altijd 

even goed hoe ze ervoor staan. Hoe kan onderwijspersoneel 

zich goed voorbereiden en wat kan de schoolleider daarin 

betekenen? pagina 42
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thema _ De grote overgang
Helemaal zin in iets nieuws of toch wel eng zo’n grote 

school met vreemde mensen? Hoe kies je een middelbare 

school die bij je past? Welke rol zou de basisschool hierin 

moeten spelen? Leerlingen en ouders aan het 

woord. pagina 16
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Inhoud januari Kaderspel _ door ton duif

Goede raad 
is duur
We	hebben	nog	een	kabinet,	tenminste	dat	hoop	ik,	want	als	u	dit	leest	

zijn	er	al	weer	tien	dagen	voorbij	gegaan	sinds	Balkenende	één	woordje	

in	een	eerdere	verklaring	moest	veranderen.	En	je	weet	het	maar	nooit.	

Een	kabinetscrisis	in	deze	tijd	zou	ook	politiek	volstrekt	onverantwoord	

zijn.	Daarvoor	zijn	de	problemen	te	groot.	Terwijl	de	politici	elkaar	vliegen	

probeerden	af	te	vangen,	zaten	ambtenaren	bijeen	om	de	grootste	

bezuinigings	operatie	bij	de	overheid	voor	te	bereiden.	Alle	sectoren	

worden	immers	aangeslagen	voor	een	bezuiniging	van	20	procent.	

Onderwijs	is	daar	niet	van	uitgesloten,	al	gelooft	vriend	en	vijand	dat	

deze	post	redelijkerwijs	zal	worden	ontzien.	Maar	wat	is	redelijkerwijs?	

Als	we	denken	dat	de	bezuiniging	op	bestuur	en	management	(ongeveer	

1	procent	van	de	lumpsum)	al	zoveel	commotie	oproept,	wat	dan	als	we	8	

of	10	procent	voor	de	kiezen	krijgen?	Als	in	andere	sectoren	tot	20	procent	

wordt	bezuinigd,	verliezen	we	met	acties	al	snel	de	sympathie	van	burgers	

en	politici.	Als	uw	belangenbehartiger	zullen	we	natuurlijk	alles	op	alles	

zetten	om	een	adequaat	bekostigingsniveau	overeind	te	houden,	maar	

het	getuigt	niet	van	realiteitszin	als	we	denken	volledig	de	dans	te	kunnen	

ontspringen.

De	sector	primair	onderwijs	zal	dus	nu	al	moeten	nadenken	over	wat	het	

antwoord	zal	zijn.	Als	besturen	in	het	po	gemiddeld	10	procent	van	de	

lumpsum	sparen	en	dit	niet	goed	onderbouwen,	worden	onze	argumenten	

in	Den	Haag	van	tafel	geveegd,	terecht	of	niet	terecht.	En	zijn	we	bereid	

om	de	doelmatigheid	en	de	effectiviteit	van	ons	werk	te	vergroten?	Kan	

de	samenwerking	tussen	de	sectoren	winst	opleveren	–	denk	daarbij	

aan	een	intensieve	samenwerking	tussen	po	en	vo	–	waardoor	leerlingen	

sneller	kunnen	doorstromen?	Kan	er	door	een	effectievere	en	vernieuwde	

organisatie-inrichting	worden	bespaard,	zonder	dat	de	kwaliteit	achteruit	

gaat?	Ervaringen	met	opstartende	innovaties	als	de	Sterrenschool	kunnen	

ons	daarbij	helpen.	Het	is	tijd	om	in	onze	sector	de	koppen	bij	elkaar	te	

steken,	samen	met	ouders,	leerkrachten,	schoolleiders	en	besturen.	Een	

belangrijke	rol	voor	de	PO-Raad	lijkt	me,	samen	met	de	AVS	en	de	overige	

organisaties.	Wie	durft	de	uitdaging	aan?	_

1



ac tueel 

crisismaatregel populair onder scholen

Massale belangstelling voor verbeteren 
binnenmilieu
Scholen	hebben	massaal	belangstelling	getoond	voor	de	crisismaatregelen	om	het	binnenklimaat	in	hun	

gebouwen	te	verbeteren,	meldt	het	ministerie	van	OCW.

bezinnen op andere mogelijkheden

Gratis internet stopt voor 
het onderwijs; en nu?

KPN	stopt	met	het	bieden	van	gratis	internet	binnen	

het	onderwijs.	Sinds	2003	hebben	scholen	geheel	

gratis	gebruik	mogen	maken	van	internettoegang	van	

KPN,	maar	daaraan	komt	noodgedwongen	een	eind.	

Om	scholen	de	mogelijkheid	te	bieden	zich	breed	te	

oriënteren	op	welke	andere	mogelijkheden	er	zijn,	

heeft	Kennisnet	de	‘behoeftescan’	ontwikkeld.

547 aanvragen afgewezen

Een vijfde basisscholen 
stelde geen conciërge aan
Ruim	20	procent	van	de	basisscholen	die	
loonkostensubsidie	hadden	gekregen	om	een	
conciërge	aan	te	kunnen	stellen,	moet	dat	geld	
terugbetalen.	Gebleken	is	dat	ze	niet	aan	de	
voorwaarden	voldeden	om	voor	die	subsidie	in	

aanmerking	te	komen.

Gemeenten konden tot en 

met 31 december 2009 aan-

vragen voor scholen indienen 

bij het ministerie: 394 van de 

431 gemeenten hebben gere-

ageerd. OCW bekijkt nu de 

aanvragen en gaat binnenkort 

toekenningen verstrekken. 

Staatssecretaris Dijksma wil 

dat de meeste gemeenten 

nog deze maand worden 

geïnformeerd over de toeken-

ning van de middelen.

In totaal gaat het om honderd 

miljoen euro ondersteuning 

voor het verbeteren van het 

binnenmilieu en het tref-

fen van energiebesparende 

maatregelen op basisscholen. 

Dijksma: “Met de maatregel 

helpen we bovendien de bouw-

sector, die in deze crisistijd 

wel een extra stimulering kan 

gebruiken.”

Voor iedere gemeente is 

geld beschikbaar gesteld. De 

ondersteuning vindt plaats 

op basis van cofinanciering. 

Dit betekent dat 60 procent 

van de kosten van de maatre-

gelen voor rekening van het 

ministerie komt. De andere 

40 procent vullen gemeenten 

samen met de scholen in.

Sinds het aankondigen van de 

maatregel, voor de zomer van 

2009, hebben gemeenten een 

inventarisatie gemaakt van de 

behoefte naar verbetering van 

het binnenmilieu op scholen. 

Op gemeentelijk niveau is 

de afweging gemaakt welke 

scholen de ondersteuning het 

beste kunnen gebruiken. _

Deze is te vinden op http://

internetverbinding.kennisnet.nl 

/behoeftescan. Een hulpmid-

del om per school/bestuur 

te inventariseren hoeveel 

bandbreedte een school nodig 

heeft om innovatief onderwijs 

mogelijk te maken. Op deze 

site wordt uiteengezet welke 

soorten internetverbindin-

gen er zijn en de kenmerken 

ervan. Daarnaast wordt er een 

aantal voorbeelden van regi-

onale breedbandinitiatieven 

genoemd. KPN en UNET heb-

ben ruime ervaring binnen 

het onderwijs. _

Bel voor meer informatie 

met de AVS Helpdesk, tel.  

030-2361010.

Het gaat om in totaal 547 

af wijzingen. Het is het minis-

terie van OCW niet duidelijk 

waarom scholen geen conciër-

ges hebben aangesteld. Dit 

meldt de Besturenraad naar 

aanleiding van informatie die 

OCW naar de Tweede Kamer 

heeft gestuurd in antwoord op 

vragen over de begroting 2009.

Op basis van de aanvragen 

voor loonkostensubsidie was 

aan 2.501 basisscholen al 

een voorlopige subsidie toe-

gekend. Zodra men aan de 

voorwaarden had voldaan zou 

de subsidie definitief worden. 

Van de 2.501 scholen waren er 

547 die niet aan de eisen vol-

deden; van hen is de subsidie 

teruggevorderd.

Een voorwaarde is bijvoor-

beeld dat de school een akte 

moet kunnen overleggen dat 

de conciërge daadwerkelijk 

voor onbepaalde tijd is aan-

gesteld. Dit om te voorkomen 

dat het geld voor andere 

doeleinden wordt ingezet. Het 

overgrote deel van de afgewe-

zen basisscholen heeft geen 

akte opgestuurd. Waarom 

weet OCW niet. In 2010 komt 

er een nieuwe mogelijkheid 

voor scholen om zich alsnog 

aan te melden. _
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tevens kwaliteitsakkoord in groningen

Gratis ‘vliegende brigades’ voor zeer zwakke 
scholen
Staatssecretaris	Dijksma	maakte	onlangs	1,7	miljoen	euro	vrij	voor	de	inrichting	van	de	‘vliegende	brigade’	

voor	zeer	zwakke	scholen.	Ook	zette	zij	gelijktijdig	haar	handtekening	onder	het	kwaliteitsakkoord	van	de	

provincie	Groningen.

mtv networks waarschuwt voor telefoonterreur nep-medewerker

Meisjes uit groep 8 lastiggevallen
Het	basisonderwijs	wordt	recentelijk	opgeschrikt	door	personen	die	zich	uitgeven	voor	medewerkers	van	
MTV	en	of	TMF	en	meisjes	uit	groep	8	lastig	vallen	met	impertinente	vragen.	Dit	soort	telefoontjes	hebben	
door	het	hele	land	al	plaatsgevonden.	Dit	stelt	Annemiek	Stijl	van	MTV	Networks.	Deze	organisatie	zocht	
hierover	contact	met	onder	andere	de	AVS	en	vroeg	expliciet	schoolleiders	te	waarschuwen	voor	deze	

personen	om	te	voorkomen	dat	er	meer	meisjes	worden	lastiggevallen.

Zeer zwakke scholen kunnen, 

als ze dat willen, de hulp 

inroepen van zo’n brigade 

en worden kosteloos gehol-

pen bij het verbeteren van 

de onderwijsindicatoren die 

door de inspectie als onvol-

doende zijn beoordeeld (zoals 

taal en rekenen, het onder-

wijskundig handelen en de 

leerlingenzorg). Wanneer deze 

verbeteringen binnen een jaar 

gerealiseerd zijn, is de school 

niet langer meer ‘zeer zwak’. 

De school blijft nog wel onder 

intensief toezicht staan van de 

inspectie en moet laten zien 

dat er sprake is van duurzame 

verbetering, zodat de school 

ook in de toekomst aan de 

kwaliteitseisen blijft voldoen.

Vanaf maart 2010 tot sep-

tember 2011 kunnen zeer 

zwakke scholen voor (speciaal) 

basisonderwijs en (voortge-

zet) speciaal onderwijs een 

beroep doen op een ‘vlie-

gende brigade’. De brigades 

worden bemenst door ex-

inspecteurs, mensen uit de 

schoolbegeleidingsbranche en 

van landelijke pedagogische 

centra. De vliegende brigade 

is een intensivering van het 

pakket aan maatregelen voor 

de aanpak van de zeer zwakke 

scholen. Het initiatief is tot 

stand gekomen in overleg met 

de PO-Raad. De doelstelling 

van het kabinet is om ervoor 

te zorgen dat het aantal zwak-

ke scholen in 2012 gehalveerd 

is ten opzichte van 2007.

In het Groningse kwaliteits-

akkoord spreken scholen, 

provincie en Rijk met elkaar 

af een extra inspanning te 

verrichten om het onderwijs 

in Groningen te verbeteren. 

Vanuit het Rijk wordt daartoe 

200 duizend euro beschikbaar 

gesteld, onder meer om het 

aantal (zeer) zwakke scholen 

terug te dringen. De onderte-

kening van dit kwaliteitsak-

koord maakt deel uit van een 

aanvalsplan om de kwaliteit 

van onderwijs in de noorde-

lijke provincies te verbeteren. _

Er zijn volgens MTV Networks 

personen actief die zich bij-

voorbeeld uitgeven voor een 

medewerker van MTV en of 

TMF en in die hoedanigheid 

scholen bellen. Stijl: “Vari-

anten zijn: een collega van 

een scholengemeenschap die 

een leuke prijsvraag door wil 

geven, aangeboden door MTV 

of TMF. Soms geeft men zich 

zelfs uit als iemand van het 

management van MTV/TMF. 

Ze bellen omdat ze een leuke 

wedstrijd hebben voor groep 

8. Hierbij melden ze vaak dat 

ze dit al hebben afgespro-

ken met de directeur van de 

betreffende school, waarvan 

ze ook de naam kunnen noe-

men. Aan die wedstrijd mogen 

twee meisjes meedoen. De 

beller vraagt vervolgens naar 

de namen van de meisjes uit 

groep 8 en vraagt hoeveel 

meisjes er in groep 8 zitten. 

Hij laat weten dat alleen 

meisjes die twaalf jaar oud 

zijn mee mogen doen. Deze 

gegevens worden vervolgens 

in goed vertrouwen door de 

school gegeven en de man 

kiest er vier uit. Deze vraagt 

hij aan de telefoon. Zodra hij 

de meisjes aan de telefoon 

krijgt, stelt hij eerst een paar 

algemene vragen, waarna 

hij overgaat naar ongepaste 

vragen.”

Stijl benadrukt dat MTV en 

TMF nooit op deze manier te 

werk gaan en deze personen 

zeker niet in opdracht voor 

hen werken. Ze adviseert alle 

scholen deze personen nooit 

door te verbinden met de 

meisjes en zo mogelijk het 

telefoonnummer van de beller 

na te gaan en door te geven 

aan de politie. Ook al klinkt 

de beller nog zo overtuigend, 

laat hem terugbellen en veri-

fieer zijn verhaal op waarheid 

bij MTV Networks, tel. 020-

4937000. _
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geboortemaand van invloed op ontwikkeling kinderen

‘Peildatum 1 oktober schept ongelijke kansen’
Uit	recent	onderzoek	van	ontwikkelingspsycholoog	dr.	Ad	Dudink	van	de	Universiteit	van	Amsterdam	

blijkt	dat	de	meeste	politiek	leiders	en	topbestuurders	in	Nederland	in	de	zomermaanden	zijn	geboren.	

Hiermee	laat	hij	zien	dat	zien	dat	de	geboortemaand	langdurig	van	invloed	is	op	de	ontwikkeling	van	

kinderen.	Dudink	heeft	dan	ook	zijn	twijfels	over	een	bestuurlijke	peildatum.

In Nederland is 1 oktober de 

peildatum voor de indeling 

van het onderwijs. Veel kin-

deren zijn volgens Dudink 

langdurig de dupe door 

een bestuurlijke peildatum. 

“Deze bestuursmaatregel 

schept voor duizenden leer-

lingen ongelijke kansen.” 

Een verschuiving van de 

peildatum laat zien dat deze 

ongelijke kansen worden 

veroorzaakt door de relatieve 

leeftijdpositie binnen een 

jaargroep. In België is niet 

1 oktober de peildatum voor 

onderwijsindeling maar 

1 januari. Gevolg is dat de 

doorsnee intelligente Vlaamse 

leerlingen kwetsbaarder zijn 

als ze in de herfstmaanden 

hun verjaardag vieren. In 

Nederland vindt men de 

kwets bare ontwikkeling voor-

al in de zomermaanden. In de 

nabije toekomst vindt waar-

schijnlijk een verschuiving 

plaats als 1 januari ook in 

Nederland de groepsindeling 

gaat bepalen.

Dudink ontdekte onlangs 

dat ook de geboortemaan-

den van politiek leiders en 

topbestuurders laten zien dat 

een vroegere leeftijdspositie 

in de schoolklas langdurig 

telt. In Nederland geboren 

leiders vieren hun verjaardag 

vooral in de zomermaanden 

(juli, augustus, september).

Verklaring
Dudink stelt dat er aanvul-

lend onderzoek nodig is om 

de samenhang tussen poli-

tiek leiders/topbestuurders 

en geboortemaand beter te 

begrijpen. Hij noemt twee 

verklaringen die daartoe een 

aanzet geven. Wie op de basis-

school een jonge leeftijdsposi-

tie inneemt (een vroege leer-

ling is) en de top wil bereiken, 

moet extra begaafd zijn om 

op te vallen tussen de al wat 

oudere kinderen. Doordat 

de peildatum in Nederland 

op 1 oktober ligt, worden 

begaafde septemberleerlingen 

mogelijk meer uitgedaagd dan 

oktoberleerlingen die bijna 

een jaar later starten. Een 

andere verklaring is volgens 

hem dat de grotere kans op 

vertraging in het voortgezet 

onderwijs een verschuiving 

in leeftijdspositie veroorzaakt 

die positief kan zijn.

Dudink vindt dat er op korte 

termijn maatregelen nodig 

zijn om de negatieve gevolgen 

van een toevallige geboorte-

maand te stoppen. “Leerkrach-

ten kunnen bij een beoorde-

ling rekening houden met de 

leeftijdspositie van een leer-

ling. Zo is de Cito-eindtoets 

eenvoudig te corrigeren voor 

precieze leeftijd.” _

bezuinigingen bestuur en management

Besturen stellen andere 
financieringsconstructie voor

Naar	aanleiding	van	de	voorgenomen	bezuinigingen	op	bestuur	en	manage	ment	

in	het	primair	onderwijs,	hebben	enkel	besturen	uit	Noord-Neder	land	(Friesland,	

Groningen,	Drenthe,	Flevoland)	een	andere	financierings	constructie	voorgesteld	

aan	de	Vaste	Kamercommissie	Onderwijs.

In hun brief van medio decem-

ber stellen zij dat “als de sub-

sidiemiddelen als reguliere 

middelen in de lumpsum wor-

den opgenomen, er per saldo 

meer geld terechtkomt op de 

plaats waar het bedoeld is: in 

de klas, voor de verhoging van 

de kwaliteit van het onderwijs 

aan kinderen.” De besturen 

stellen dus voor dat losse 

subsidies, die nu geoormerkt 

bovenop de lumpsum verstrekt 

worden, in de lumpsum ver-

werkt worden. De besturen 

onderstrepen het belang van 

kwalitatief goed onderwijs en 

willen dit realiseren. Ze zijn er 

van overtuigd dat goed leider-

schap daarvoor onontbeerlijk 

is. “Ook hiervoor zou door een 

andere inzet van middelen 

meer ruimte zijn”, aldus de 

briefschrijvers. “Speerpunten 

zijn onderwijskundig leider-

schap en versteviging van de 

financiële kennis. Wij denken 

dat er méér opbrengst zal zijn, 

zélfs als niet het volledige 

bedrag van de subsidies wordt 

opgenomen in de lumpsum. 

Meer voor minder geld dus.”

De besturen benadrukken 

hierbij de bijzondere positie 

van het primair onderwijs in 

relatie tot de andere onder-

wijssectoren. Ze hebben 

namelijk de indruk dat het 

po meegenomen wordt in 

maatregelen die een oplossing 

moeten bieden voor proble-

men in andere sectoren, zoals 

het schoolverzuim in het vo). 

“Dit legt een onnodige druk 

op onze sector.”

Ook de AVS maakte eerder 

bezwaar tegen de voorgeno-

men bezuinigingen op bestuur 

en management. Dit werd 

helaas niet gehonoreerd in 

de politieke besluitvorming, 

die al heeft plaatsgevonden. 

De PO-Raad heeft plannen 

ontwikkeld voor acties om de 

politieke besluitvorming over 

de heroverwegingen van het 

kabinet te beïnvloeden. Met 

als sluitstuk een manifest, 

gericht aan de politiek, waar-

aan verschillende prominen-

ten (‘comité van aanbeveling’) 

zich zullen verbinden. _
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geen aanpassing kerndoelen

Bussemaker: ‘Meer aandacht voor 
seksuele vorming’
Staatssecretaris	Jet	Bussemaker	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	Sport	(VWS)	benadrukt	in	

een	recente	brief	de	taak	die	scholen	hebben	op	het	gebied	van	seksuele	vorming.

Bussemaker: “Wie van huis 

uit te weinig meekrijgt zou 

op school gedeeltelijk de 

schade kunnen inhalen.” 

Hoewel scholen binnen de 

kerndoelen van het onderwijs 

ruimte hebben om aandacht 

te besteden aan seksuele 

opvoeding, is seksuele en 

relationele vorming op school 

als zodanig niet verplicht. In 

de kerndoelen van het onder-

wijs is vastgelegd dat scholen 

aandacht moeten besteden 

aan bijvoorbeeld lichaam en 

gezondheid, maar de manier 

waarop scholen hier invulling 

aan geven, bepalen zij zelf. 

“Sommige scholen zijn actief, 

anderen weten niet goed hoe 

ze het aan moeten pakken 

of vinden het niet passen in 

hun levensbeschouwelijke of 

religieuze opvatting”, aldus 

Bussemaker. De mate van 

aandacht op scholen is vaak 

leerkrachtafhankelijk.

Onderzoeken tonen aan dat er 

meer aandacht voor seksuele 

weerbaarheid en -diversiteit 

nodig is. Ook professionals 

zoals werkzaam bij de Rutgers 

Nisso Groep of GGD’en plei-

ten voor meer aandacht voor 

seksuele gezondheid op scho-

len. Bussemaker deelt deze 

mening, maar het ministerie 

van OCW acht een aanpas-

sing van de kerndoelen niet 

noodzakelijk en ook niet het 

geëigende instrument. OCW 

zal er in samenwerking met 

de PO-Raad en VO-raad voor 

zorgen dat besturen van scho-

len zich committeren aan de 

urgentie van deze problema-

tiek, door:

•  bewustwording en cultuur-

verandering bij de school-

leiding; zij heeft een belang-

rijke functie bij het creëren 

van een veilig schoolklimaat 

en een open cultuur.

•  deskundigheidsbevordering 

van leerkrachten (hand-

reikingen, trainingen, 

workshops).

Naast deze acties zal de minis-

ter van OCW het grote aantal 

beschikbare lesmethoden 

onder de aandacht brengen. 

OCW bekijkt met het COC ook 

hoe de voorlichting over sek-

suele diversiteit in samenhang 

met seksuele weerbaarheid op 

scholen kan worden versterkt. 

Bussemaker zal aanvullende 

lespakketten laten ontwik-

kelen en dit materiaal voor 

scholen beter vindbaar maken 

via het RIVM/Centrum Gezond 

Leven. Ook is zij in gesprek 

met GGD’en en gezondheids-

bevorderende instellingen. De 

Inspectie van het Onderwijs 

zal vinger aan de pols blijven 

houden om te kijken of deze 

initiatieven effect sorteren. _

resultaten pilots in februari bekend

Knelpunten functiemix onderzocht

In	opdracht	van	de	sociale	partners	zijn	in	de	afgelopen	maanden	in	het	kader	van	de	functiemix	door	

het	Sectorbestuur	Onderwijsarbeidsmarkt	(SBO)	pilots	uitgezet.	In	de	pilots	is	een	aantal	knelpunten	

gesignaleerd	die	om	een	oplossing	vragen,	zoals	de	invulling	van	kleine	vacatures	LB,	zowel	op	school-		

als	op	bestuursniveau,	en	de	inzetbaarheid	van	ib’ers	als	functie.

Bij de inzet van ib’ers blijft 

de CAO-PO-afspraak gelden 

dat voldaan moet worden aan 

het gestelde in artikel 5.3b: 

dat zij alleen mee mogen tel-

len voor de functiemix als zij 

voldoen aan het criterium van 

50 procent of meer lesgevende 

taken. Tijdens het overleg 

over de intensivering van het 

convenant LeerKracht van 

Nederland is bepaald dat vóór 

1 augustus 2010 een oplos-

sing gezocht wordt voor de 

inpassing van de LA-er in de 

LB-schaal. Ook is besproken 

welke datum maatgevend 

is voor het bepalen van het 

percentage LB-functies. Voor 

dit alles hebben de sociale 

partners oplossingen bedacht, 

die eerst voorgelegd aan en 

besproken worden met de 

minister van OCW. Daarna 

volgt publicatie. Gezocht is 

naar een constructie, die voor 

alle partijen hanteerbaar zou 

moeten zijn. De ervaringen in 

de pilots zijn de basis voor een 

handreiking. Deze wordt in 

februari 2010 gepubliceerd. _

Meer weten over de functie-

mix? Zie www.avs.nl/werkge-

verszaken/personeelsbeleid/

functiemix of bel de AVS Help-

desk, tel. 030-2361010.
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cbs publiceert jaarboek onderwijs in cijfers 2009

Minder leerlingen in het speciaal basisonderwijs

Medio	december	bracht	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS)	het	‘Jaarboek	Onderwijs	in	Cijfers	

2009’	uit.	Hieruit	blijkt	onder	meer	dat	de	uitgaven	voor	onderwijs	in	Nederland	in	2008	een	stuk	hoger	

waren	dan	in	2007,	onder	andere	door	loonsverhogingen.	Verder	nam	het	aantal	leerlingen	in	het	speciaal	

basisonderwijs	(verder)	af.

In 2008/2009 waren er ruim 

1,5 miljoen leerlingen in het 

reguliere basisonderwijs. 

Daarnaast gingen 44 duizend 

leerlingen naar het speciaal 

basisonderwijs (sbo). In het 

reguliere basisonderwijs 

is het aantal leerlingen 

ongeveer gelijk aan het jaar 

ervoor, maar in het sbo is er 

sprake van een terugloop. Dit 

is mede het gevolg van het 

WSNS-beleid dat in 1991 werd 

ingezet met als doel om zoveel 

mogelijk zorgleerlingen in het 

reguliere basisonderwijs te 

houden. In 2008/2009 waren 

er bijna 25 duizend leerlingen 

met een leerlinggebonden 

financiering (het ‘rugzakje’) in 

het primair onderwijs. Hier-

van ging 84 procent naar het 

reguliere basisonderwijs en 16 

procent naar het sbo. Volgens 

de referentieramingen van het 

ministerie van OCW zal het 

aantal leerlingen in het speci-

aal basisonderwijs de komen-

de jaren verder afnemen tot 

bijna 33.000 in 2018/2019.

In totaal waren er in het 

schooljaar 2008/2009 3,77 mil-

joen mensen die deelnamen 

aan door de overheid bekos-

tigd onderwijs. Deze kosten 

bedroegen 37,6 miljard euro. 

Dat is 6,3 procent van het 

bruto nationaal product van 

Nederland en een stuk hoger 

dan in 2007. Dit is mede te ver-

klaren door de loonsverhoging 

voor leerkrachten, de ‘gratis 

schoolboeken’ die beschikbaar 

werden gesteld en het feit 

dat de overheid meer uitgaf 

aan subsidies voor leer- en 

stageplekken. Het meeste geld 

(61 procent) ging naar de sec-

toren met de meeste leerlin-

gen, namelijk het basis- en het 

voortgezet onderwijs. Hieraan 

werd in 2008 respectievelijk 

8,9 en 7,9 miljard euro uitge-

geven. De werkgelegenheid in 

zowel het basis- als het voort-

gezet onderwijs nam toe in 

het schooljaar 2008/2009. _

Meer informatie: www.cbs.nl

geen verschil in cognitieve ontwikkeling

‘Tweelingen hoeven niet in gescheiden klassen’

Voor	de	cognitieve	ontwikkeling	van	tweelingen	maakt	het	geen	verschil	of	ze	samen	of	in	parallelle	

klassen	hebben	gezeten	tijdens	de	basisschoolperiode.	Dit	is	aangetoond	in	een	recent	artikel	van	

Tinca	Polderman	(Vrije	Universiteit)	en	co-auteurs	in	het	‘Journal	of	Epidemiology	and	Community	Health’.	

De	resultaten	zijn	opmerkelijk,	omdat	het	huidige	beleid	op	Nederlandse	basisscholen	het	uiteen	halen	

van	tweelingen	stimuleert.

De onderzoekers vergeleken 

de Cito-scores van ruim twee-

duizend tweelingparen van 

het Nederlands Tweelingen 

Register (NTR). Ongeveer 70 

procent van deze tweelingen 

had een klas gedeeld tijdens 

de basisschool, 20 procent had 

in parallelle klassen gezeten 

en 10 procent had deels wel 

en deels niet een klas gedeeld. 

Voor alle tweelingparen gold 

dat er geen niveauverschillen 

tussen de kinderen waren; 

wanneer ze gescheiden waren 

zaten ze dus in parallelle 

klassen, en niet in hogere of 

lagere groepen of op andere 

scholen.

Factoren die bepalend waren 

voor het plaatsen van de twee-

ling in een zelfde of parallelle 

klas bleken urbanisatie (vaker 

apart in grotere steden), soci-

aal-economische status (vaker 

apart bij hoog opgeleide 

ouders) en externaliserend 

probleemgedrag op 3-jarige 

leeftijd (vaker apart bij meer 

problemen). Wanneer voor 

deze factoren in de analyses 

werd gecorrigeerd bleken er 

geen verschillen in Cito-scores 

te zijn tussen tweelingen die 

hun basisschooltijd samen of 

apart hadden doorgebracht.

Soortgelijke resultaten zijn 

eerder bij het NTR aange-

toond voor internaliserend en 

externaliserend probleemge-

drag. De onderzoekers conclu-

deren dat het voor de cogni-

tieve en gedragsontwikkeling 

dus geen verschil maakt of 

de tweelingen samen of in 

aparte klassen zitten op de 

basisschool. De beslissing over 

de plaatsing van een twee-

ling zou in nauw overleg met 

ouders, kinderen zelf, en de 

leerkrachten gemaakt moeten 

worden. _
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sbo: ‘onderwijs vindt stoppen op je 62e nog steeds heel gewoon’

Schoolleiders coulant voor oudere leerkracht
Slechts	12	procent	van	het	management	van	scholen	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	vindt	dat	leer-

krachten	na	hun	62e	jaar	moeten	doorwerken.	58	procent	vindt	het	lerarenberoep	daarvoor	te	zwaar.	Scholen	

bieden	de	oudere	leerkracht	vooral	ontziemaatregelen	aan	en	leggen	nog	onvoldoende	nadruk	op	loopbaan-

ontwikkeling.	

52 weken per jaar open

Eerste Sterrenschool in Apeldoorn

Volgend	schooljaar	opent	de	eerste	Sterrenschool	van	Apeldoorn	zijn	deuren.	De	Sterrenschool	is	een		

uniek	concept	waarin	onderwijs	en	kinderopvang	hand	in	hand	gaan.	Een	Sterrenschool	is	namelijk	52	weken	

per	jaar,	elke	werkdag	van	7	tot	19	uur	geopend.

Dit blijkt uit een panelenquê-

te onder schoolleiders en per-

soneelsfunctionarissen over 

het personeelsbeleid voor de 

oudere leerkracht, uitgevoerd 

door het Sectorbestuur Onder-

wijsarbeidsmarkt (SBO).

SBO-directeur Freddy Weima: 

“Door meer te doen aan scho-

ling en ontwikkeling voor 

de vijftigplusser kunnen 

scholen het werken tot aan 

de aow aantrekkelijk maken. 

Bovendien scoort de oudere 

leerkracht in de ogen van 

managers hoog op kennisover-

dracht, sociale vaardigheden, 

productiviteit en loyaliteit. 

Als de oudere leerkracht lan-

ger doorwerkt, is dat winst 

voor de kwaliteit en voor 

het verminderen van het 

lerarentekort.”

De meeste scholen kiezen 

echter voor het ontzien van 

de oudere leerkracht door ze 

extra vrije dagen te geven of 

deeltijdpensioen toe te staan. 

Scholen verlichten ook vaak 

de taken van leerkrachten, 

maar vinden de ondervraag-

den niet erg effectief. Het 

merendeel van de school-

leiders en personeelsfunctio-

narissen denkt dat de oudere 

leerkracht niet open staat 

voor scholing en ontwikke-

ling. Het personeelsbeleid is 

daar dan ook niet op gericht. 

Slechts 15 procent van de 

scholen voert wel levensfase-

gericht personeelsbeleid als 

integraal onderdeel van perso-

neelsbeleid. _

Meer informatie: 

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl

Leerplein055, de stichting voor 

openbaar basisonderwijs in 

Apeldoorn, en Kinderopvang 

OOK verzorgen gezamenlijk 

het onderwijs en de kinderop-

vang. Beide organisaties zitten 

ook in de landelijke denktank 

voor De Sterrenschool, waarin 

ook AVS-voorzitter Ton Duif 

zit. In Nederland zijn de eer-

ste initiatieven op het gebied 

van Sterrenscholen inmiddels 

gestart. In het onderwijs op De 

Sterrenschool ligt de nadruk 

op rekenen, taal en lezen en 

wordt een hoogwaardige digi-

tale leeromgeving gecreëerd. 

Het onderwijs is maatwerk 

per kind: voor elk kind wordt 

een individueel arrangement 

gemaakt.

Altijd open
Op De Sterrenschool kunnen 

ouders zelf kiezen of ze hun 

kind vier of vijf dagen per 

week naar school laten gaan. 

Ook vakanties en vrije dagen 

kunnen, binnen grenzen, zelf 

worden gekozen. Doelstelling 

daarvan is dat het gezin meer 

tijd met elkaar kan doorbren-

gen. Kinderen kunnen flexibel 

met de schooldag beginnen. 

Bijvoorbeeld om 8 uur of om 

10 uur. Wel zal er een vast 

blok voor alle leerlingen zijn, 

mogelijk van 10 uur tot 14 

uur. Een dergelijk vast blok 

is belangrijk voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van 

de leerlingen, voor klassikale 

uitleg en groepsprojecten.

De Apeldoornse Sterrenschool 

is er in eerste instantie voor 

kinderen van twee tot twaalf 

jaar: van peuterspeelzaal, 

basisonderwijs met kinderop-

vang, tot een soepele overgang 

naar het voortgezet onder-

wijs. In de toekomst kan het 

concept worden uitgebreid 

met kinderopvang vanaf 0 

jaar. De mogelijkheden daar-

voor worden op dit moment 

onderzocht.

De kinderen kunnen een 

warme maaltijd krijgen en 

hebben in de kinderopvang 

de gelegenheid om huiswerk 

te maken, te sporten, muziek 

te maken, met vriendjes te 

spelen, een boekje te lezen, et 

cetera.

Er komen ook medewerkers 

met combinatiefuncties: peda-

gogisch medewerkers met 

onderwijskundige bevoegd-

heid (onderwijsassistent). 

Zij kunnen de kinderen bij-

voorbeeld bij hun huiswerk 

begeleiden. Kinderopvang OOK 

en Leerplein055 zijn ervan 

overtuigd dat kinderopvang 

en onderwijs aanvullend op 

elkaar moeten zijn.

De eerste Sterrenschool in 

Apeldoorn start op basis van 

een groeimodel waarbij gaan-

deweg steeds meer mogelijkhe-

den van het concept ingevuld 

worden. Het flexibele jaarroos-

ter gaat volgend schooljaar al 

direct in werking. _
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subsidieplafond verhoogd

Regeling lerarenbeurs 
gewijzigd

Het	subsidieplafond	van	de	lerarenbeurs	is	verhoogd	

en	de	bedragen	per	studieverlofuur	aangepast.

dienst uitvoering onderwijs

Cfi en IB-Groep verder 
als DUO

Vanaf	begin	2010	gaan	Cfi	en	de	IB-Groep	verder	

als	Dienst	Uitvoering	Onderwijs	(DUO).

De ‘Regeling lerarenbeurs 

voor scholing en zij-instroom 

2009-2011’ bevat twee ver-

schillende subsidieregelin-

gen, waarbij de zij-instroom 

alleen voor het voortgezet 

onderwijs geldt. Voor de lera-

renbeurs is het subsidiepla-

fond verhoogd naar Y 23 mil-

joen. Verder zijn de bedragen 

per studieverlofuur als volgt 

vastgesteld: 

•  Basisonderwijs: Y 33,66

•  Speciaal (voortgezet) onder-

wijs: Y 35,73

De lerarenbeurs stelt leerkrach-

ten in staat om met subsidie 

een extra kwalificerende oplei-

ding te volgen. De leerkracht 

dient zelf actie te ondernemen. 

Wordt de subsidie toegekend, 

dan kan de werkgever middelen 

ontvangen om de leerkracht 

studieverlof te verlenen en een 

vervanger aan te stellen. _

Ook de AVS verzorgt diverse 

opleidingen die voor de 

lerarenbeurs in aanmerking 

komen.

Dit heeft tot gevolg dat de 

communicatiemiddelen van 

deze organisaties er anders uit 

komen te zien. Zij krijgen in 

de loop van 2010 mogelijk ook 

een andere opzet. Telefoon-

nummers, bezoekadressen en 

dienstverlening blijven voorlo-

pig ongewijzigd.

Rob Kerstens is aangewe-

zen als directeur-generaal 

van DUO. Kerstens (1954) 

is sinds december 2007 

verantwoordelijk voor het tot 

stand brengen van de fusie 

tussen de IB-Groep en Cfi. 

Vanaf april 2009 was hij, op ad 

interim-basis, hoofddirecteur 

van beide organisaties. Van 

2000 tot en met 2007 was hij 

directeur-generaal primair en 

voortgezet onderwijs op het 

ministerie van OCW. _

DUO is te vinden op 

www.ocwduo.nl.

grote opvoedtest trouw

Ouders willen strenge leerkracht; zelf is deze 
liever tolerant

Ouders	zien	het	liefst	een	leerkracht	met	gezag	voor	de	klas,	iemand	die	streng	grenzen	stelt.	Een	goede	

band	tussen	leerkracht	en	leerling	vinden	zij	minder	belangrijk.	Leerkrachten	vinden	zelf	juist	dat	zij	dicht	bij	

hun	leerlingen	moeten	staan.	Dit	blijkt	uit	de	Grote	Opvoedtest	van	Trouw,	waarin	leerkrachten	uit	basis-	en	

voortgezet	onderwijs	en	ouders	aangaven	hoe	zij	hun	rol	in	de	opvoeding	zien.

Uit het onderzoek blijkt ver-

der dat meer dan de helft van 

de ondervraagde leerkrach-

ten zichzelf ‘tolerant’ vindt. 

Zij hebben een sterke band 

met hun leerlingen. Bijna een 

derde van de leerkrachten 

ziet de tolerante leerkracht 

ook als ideaalbeeld, tegen-

over slechts 8 procent van de 

ouders.

Onderzoeker Tim Mainhardt 

van de Universiteit Utrecht: 

“Wanneer een leerkracht veel 

straf uitdeelt, zie je dat kinde-

ren minder gemotiveerd zijn 

en minder leren. Het is dan 

misschien wel rustiger in de 

klas, maar het is maar de vraag 

wat dat oplevert.”

De onderzoekers kwamen ook 

te weten dat meer dan 40 pro-

cent van ouders én leerkrach-

ten niet tevreden is over de 

‘tienminutengesprekken’ die 

op scholen gevoerd worden. 

Zowel de leerkrachten als de 

ouders hebben het gevoel dat 

ze tijdens dat onderhoud te 

weinig tijd hebben om echt op 

de toestand van het kind in te 

gaan.

Wat verder opvalt, is dat bijna 

een kwart van de leerkrachten 

‘vooral opvoeden’ als voor-

naamste taak ziet. Negen van 

de tien ouders willen echter 

dat de leerkracht ‘vooral ken-

nis overbrengt’ op hun kind. 

Overigens is het niet altijd 

pais en vree tussen de opvoe-

ders. Van de ondervraagde 

ouders heeft 15 procent wel 

eens ruzie met een leerkracht 

gehad. Andersom geeft één op 

de drie leerkrachten aan het 

wel eens met een ouder aan 

de stok te hebben. _

De volledige onderzoeksresul-

taten zijn terug te vinden op 

www.trouw.nl/opvoedtest.
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stimulering hersenen

‘Baby’s die leren lezen profiteren op latere leeftijd’

Dr.	Titzer,	een	Amerikaanse	onderzoeker,	meent	dat	de	hersenen	van	kinderen	zich	positief	ontwikkelen	als	

ze	op	zeer	jonge	leeftijd	leren	lezen.	Dit	meldt	ANP	Pers	Support.

In de eerste levensjaren leert 

een kind het makkelijkst. Dit 

natuurlijke ‘leervenster’ sluit 

rond het vierde levensjaar. 

Circa 90 procent van onze 

hersenen zijn ontwikkelt 

in het vijfde levensjaar. De 

meeste kinderen leren vanaf 

dan pas lezen. Dit kan nega-

tieve gevolgen hebben voor 

de leesvaardigheid op latere 

leeftijd. Dr. Titzer beweert dat 

veel van de problemen met 

lezen kunnen worden voorko-

men als kinderen leren lezen 

op zeer jonge leeftijd. “Wij 

moeten baby’s blootstellen 

aan geschreven teksten, net 

zoals wij ze blootstellen aan 

gesproken tekst” aldus Titzer.

Titzer ontwikkelde voor zijn 

eigen kinderen het YourBa-

byCanRead Programma. Toen 

zijn dochter een jaar oud was 

kon ze al meer dan honderd 

woorden lezen. Toen ze vier 

jaar oud was kon ze al een 

volledig boek lezen. Ouders 

vinden het leuk hun kinderen 

voor te lezen. Maar kinderen 

leren hier zelf niet door te 

lezen. Met het programma 

kunnen ouders het voorlezen 

veranderen in een leren lezen 

ervaring. _

Meer informatie: 

www.yourbabycanread.nl

wedstrijd make-it-mobile levert nieuwe mobiele educatieve applicaties op

‘Onderwijs heeft veelbelovende ideeën voor 
mobiel leren’
Met	de	wedstrijd	Make-it-Mobile	–	waarvan	de	winnaars	eind	2009	bekend	werden	gemaakt	–	wil	het	
SURFnet/Kennisnet	Innovatieprogramma	de	(on)mogelijkheden	van	mobiel	leren	onder	de	aandacht	brengen	
bij	leerkrachten	en	onderwijskundigen.	Ook	wil	Kennisnet	met	het	programma	het	gebruik	van	mobiel	

internet	in	het	onderwijs	stimuleren,	waar	dit	meerwaarde	voor	het	onderwijs	oplevert.

Leerkrachten, onderwijskun-

digen en leerlingen uit alle 

onderwijssectoren werden uit-

gedaagd een mobiele webap-

plicatie te ontwerpen die past 

bij een bestaande onderwijs-

situatie en aansluit op hun 

eigen wensen en eisen. De 

vakjury beoordeelde de inzen-

dingen vooral op educatieve 

meerwaarde, haalbaarheid, 

kwaliteit en originaliteit van 

het idee.

RK basisschool de Bengel-

bongerd uit Houten kwam 

met het winnende idee voor 

het primair onderwijs: leren 

schrijven met touch. Op elk 

willekeurig touchscreen kun-

nen de vormen van letters 

en cijfers geoefend worden 

door leerlingen, waarbij ze 

direct feedback krijgen of ze 

het goed doen. Deze directe 

feedback is een pluspunt en 

maakt leren op maat mogelijk 

volgens de jury. Verder ziet de 

jury grote educatieve meer-

waarde in dit idee, omdat 

overal met lesstof geoefend 

kan worden. De winnende 

ideeën worden met ondersteu-

ning vanuit het Innovatiepro-

gramma uitgevoerd.

Toine Maes, directeur van 

Kennisnet, over het nut van 

mobiel leren: “Net zoals 

andere informatie steeds 

mobieler is geworden (denk 

bijvoorbeeld aan muziek of 

internettoegang via een IPod 

of mobiel) is het goed voor te 

stellen dat informatie voor 

leren dat ook wordt. We weten 

uit onderzoek dat het einde-

loos herhalen via de computer 

– waar een leerkracht geen 

tijd voor heeft – erg voordelig 

kan werken op de leerresul-

taten, bijvoorbeeld bij taal en 

rekenen. Daar waar via mobiel 

leren hetzelfde effect kan wor-

den gerealiseerd, is het zelfs 

een plicht van het onderwijs 

om die mogelijkheid maxi-

maal te benutten.” _

Meer informatie: 

www.mobieleonderwijs 

diensten.nl/mim

Meer weten over slim en rijk 

onderwijs met behulp van 

ict? Kennisnet-directeur Toine 

Maes verzorgt de inleidende 

sessie voor de idealistische 

route ‘Pionieren in de polder’ 

tijdens het AVS-congres ‘Lei-

derschap in Lage landen’ op 

19 maart aanstaande. Meer 

informatie en inschrijven: 

www.avs.nl/congres2010.
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ac tueel 

Overig nieuws
rekening houden met fusietoets
Hoewel de fusietoetsregeling formeel nog niet is vastgesteld 

door de Tweede Kamer, dienen schoolbesturen er wel rekening 

mee te houden. Aangezien zij vóór 1 februari 2010 de aan-

vragen bij de minister van OCW in moeten dienen, oftewel 

hun plannen op dit gebied dienen aan te geven. De AVS Help-

desk krijgt hierover veel vragen. Daarom de informatie nog-

maals op een rijtje op www.avs.nl/nieuwsenagenda/nieuws.

schoolbesturen: alle vestigingen 
verplicht inschrijven in handelsregister
Schoolbesturen moeten al hun vestigingen uiterlijk 28 febru-

ari 2010 ingeschreven hebben in het nieuwe Handels register 

van de Kamer van Koophandel (KvK). Eerder is gemeld dat dit 

voor 1 januari moest gebeuren. Lees verder op www.avs.nl/

nieuwsenagenda/nieuws.

‘schoolbestuur naar verwachting niet 
btw-plichtig bij cito-verlof leerkracht’
Advocaat-generaal Van Hilten heeft de Hoge Raad recentelijk 

geadviseerd te oordelen dat het uitlenen van leerkrachten 

aan het Cito onder de onderwijsvrijstelling valt. Hun werk-

zaamheden zijn dus niet met btw belast. Dit meldt Ernst 

& Young. Lees verder op www.avs.nl/werkgeverszaken/

financien/belastingen.

arbeidsinspectie intensiveert 
samenwerking met sociale partners
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

heeft aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de 

Arbeids inspectie gepresenteerd. In de prioriteitenlijst wordt 

ook de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers 

met publieke taken en het laten werken van studenten en 

stagiaires genoemd. Het onderwijs kan hier ook mee te maken 

krijgen. Wat de werkwijze betreft wordt de samenwerking 

met de sociale partners via de sectorbenadering vernieuwd. 

De Arbeidsinspectie gaat in 2010 de arbocatalogi van de 

sociale partners hanteren als referentie bij het voldoen aan 

de Arbo-wet. Lees verder op www.avs.nl/werkgeverszaken/

onderwijsenleerlingzorg/schoolenomgeving.

telformulier groeitelling (v)so vóór 
eind januari bij cfi
Als er sprake is van voldoende groei van het aantal leerlingen 

tussen de teldatum 1 oktober 2009 en 16 januari 2010 bij 

een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, kan een 

beroep gedaan worden op de groeitelling. Het formulier 

kan opgevraagd worden bij Cfi en moet binnen twee 

weken na de teldatum van 16 januari ingevuld retour te 

zijn bij Cfi. Lees verder op www.avs.nl/werkgeverszaken/

onderwijsenleerlingzorg/speciaalonderwijs.

Jos Collignon wint 
Inktspotprijs 2009
Cartoonist Jos Collignon heeft met een spotprent over de 

gevallen DSB Bank de Inktspotprijs 2009 gewonnen; een 

prijs voor de beste politieke spotprent van het afgelopen 

jaar in de landelijke of regionale pers. De winnende cartoon 

verscheen op 3 oktober 2009 in de Volkskrant, waarvoor Col-

lignon al dertig jaar tekent. De redactie van Kader Primair 

feliciteert Jos Collignon – die ook al jaren de cartoons ver-

zorgt in dit vakblad – hiermee van harte!!

ministerraad akkoord met 
wetsvoorstel

Invoering referentie-
niveaus dit jaar van start

De	ministerraad	heeft	onlangs	ingestemd	met	het	

wetsvoorstel	‘referentieniveaus	taal	en	rekenen’.	

Vanaf	dit	jaar	wordt	daarvoor	in	het	primair-,	

voortgezet-	en	middelbaar	beroepsonderwijs	

vastgelegd	wat	leerlingen	op	vaste	momenten	

moeten	kennen	en	kunnen	op	het	gebied	van	taal	

en	rekenen.

De referentieniveaus moeten 

de taal- en rekenvaardigheden 

van leerlingen versterken 

en de aansluiting tussen de 

verschillende onderwijssec-

toren op het gebied van de 

Nederlandse taal en rekenen 

verbeteren. Als sluitstuk op 

de niveauverhoging regelt dit 

wetsvoorstel dat de referentie-

niveaus taal en rekenen vanaf 

het schooljaar 2013/2014 in 

de examens in het voortgezet 

onderwijs zijn verwerkt. Vanaf 

dat jaar wordt tevens een 

aparte rekentoets voor álle 

middelbare scholieren van 

kracht. Voor mbo-4 studenten 

gelden vanaf het studiejaar 

2013/2014 centrale examens. 

Voor mbo-2 en 3 studenten 

volgt centrale examinering 

een jaar later. _
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illustratie _ jos collignon
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Over	het	thema	

Op	2,	3	en	4	februari	aanstaande	is	het	

weer	zover,	dan	vindt	de	Cito-toets	plaats.	

Grote	kans	dat	ook	uw	groep	8-leerlingen	

zich	buigen	over	deze	of	een	andere	toets.	

Hiermee	komt	het	eind	van	het	adviestraject	in	

zicht.	De	overgang	van	het	primair	onderwijs	

naar	het	voortgezet	onderwijs	heeft	echter	

meer	consequenties.	De	inspectie	gebruikt	

eindtoetsgegevens	om	scholen	te	ranken	en	

ook	ouders	letten	bij	het	kiezen	van	een	school	

steeds	vaker	op	Cito-uitslagen.	Krijgt	de	toets	

daarmee	een	ongewenste	rol?	En	wat	doet	de	

overgang	po-vo	eigenlijk	met	het	gezin	en	het	

kind	zelf?	Betrokkenen	en	inhoudelijken	geven	

hun	mening	over	dit	thema.

thema _ overgang po-vo

eindtoets van bel ang als objectief   tweede gegeven

De	kritiek	op	de	Cito	Eindtoets	basisonderwijs	

is	niet	mals.	De	toets	zou	een	momentopname	

zijn	en	te	weinig	rekening	houden	met	

motivatie	en	werkhouding.	Scholen	zouden	

door	de	inspectie	worden	afgerekend	op	de	

resultaten.	Cito	en	de	onderwijsinspectie	

benadrukken	echter	de	voorspellende	waarde	

van	de	toets	–	83	procent	van	de	leerlingen	

zit	in	de	brugklas	op	het	niveau	van	de	

eindtoets	–	en	scholen	hechten	aan	een	

objectief	gegeven	naast	het	schooladvies.

tekst jaan van aken

De rol van de eindtoets op basisschool De Oase in Twello 

is bescheiden. “Ik gebruik de Cito-toets ter bevestiging 

van mijn eigen gedachten over het schooladvies”, zegt 

Henk van Laar, leerkracht van groep 8. De rapporten met 

het vervolgadvies schrijft hij al in de kerstvakantie en de 

gesprekken met ouders vinden vóór de Cito-toets plaats. 

Hij is voorstander van een ‘warme overdracht’, dat blijkt 

uit de gesprekken met brugklascoördinatoren van een 

kwartier tot een half uur per leerling. Van Laar: “We heb-

ben het over concentratie, faalangst, is iemand een mee-

loper en zet je hem voor of achterin de klas.”

Hij voert zulke overdrachtsgesprekken onder andere met 

Piet Oosting, afdelingsleider brugklassen van de Konin-

klijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG). In 90 à 95 

procent van de gevallen komen Cito- en schooladvies 

overeen. Als ze afwijken, gaat Oosting in gesprek met de 

leerkracht van groep 8. Ondanks dat KSG Apeldoorn een 

De pro’s en
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eindtoets van bel ang als objectief   tweede gegeven

minimale Cito-score van 535 hanteert voor de mavo/havo-

brugklas is de toets daarbij niet bindend. “Bij een leerling 

die 534 scoort, rolt het kwartje soms richting mavo/havo 

en soms richting mavo. We betrekken ook het leerlingvolg-

systeem erbij en samen bepalen we in welke brugklas we 

de leerling laten starten.”

Ook Cito zelf ziet de toets als hulpmiddel, vertelt Marleen 

van der Lubbe, projectleider van de eindtoets bij Cito. “Het 

doel van de toets is dat een leerling een onafhankelijk 

advies krijgt naast dat van de basisschool, zodat kinderen 

terecht komen op een plek die bij hen past.” Halverwege de 

jaren zestig van de vorige eeuw is de Cito-toets ontwikkeld 

door professor Adriaan de Groot. Hij wilde voorkomen dat 

kinderen uit lagere milieus automatisch doorstroomden 

naar lagere opleidingsniveaus. Die rol speelt de huidige 

toets volgens Van der Lubbe nog steeds. Uit onderzoek van 

CBS en Cito blijkt dat bij een gelijk Cito-advies kinderen 

contra’s van de eindtoets
uit hogere inkomensgroepen van de leerkracht een hoger 

advies krijgen dan leerlingen uit lagere inkomensgroepen.

Kritiek
Jaarlijks nemen 85 procent van de 7.000 basisscholen en 

tussen de 150.000 en 160.000 leerlingen deel aan de Cito 

Eindtoets. De laatste jaren klinkt veel kritiek op de toets. 

Het Amsterdamse SP-raadslid Maureen van der Pligt pleit-

te in 2008 zelfs voor afschaffing van de toets: “De Cito-

toets is een momentopname en geeft geen compleet beeld 

van de prestaties en capaciteiten van een leerling na de 

acht jaren die op de basisschool zijn doorgebracht. Belang-

rijke aspecten als de werkhouding, het doorzettingsvermo-

gen en de interesse van de leerling worden niet getoetst.” 

Van der Lubbe reageert: “De toets is wel degelijk een goede 

voorspeller, want de meeste leerlingen stromen door naar 

het onderwijstype uit het Cito- en leerkrachtadvies.” In de >

Uit	onderzoek	van	CBS	en	Cito	blijkt	dat	bij	een	gelijk	Cito-advies	kinderen	uit	hogere	inkomensgroepen	van	de	leerkracht	een	hoger	advies	
krijgen	dan	leerlingen	uit	lagere	inkomensgroepen.	Foto's:	Klara	Schreuder/Nationale	Beeldbank
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De inspectie moedigt het gebruik van de resultaten juist 

aan. “Wij vinden dat scholen de gegevens uit de eindtoets 

onvoldoende analyseren”, zegt Henkens. Daarom heeft de 

inspectie overzichten verstrekt van de scores ten opzichte 

van vergelijkbare scholen. “Zo kan een school of bestuur 

zien of het boven- of ondergemiddeld scoort. We hopen 

met deze overzichten bij te dragen aan de opbrengstge-

richtheid van scholen.”

De hoofdinspecteur merkt op dat sommige scholen ten 

onrechte denken dat de Cito-toets verplicht is. Wettelijk 

is naast het advies van de basisschool een tweede gegeven 

nodig voor toelating tot het voortgezet onderwijs. “Dat 

kan de Cito-toets zijn of een andere toets als het School-

eindonderzoek van Centraal Nederland of het Drempelon-

derzoek van 678 Onderwijs Advisering of een toets in het 

voortgezet onderwijs. Scholen mogen zelf een voorkeur 

aangeven”, verklaart Henkens. Het gevolg van het gebruik 

brugklas blijkt afgerond 83 procent van de leerlingen op 

het niveau overeenkomstig de toets te zitten, 13 procent 

volgt een hoger niveau en 5 procent lager. Indirect meet 

de toets ook hoe gemotiveerd een leerling is en hoe goed 

hij opgelet heeft, vervolgt ze. “Een kind dat er met de pet 

naar gooit, heeft heel andere resultaten dan een leerling 

die even intelligent is en heel gemotiveerd is.” Oosting van 

KSG Apeldoorn is het met haar eens. “Ik denk dat de toets 

wel degelijk een beeld geeft van de mogelijkheden van 

kinderen.”

Schoolprestaties
Een ander bezwaar is dat de onderwijsinspectie de eind-

toets ook gebruikt om de prestaties van scholen te meten. 

In de rapporten op de site van de inspectie is meestal weer-

gegeven of een school voldoende scoort bij de eindtoets. 

Dieneke Stoker, intern begeleider op De Oase, geeft aan 

dat de inspectie vraagt hoe hoog de Cito-scores en die van 

het jaar ervoor zijn. “Wat ons betreft zou dat op basis van 

het leerlingvolgsysteem kunnen”, vindt Stoker.

Hoofdinspecteur primair onderwijs Leon Henkens vindt 

dat zijn organisatie prima de eindtoets kan gebruiken 

om de prestaties van scholen te meten. “Weliswaar zit 

niet 100 procent van de kerndoelen voor taal en rekenen 

in de toets, maar beide domeinen worden goed gecoverd 

en dat geeft een goede indicatie van de prestaties in het 

basisonderwijs.”

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

De	overstap	van	groep	8	naar	de	brugklas	verloopt	niet	

altijd	optimaal,	blijkt	uit	praktijkervaring	en	onderzoek.	Met	

het	programma	‘Effectief	Schakelen’	willen	de	PO-Raad,	

VO-raad	en	de	AVS	de	komende	jaren	de	aansluiting	tussen	

primair	en	voortgezet	onderwijs	verbeteren.	Het	project	

bevat	drie	hoofdlijnen:	de	verschillen	in	cultuur	tussen	beide	

sectoren	verkleinen,	de	informatieoverdracht	tussen	beide	

onderwijssectoren	verbeteren	en	de	pilot	‘Verplaatsing	Cito	

Eindtoets’	(in	samenwerking	met	Cito).

De	informatieoverdracht	tussen	primair	en	voortgezet	

onderwijs	kan	beter,	vinden	de	betrokken	organisaties.	Zo	is	

er	bij	scholen	door	de	invoering	van	de	referentieniveaus	voor	

taal	en	rekenen	behoefte	aan	objectieve	en	valide	gegevens	

over	die	niveaus.	Om	overdracht	van	die	gegevens	mogelijk	te	

maken,	moeten	de	toetsen	en	leerlingvolgsystemen	goed	op	

elkaar	zijn	afgestemd.	Het	Elektronisch	Leerdossier	(ELD)	moet	

worden	ingevoerd	en	scholen	moeten	afspraken	maken	over	

wanneer	ze	welke	informatie	overdragen.	Daarnaast	is	het	van	

groot	belang	dat	beide	onderwijssectoren	goede	afspraken	

maken	over	de	manier	waarop	ze	over	deze	gegevens	

communiceren.

Binnen	het	project	worden	verschillende	producten	

ontwikkeld.	Samen	met	scholen	en	toetsontwikkelaars	willen	

de	organisaties	een	aantal	modelrapportages	uitwerken,	

om	de	informatieoverdracht	over	leerlingen	die	naar	de	

brugklas	gaan	te	verbeteren.	Dit	project	start	begin	2010.	

Ook	worden	adviezen	opgesteld	om	de	informatieoverdracht	

over	het	eindniveau	op	de	basisschool	ten	opzichte	van	de	

referentieniveaus	via	het	ELD	aan	te	scherpen.

Bij	de	pilot	‘Verplaatsen	Cito	Eindtoets’	zal	de	eindtoets	in	vier	

regio’s	en	op	ongeveer	65	basisscholen	eind	maart	worden	

afgenomen.	Onderzocht	wordt	of	het	verplaatsen	van	de	toets	

leidt	tot	meer	effectieve	leertijd	en	tot	betere	leerprestaties	

aan	het	eind	van	de	basisschool	en	het	begin	van	de	brugklas.	

Kinderen	die	de	eindtoets	later	maken,	hebben	langer	de	

tijd	om	zich	de	lesstof	eigen	te	maken	en	kennen	daarna	een	

kortere	periode	waarin	minder	aandacht	is	voor	cognitieve	

vakken.	Hierdoor	is	het	‘weglekeffect’	tijdens	de	zomer	

mogelijk	minder.	Een	onafhankelijk	onderzoeksinstituut	

onderzoekt	of	die	aanname	klopt.

Daarnaast	worden	de	organisatorische	gevolgen	voor	

middelbare	scholen	van	de	latere	inschrijving	van	deze	

kinderen	bekeken.	Een	derde	onderzoekvraag	is	hoe	scholen	

de	tijd	na	de	Cito-toets	invullen.	Vooral	met	voorbereidingen	

voor	de	musical,	zoals	criticasters	zeggen,	of	is	er	ook	

aandacht	voor	de	lesstof?

‘ i k  g e b r u i k  d e  c i to - to e t s 
t e r  b e v e s t i g i n g  v a n  m i j n 
e i g e n  g e d a c h t e n  o v e r  h e t 
s c h o o l a dv i e s ’
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van de eindtoets als kwaliteitsinstrument is dat sommige 

scholen oefenen met de toets en zwakke leerlingen uitslui-

ten om de scores op te krikken. De Oase oefent alleen met 

wereldoriëntatie omdat de vraagstelling anders is dan in 

hun proefwerken, vertelt leerkracht Van Laar. “Er zijn kin-

deren die niet meedoen aan de toets, omdat hun niveau zo 

laag is dat het kindvriendelijker is ze niet te laten deelne-

men”, vult Stoker aan.

Inspectie en Cito vinden voorbereiden geen probleem, uit-

sluiten wel. “Het is juist raadzaam dat kinderen een keer 

kennismaken met de toets, zodat ze weten hoe ze de vra-

gen kunnen beantwoorden met behulp van het antwoord-

blad”, vindt Van der Lubbe. Uitsluiten mag niet, op twee 

uitzonderingen na. Voor kinderen die korter dan vier jaar 

in Nederland zijn en voor leerlingen die naar het praktijk-

onderwijs gaan, is de toets te moeilijk. De hoofdinspecteur 

stelt: “Als een leerling ten onrechte niet aan de toets heeft 

meegedaan, dan corrigeren we de score.”

thema _ overgang po-vo

d i g i ta a l  g e g e v e n s  o v e r z e t t e n

Basisscholen	zijn	verplicht	bij	de	overgang	van	een	leerling	

naar	een	andere	school	een	onderwijskundig	rapport	mee	

te	geven.	Tot	ongeveer	vijf	jaar	gele	den	was	dat	een	lijvig	

pak	papier	en	daarmee	een	admini	stratief	tijdrovende	klus.	

Tegenwoordig	versturen	scholen	deze	gegevens	steeds	

vaker	digitaal	via	een	Digitaal	Overdrachtsdossier	(DOD):	en	

softwaretruc	eigenlijk,	die	ervoor	zorgt	dat	de	vo-school	het	

dossier	kan	‘uitpakken’	en	lezen,	ook	wanneer	deze	school	niet	

hetzelfde	leerlingvolgsysteem	gebruikt	als	de	po-school.	

In	de	loop	van	2010	(waarschijnlijk	maart)	wordt	het	DOD	

ingepast	in	het	Elektronisch	Leerdossier	(ELD).	Dit	document	

behelst	dan	niet	alleen	het	onderwijskundig	rapport,	maar	

ook	leerling-gegevens	en	informatie	over	hoever	kinderen	zijn	

met	bijvoorbeeld	rekenen	en	taal.	Onderdeel	wordt	op	termijn	

ook	een	terugkoppelbestand,	zodat	po-schoolleiders	na	een	

jaar	kunnen	zien	wat	er	van	hun	leerlingen	op	het	vo	terecht	is	

gekomen.

Meer	informatie:	www.vdod.nl	en	www.lerendoorgeven.nl

Ook blijkt dat leerlingen door de ‘vakantiedip’ met een 

groot verlies van kennis beginnen aan de middelbare 

school. De pilot ‘Verplaatsen Cito Eindtoets’ – naar eind 

maart – bekijkt of dit te ondervangen is (zie kader pagina 

14). Oosting van KSG Apeldoorn denkt dat de verschuiving 

voordelen kan hebben. “Alleen zet je voor middelbare scho-

len de boel organisatorisch onder druk. We moeten wel de 

gelegenheid houden om in gesprek te gaan met leerkrach-

ten over een advies en daar is veel tijd voor nodig.”

Afschaffen
De Oase gaat een stap verder dan verschuiven. Wat leer-

kracht Van Laar en ib’er Stoker betreft mag de eindtoets 

afgeschaft worden. “De toets is een wettelijke eis, anders 

zouden we af kunnen gaan op mijn jarenlange ervaring 

als leerkracht”, zegt Van Laar. Oosting van KSG Apeldoorn 

vindt alleen het advies van de leerkracht onvoldoende. “Er 

zit altijd een onzekere factor in. Het is handig om een neu-

traal tweede gegeven te gebruiken.”

Ib’er Stoker vindt dat het voortgezet onderwijs minder 

belang zou moeten hechten aan de eindtoets en af moet 

gaan op het leerlingvolgsysteem. “In het leerlingvolg-

systeem worden alle toetsen van groep 6, 7 en 8 meege-

nomen. Dat biedt genoeg informatie om een school te 

kiezen”, vindt ze. Van der Lubbe van Cito werpt tegen dat 

Cito de toetsen in het leerlingvolgsysteem niet jaarlijks 

vernieuwt en de eindtoets wel. “Die toets levert daarom 

een echt onafhankelijk advies op en de score is van belang 

om het leerkrachtadvies te staven. Zo kun je verschillen 

opsporen en dat kan niet met het leerlingvolgsysteem”, 

stelt ze. _

Jaarlijks	nemen	85	procent	van	de	7.000	basisscholen	en	tussen	de	
150.000	en	160.000	leerlingen	deel	aan	de	Cito	Eindtoets.

Verplaatsen toets
Eenmaal op de middelbare school zit in het derde jaar een 

kwart van de leerlingen niet meer op het adviesniveau van 

de eindtoets, blijkt zowel uit onderzoek van de inspectie 

als van het CBS en Cito. Iets meer dan de helft – van dat 

kwart – zit op een hoger niveau en iets minder dan de 

helft zit op een lager niveau. Hoofdinspecteur Henkens 

vindt deze cijfers zorgelijk. “Vooral de afstroom moet je 

proberen te voorkomen. Het is voor de binding niet goed 

als leerlingen vaak van groep wisselen.” Cito streeft niet 

naar 0 procent op- en afstroom. “Er zijn allerlei factoren 

waardoor kinderen op een ander niveau belanden. Daar-

naast meet de toets de beste plek voor een stárt in het 

voortgezet onderwijs”, verklaart Van der Lubbe van Cito.
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thema � overgang po-vo

d e  (t e)  g rot e  s ta p     Liz was helemaal klaar voor iets nieuws, Niels vond zo’n grote  

een vo-school uit te zoeken die aan haar wensen voldoet. Voor alle drie was – en is – de overstap naar  

Kader Primair sprak de scholieren en hun moeders over keuzes, 

Van oudste na 

Een uur lang praat ze honderduit over de Jenaplanschool 

waar ze nu op zit en de middelbare school waar ze in het 

nieuwe schooljaar naar toe gaat. Anna van den Broek 

(11) maakte zelfs al een lijstje met criteria waaraan haar 

nieuwe school moet voldoen. “Ik vind het leuk om creatief 

te zijn, bijvoorbeeld in een dramaklas”, begint ze haar 

opsomming. Verder moet er voldoende aan sport worden 

gedaan, de school niet al te ver van huis liggen en wil 

Anna niet te veel huiswerk want ze ‘houdt van vrije tijd’.

Naar dezelfde school gaan als haar vriendinnen komt 

niet in het rijtje voor. “Ik heb het pre-advies vmbo TL/havo 

gekregen, de meeste klasgenoten zitten daar wat boven”, 

legt ze uit. Met haar onlangs gediagnosticeerde dyslexie 

vindt Anna het vooral belangrijk dat ze op een school 

komt met structuur. “Ik hou er van als ze zeggen: nu gaan 

we dit doen en straks dat. Straks heb ik hetzelfde niveau 

als mijn klasgenoten.”

Omdat Anna behoefte heeft aan struc-

tuur en duidelijkheid, zijn haar ouders 

al vroeg begonnen met de voorberei-

ding op de schoolovergang. “Toen ze in 

groep 7 zat, zijn we al eens gaan kijken 

op een middelbare school”, vertelt 

moeder Sylvia den Hengst. “Gewoon 

om eens te zien wat nu eigenlijk een 

middelbare school is.” Ook voor dit 

jaar staan er weer open dagen op het 

programma. Den Hengst en haar part-

ner krijgen begeleiding en advies van 

school en de remedial teacher die Anna wekelijks bezoekt. 

“Voor vragen konden we in het najaar ook terecht bij een 

ouderpanel van oud-leerlingen van Anna’s school.”

Anna is intussen begonnen met het opsommen van een rij-

tje scholen in de omgeving met de voors en tegens. Anna’s 

ouders hebben de voorkeur voor een scholengemeenschap 

waar Anna naar de havo kan, maar als het niet lukt ze 

ook een niveau lager kan zonder naar een andere school 

te moeten. “Maar wij doen alleen het uitzoekwerk, Anna 

maakt de uiteindelijke keuze”, aldus Den Hengst. “Natuur-

lijk is het spannend, maar Anna is een stabiel meisje. Ze 

redt het wel. Haar motivatie is het belangrijkst.”

Anna kijkt zichtbaar uit naar haar nieuwe school. “Ik heb 

heel veel zin om nieuwe vriendinnen te maken.” Dat ze 

straks weer moet vertellen dat ze dyslexie heeft, vindt ze 

geen probleem. “Ik ben heus niet de enige.”

‘Straks heb ik hetzelfde niveau
als mijn klasgenoten’

‘ vo o r  v r a g e n  ko n d e n 

w e  t e r e c h t  b i j  e e n 

o u d e r pa n e l  v a n  o u d -

l e e r l i n g e n ’
Foto’s: Hans Roggen
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school wel even wennen en Anna heeft de overgang nog voor zich: zij staat te popelen om 

 een nieuwe school best spannend. Een nieuw gebouw, nieuwe docenten, nieuwe vrienden. 

  huiswerk en zelfstandig worden. tekst noortje van dorp

ar brugpieper
Bij zijn oudere zus Emma is de overgang naar de 

middelbare school als thuiskomen. “Aan Emma hebben 

we geen kind”, vertelt moeder Jantien Haveman. “Ze 

stapt ’s ochtends de deur uit en als ze aan het einde 

van de middag thuiskomt, is haar huiswerk al gedaan.” 

Daarom is het ook wel schrikken als de overgang bij 

Niels Van Dorp (12) niet zo soepel gaat.

Het eerste half jaar op de middelbare school valt hem 

zwaar. “Ik had nooit begrepen dat een middelbare school 

zo groot is”, vertelt Niels. “Ik had er natuurlijk wel over 

gehoord. En ik ben ook naar de open dag van mijn school 

geweest, maar dan is alles anders. Op een open dag is 

iedereen aardig en delen ze koekjes uit. Ook de eerste 

schooldag was nog leuk, toen hadden we een speurtocht. 

Maar op de tweede dag begonnen de lessen en zat ik 

opeens op een veel grotere school met heel veel kinderen, 

waar ik allemaal dingen zelf moet regelen.”

Niels kreeg in groep 8 vmbo TL/havo-advies en haalt 

momenteel in de brugklas zulke goede cijfers dat de havo 

haalbaar lijkt. Heikel punt voor Niels is de zelfstandigheid 

waar hij in eens mee te maken kreeg.

De groep 8-juf van Niels probeerde haar leerlingen klaar 

te stomen voor de middelbare school met een agenda en 

huiswerk, maar toch blijkt de overgang groot. “Het is 

lastig om basisschoolleerlingen voor te bereiden op het 

middelbaar onderwijs”, aldus Haveman. “Je kunt ze wel 

vertellen wat ze te wachten staat, maar ervaren is iets 

anders. Het zou voor Niels fi jn geweest zijn als hij in groep 

8 al eens een kijkje had kunnen nemen 

op de middelbare school op een gewone 

schooldag.”

Inmiddels gaat het met Niels veel beter. 

Nu hij aan alles gewend is, gaat hij met 

plezier naar school. “Als ik opnieuw 

zou mogen kiezen, had ik weer voor 

deze school gekozen”, vertelt hij. Maar 

volgens Niels is het wel goed als je in 

groep 8 al hoort hoe een middelbare 

school is. “Je kunt bijvoorbeeld een 

brugklasser uitnodigen in de klas aan 

wie je vragen kunt stellen.” Haveman 

had graag wat meer aandacht gehad 

voor de rol van ouders. “Je moet als 

ouder enorm aan de bak. Met je kind 

meedenken en –helpen, overleggen 

over planningen. Als ik zie wat Niels 

het eerste half jaar heeft moeten uit-

vinden, en dat met onze hulp. Moet je 

nagaan wat dat is voor leerlingen zon-

der hulp van hun ouders.”

Om redenen van privacy is de naam Niels gefi ngeerd.

>

‘Ik had het wel gehoord,
maar nooit begrepen’

‘o p  e e n  o p e n  d a g  i s  i e d e r e e n 

a a r d i g  e n  d e l e n  z e  ko e k j e s  u i t ’
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thema _ overgang po-vo

Liz Tupker (13) was klaar voor de middelbare school. 

Anderhalf jaar geleden maakte ze de overstap. “Ik was 

na acht jaar dezelfde school wel toe aan iets nieuws.” 

In groep 8 bezocht Liz met haar ouders verschillende 

open dagen en de informatiemarkt op haar basisschool. 

Ook liep ze een dagdeel mee op een middelbare school.

“Onze keuze voor een middelbare school stond eigenlijk al 

vast, zonder dat Liz dat wist”, vertelt moeder Esther Tup-

ker. “We hebben Liz de gelegenheid gegeven om verschil-

lende scholen te bezoeken en zelf een keuze te maken. 

Gelukkig koos ze voor dezelfde school.” “Eigenlijk vond 

ik alle scholen even leuk”, reageert Liz. “Dus ik vond het 

niet erg om naar de school te gaan waar ook mijn ouders 

achter stonden.” Maar wat nu als Liz een andere voorkeur 

had gehad? “Dan hadden we er goed 

over gesproken en er toch wel op aan-

gedrongen dat Liz naar deze school zou 

gaan”, aldus Tupker. “Deze middelbare 

school is een vrij strenge school met 

een christelijke grondslag, net als Liz’ 

lagere school. Wij vinden het belang-

rijk dat Liz ook op school normen en 

waarden leert.” “En deze school ligt wel 

dichter bij huis”, grapt Liz.

Door het kijken naar tv-series over 

middelbare scholen, wist Liz ongeveer 

wel wat haar te wachten stond. Hoe en 

wanneer ze het best kan leren heeft ze 

met behulp van haar mentor en wat 

eigen aanpassingen uitgevogeld. “Ik 

vraag niet vaak mijn ouders om hulp, 

ik probeer het meestal zelf. Vorig jaar hebben we in een 

mentorgesprek bijvoorbeeld geleerd hoe we een planning 

moeten maken.” Met het standaard schema kon Liz niet 

helemaal uit de voeten. “Dat heb ik na wat uitproberen 

zelf aangepast.” Inmiddels weet ze precies wanneer ze iets 

moet doen. Veel huiswerk twee dagen van te voren, weinig 

huiswerk kan ook een dag van te voren.

Tupker heeft haar dochter de afgelopen jaren duidelijk 

zien veranderen. “De middelbare school vraagt zelfstan-

digheid van haar en dat zie je ook. Ze zit wat vaker op haar 

kamer, gaat naar schoolfeesten en disco’s. Ze heeft ons wat 

minder nodig.” Ook Liz beaamt dat ze veranderd is. “Ik 

ben anders gaan denken. In groep 8 wilde ik altijd tienen 

halen. Nu weet ik dat ik ook met een zes over ga. Ik ben 

niet lui geworden, hoor. Ik leer wel hard.” _

‘Ik was na acht jaar dezelfde 
school toe aan iets nieuws’

‘ i n  g r o e p  8  w i l d e  i k 
a lt i j d  t i e n e n  h a l e n ’
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thema _ overgang po-vo

o pl o s sin g en  va n u i t  d e  pr a k t i j k

De	overgang	tussen	primair	en	voortgezet	onderwijs	is	voor	verschillende	onderwijs-

organisaties	een	speerpunt.	Ze	besteden	extra	tijd	aan	voorlichting,	laten	leerlingen	uit	groep	

8	meelopen	op	de	middelbare	school,	of	–	en	dat	gaat	een	flinke	stap	verder	–	richten	een	

aparte	school	op	voor	10-	tot	14-jarigen.	In	hoeverre	bieden	deze	maatregelen	een	oplossing?

tekst bert nijveld

De problematiek van ‘de overgang’ is niet van vandaag 

of gisteren. Teveel kinderen ervaren de overstap naar 

het voortgezet onderwijs als een grote hobbel. Ze komen 

terecht in de wereld van dikke boekentassen, wisselende 

docenten en lokalen, roosters, et cetera. En ondanks alle 

inspanningen gericht op het verbeteren van informatie-

voorziening, advisering en keuzebegeleiding, blijven de 

problemen met studievertraging en afstroom bestaan. 

“Er is een kloof, er blijft een kloof en die wordt maar niet 

kleiner”, stelt ook Marten Muis vast. Hij is clusterdirecteur 

binnen de Almeerse Scholen Groep (ASG) en houdt zich 

specifiek bezig met de aansluiting po-vo. De ASG bestuurt 

53 scholen voor primair onderwijs en acht scholen voor 

voortgezet onderwijs. Het hele funderend onderwijs onder 

één bestuurlijk dak, daarmee zou je toch bij uitstek in 

staat moeten kunnen zijn deze kloof te dichten?

Muis: “Dat is wel ons doel. Wij willen dat bereiken door 

middel van allerlei projecten; niet vanachter het bureau 

bedacht, maar uit de praktijk ontstaan.”

Een initiatief dat al wat langer loopt is het dichter bij de 

basisscholen brengen van de voorlichting door het voortge-

zet onderwijs. Muis: “Onze vo-scholen gaan naar de basis-

scholen toe om te vertellen wat keuzes en inhouden zijn; 

in de wijk, dichtbij ouders en kinderen. Op die manier 

maken wij ouders meer bewust van het keuzemoment 

waarvoor hun kind staat en verlagen wij de drempel. Wij 

hebben dit initiatief net geëvalueerd en vastgelegd in een 

draaiboek.”

basisscholen toe’
Een ander project uit het veld is ‘Top/Gaaf’. De beter 

begaafde leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen de kans les-

sen te volgen in vakken zoals die in het voortgezet onder-

wijs worden gegeven, en dat dan ook op de vo-scholen. 

Zij maken daardoor alvast kennis met de school, met 

wisselend docentschap en met de andere vakken. “Het 

versoepelt de overgang en geeft inzicht in hoe zo’n school 

er levend uitziet”, stelt Muis. “We zijn nu in de fase van 

evaluatie en aanscherping.”

Experimenteren
Andere initiatieven lopen op het gebied van doorlopende 

leerlijnen en het hanteren van een portfolio dat basis-

schoolleerlingen meenemen naar de vervolgschool. 

Verder is het de bedoeling te gaan experimenteren met 

een zomerschool en met een verlengde leerdag, specifiek 

gericht op het vergemakkelijken van de overstap naar het 

voortgezet onderwijs.

En dan zijn er nog de plannen om in nieuwbouwwijken 

scholen vanaf de tekentafel op elkaar te laten aanslui-

ten. Bestuursvoorzitter John van de Vegt: “Wij kijken op 

voorhand waar we onze po- en vo-scholen neerzetten en 

wat het profiel is van die scholen. Ze kunnen dan gebruik 

maken van elkaars faciliteiten. Door inhoudelijke afstem-

ming willen we een verbinding leggen, waardoor je een 

soort overgangsperiode creëert vanaf groep 7 in het po 

naar groep 2 in het vo. Bij mijn weten is zoiets nog niet 

eerder gedaan.”

‘Onze vo-scholen gaa n naar de
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Warme overdracht
Stichting Archipel in Zutphen, met 24 openbare basis-

scholen, werkt intensief samen met het Stedelijk Dal-

toncollege in die plaats. Vanuit beide schoolsoorten is 

een coördinator aangewezen. Samen met een externe 

deskundige onderzoeken zij waar bottlenecks optreden 

en hoe zij die kunnen oplossen. Heel praktisch, zoals 

rond de vakinhoudelijke aansluiting, het werken volgens 

een rooster en het wegwijs worden in dat grote nieuwe 

gebouw. Maar ook rond de kwaliteit van de doorverwij-

zingen. Irma Pieper, directeur van een van de Archipel-

basisscholen, is zo´n coördinator. “Wij organiseren 

over en weer kijkdagen voor de onderwijsgevenden. Dat 

kweekt veel onderling begrip. De docenten uit het voort-

gezet onderwijs zien waar de kinderen vandaan komen: 

‘oh ja, geen wonder dat ze moeten wennen’. Nog een 

belangrijk punt is dat wij een warme overdracht verzor-

gen voor alle leerlingen. De leerkrachten van de basis-

scholen dragen de kinderen over aan de mentoren. Dat 

betekent dus ook dat de mentoren en leerkrachten elkaar 

goed kennen; zo’n vertrouwensband werkt door in het 

contact met de kinderen.”

Een ander middel om de overgang te versoepelen is het 

zelf ontwikkelde werkboekje ‘Op weg’ aan de hand waar-

van de leerlingen vanaf groep 7 worden voorbereid op 

het leven na de basisschool. Ook bezoeken de kinderen 

het Stedelijk Dalton en is er een project gericht op de 

‘knappe koppen’, die lessen kunnen volgen in vakken die 

zij op de basisschool niet krijgen.

Pieper: “De ontwikkelingen zijn nog lang niet gestopt, je 

probeert de stap voor kinderen zo klein mogelijk te hou-

den. Daarom moet je elkaar leren kennen, elkaars stof 

goed leren kennen. Kinderen hebben er baat bij als zij de 

schoolsoorten niet ervaren als twee gescheiden werel-

den, maar als een wereld die langzaam doorgaat.”

Voorzitter van de algemene directie Sjaak Scholten 

erkent dat deze vorm van samenwerking tussen Stichting 

Archipel en het Stedelijk Daltoncollege niet direct hemel-

bestormend nieuw is. Het verbeteren van de voorlichting 

en overdracht, het beter afstemmen van lesprogramma’s: 

overal in Nederland werkt men hieraan.

Wel kan hij vaststellen dat met het consequent volgen van 

deze lijn goede resultaten zijn geboekt. “Je ziet dat onze 

kinderen in vergelijking tot het landelijke beeld in een 

veel hoger percentage op de goede plek terecht komen. 

Het blijkt dat zowel afstroom als opstroom minder voor-

komt. Wij zitten dus goed met al onze activiteiten.” >

Muis en Van de Vegt hebben nog geen harde cijfers over 

het effect van al deze initiatieven. “Over ‘Gaaf’ kun je 

zegen dat kinderen het enorm leuk vinden en er veel 

aan over houden, maar ook dat het een forse inspanning 

vraagt van het voortgezet onderwijs. De voorlichtingscar-

rousel heeft zich bewezen in de zin dat het in een behoefte 

voorziet, ouders kiezen scherper. En het brengt de school-

soorten meer met elkaar in contact. Maar daar ligt geen 

wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag. De eigen 

initiatieven leveren in elk geval veel drive op. Dat moet je 

een kans geven. Maar op een gegeven moment moet je dat 

wat bewezen werkt wel institutionaliseren.”

‘In	de	leeftijd	van	10	tot	14	jaar	zitten	kinderen	in	een	ontwikkelings-
fase	die	heel	veel	van	ze	vraagt;	op	sociaal-emotioneel	gebied	zijn	ze	
geweldig	in	beweging.’	Foto’s:	André	Ruigrok

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

‘Onze vo-scholen gaa n naar de
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Door de kleinschalige opzet profiteren kinderen die naar 

andere scholen voor voortgezet onderwijs gaan echter 

minder van al deze inspanningen. “Dat klopt”, beaamt 

Scholten. “Zo’n project in de volle breedte opzetten, samen 

met andere denominaties, maakt het meteen veel ingewik-

kelder en minder goed beheersbaar. Maar in de toekomst 

zullen we daar niet aan ontkomen, die ambitie moeten we 

wel hebben.”

Verlengde basisschool
Het meest vergaande idee voor het verbeteren van de aan-

sluiting komt uit de regio Tilburg. Onder leiding van seni-

or adviseur Lenie van Lieverloo van de KPC Groep wordt 

onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid 

van een soort verlengde basisschool voor kinderen van 

10 tot 14 jaar. Twee besturen hebben daartoe inmid-

dels een intentieverklaring getekend. “In de afgelo-

pen tien jaar zijn er allerlei initiatieven in de regio 

geweest om de overgang beter te laten verlopen. Die 

hebben niet tot fundamentele verbetering geleid”, 

stelt Van Lieverloo vast. “Tussen scholen zijn wel 

betere contacten ontstaan, maar daar waar het echt 

op aan komt – dat leerlingen de juiste keuze maken 

en op de goede plek terecht komen – is eigenlijk 

nog niet gebeurd. Dat leidde tot de conclusie dat 

het tijd is een andere weg in te slaan.”

De intentie is een nieuwe school neer te zetten in 

een nieuwe wijk, waarop kinderen door kunnen 

leren tot hun veertiende levensjaar. Hoe die school 

er precies uit moet zien, is nog onderwerp van stu-

die. “Een belangrijk bestuurlijk uitgangspunt is dat 

het geen uitprobeersel wordt, geen experiment. Als 

we het doen, dan gaan we het ook goed doen!”

De denkrichting is een school ingedeeld in drie 

leeftijdscategorieën: 2 tot 6, 6 tot 10 en 10 tot 14 

jaar. Van Lieverloo: “De bedoeling is binnen dat 

concept voldoende uitdaging te blijven bieden en 

natuurlijke overgangen te creëren. De verwachting 

is dat ze op 14-jarige leeftijd klaar zijn om naar 

een volgend moment toe te leven, dat ze daar dan 

anders in kunnen staan.”

daarna	de	leerling	nog	drie	jaar.	Hun	

schooladvies	wordt	gebaseerd	op	

prestatie,	werkhouding	en	motivatie	van	

het	kind.	Er	is	een	goed	contact	met	de	

vo-scholen.	Ook	op	sociaal-emotioneel	

gebied	wordt	een	school	gezocht	die	

goed	bij	het	kind	past.	Voor	een	sociaal-

emotioneel	zwak	kind	wordt	naar	een	

kleine	scholengemeenschap	gezocht.	Ook	

wordt	er,	in	samenwerking	met	de	ouders,	

alles	aan	gedaan	om	het	kind	‘steviger’	te	

maken.	Ik	denk	(en	mag	hopen)	dat	dit	voor	

de	meeste	basisscholen	geldt.”

Theo van Lankveld van de Hazesprong 

in Nijmegen: “Oneens.	Vooral	leerkrachten	

van	groep	8	voelen	zich	wel	degelijk	

verantwoordelijk	voor	wat	er	met	hun	(ex-)

leerlingen	gebeurt	in	het	vo.	Zij	willen	

weten	hoe	deze	kinderen	zich	ontwikkelen.	

Zij	hebben	nog	regelmatig	contact	met	de	

vo-scholen	waar	de	leerlingen	naar	toe	

H. Reems van obs De Waayer in Tiel:

“Oneens.	Je	moet	de	kinderen	niet	het	

gevoel	geven	dat	de	race	gelopen	is.	

	Sterker	nog,	het	laatste	rapport	gaat	ook	

mee	naar	het	vo.	En	alle	leerlingen	worden	

doorgesproken	met	het	vo.”

M. Verlaan van openbare Daltonschool 

deBuut in Soest: “Oneens.	De	leerkrachten	

van	groep	8	geven	een	advies	en	volgen	

De afgelopen weken heeft u via www.avs.nl

kunnen reageren op de stelling:

Po-scholen voelen zich te 
weinig verantwoordelijk voor 
wat er ná groep 8 gebeurt.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	

	ingezonden	via	de	website.

uw mening telt _ peiling

66%
oneens

17%
eens

17%
deels eens

‘ t u s s e n  s c h o l e n  z i j n  w e l  b e t e r e 
c o n ta c t e n  o n t s ta a n ,  m a a r  d a a r 
w a a r  h e t  e c h t  o p  a a n  ko m t  – 
d at  l e e r l i n g e n  d e  j u i s t e  k e u z e 
m a k e n  e n  o p  d e  g o e d e  p l e k 
t e r e c h t  ko m e n  –  i s  e i g e n l i j k 
n o g  n i e t  g e b e u r d ’
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Determineren
Lenie van Lieverloo houdt zich al sinds lang bezig met 

de overgangsproblematiek. De kern van het probleem is 

volgens haar het niet goed determineren van kinderen. 

“Blijkbaar hebben we dat onvoldoende in de vingers. Ik 

twijfel niet aan de professionaliteit van de leerkracht in 

het basisonderwijs, maar leerlingen van 10 tot 14 jaar 

hebben zo hun specifieke kenmerken die een specifieke 

aandacht nodig maakt. Ze zitten in een ontwikkelingsfase 

die heel veel van ze vraagt; op sociaal-emotioneel gebied 

zijn ze geweldig in beweging. En juist in die periode is het 

de vraag of wij die kinderen voldoende in het vizier heb-

ben. Zijn ze eenmaal 14 of 15, dan komen ze in rustiger 

vaar water, zijn zaken al wat meer uitgekristalliseerd en 

worden ze al weer wat evenwichtiger.”

De reacties uit het veld zijn positief. “Men ziet vooral kan-

sen. Een pedagogisch totaalconcept, geen breukmomenten 

maar inzoomen op doorgaande ontwikkelingslijnen van 

kinderen zelf, talentontwikkeling, het inzoomen op pubers 

als actieve burgers, het uitstellen van het keuzemoment. 

En daarmee dus ook het voorkomen van afstroom.”  _

thema _ overgang po-vo

gegaan	zijn.	Vaak	willen	de	leerkrachten	

van	groep	8	het	overdrachtsformulier	

over	hun	leerlingen	nog	nader	mondeling	

bespreken	met	brugklasmentoren	van	het	

vo.	Verder	volg	ik	als	directeur	de	loopbaan	

van	onze	(ex-)leerlingen.	Op	deze	manier	

probeer	ik	een	beeld	te	krijgen	van	onze	

manier	van	verwijzen.	Noem	dit	maar	eens	

geen	of	weinig	verantwoordelijkheid!?”

J. E. Post van SBO De Klimboom 

in Emmeloord: 	“Oneens.	Po-scholen	

hebben	te	weinig	invloed	op	het	onderwijs	

en	het	organisatieproces	binnen	het	vo.	

Met	name	de	omgang	met	zorgleerlingen	

binnen	het	vo	baart	menig	po-leerkracht	

zorgen.”

F.W.A.G. de Lau van bs Beisterveld 

in Bergeijk: “Oneens.	Door	deze	leerlingen	

enkele	jaren	te	volgen,	kun	je	ervaren/

zien	of	je	verwijzing/advies	klopt	met	de	

daadwerkelijke	praktijk	(zit	je	goed	met	

je	verwijzing	of	ben	je	te	voorzichtig).	Ik	

zoek	nadrukkelijk	het	contact	met	het	vo,	

maar	in	onze	regio	loopt	dat	niet	met	alle	

vo-scholen	even	soepel.”

Wies Queens: “Oneens.	Wat	is	te	weinig	

verantwoordelijk?	Basisscholen	hebben	

kinderen	(meestal	)	acht	jaar	zo	goed	

mogelijk	begeleid	vanuit	betrokkenheid	en	

de	verantwoordelijkheid	een	goede	basis	

te	leggen	voor	het	vervolg.	Ik	denk	dat	de	

meeste	scholen	ook	zeer	betrokken	zijn	bij	

wat	er	daarna	met	de	kinderen	gebeurt.	

Wij	kunnen	ons	niet	verantwoordelijk	

voelen	voor	de	manier	waarop	het	

vervolgonderwijs	het	doet,	maar	natuurlijk	

wel	samenwerken	ten	behoeve	van	de	

ontwikkeling	van	de	leerlingen.”

Dyonne Depondt van bs Het Mozaïek 

in Maastricht: “Oneens.	Po-scholen	zijn	

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	kunt	

reageren	luidt:	

Bevlogen leiderschap is 
belangrijker dan goed 
management.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	

uw	mening!	_

verplicht	om	hun	oud-leerlingen	drie	

jaar	te	volgen.	Als	po	kun	je	hiermee	

je	voordeel	doen	als	het	gaat	om	de	

adviezen	die	gegeven	worden	in	groep	8.	

De	verantwoording	voor	wat	er	na	groep	

8	gebeurt,	ligt	met	name	bij	het	vo.	Deze	

onderwijsinstantie	is	immers	dan	het	meest	

betrokken	bij	de	leerling	en	de	ouders.”

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

‘Er	is	een	kloof,	er	blijft	een	kloof	en	die	wordt	maar	niet	kleiner.’
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‘h o u d  r ek enin g  m e t  d e  h er s en o n t w i k k el in g  va n  k in d er en ’

Etienne Kuypers schuwt de controverse niet. Hij doet 

stellige uitspraken over het onderwijs en het onderwijs-

personeel. Hij hoopt daarmee publiekelijk een gesprek op 

gang te krijgen over de inrichting van het onderwijs in 

Nederland. Zo worden scholen volgens Kuypers beheerst 

door mensen ‘met vastgeroeste gewoonten’, die zich eerder 

gedragen als manager dan als leerkracht. Een citaat uit 

zijn nieuwe boek: “Bovendien zijn de verantwoordelijke 

bewindslieden op het ministerie van Onderwijs vrijwel 

altijd intellectuele kneusjes.” Kuypers wordt naar eigen 

zeggen overspoeld door reacties van wanhopige ouders 

die zijn vastgelopen met hun kind. Wanneer hij ergens 

spreekt, krijgt hij bijval van onderwijsmensen. Maar wel 

besmuikt. “Mij wordt soms cynisme verweten. En public 

durft niemand uit de hoek te komen, maar bij de koffie 

hoor ik dan: ‘Eigenlijk hebt u gelijk’.”

Eerst maar eens naar de Eindtoets. Daar ziet u niets in.

“Zo’n toets meet alleen rationele capaciteiten. Er zijn 

namelijk geen objectieve standaarden mogelijk om kennis 

te toetsen. De resultaten worden gerelateerd aan de gemid-

delde score, maar die varieert constant. Degene die de 

resultaten interpreteert, doet dat per definitie vanuit een 

subjectief perspectief. Bovendien wordt de toets op een 

vast tijdstip afgenomen. Dat betekent dat kinderen naar 

een bepaald schooltype worden verwezen, terwijl het goed 

mogelijk is dat hun hersenen wat later in een groeisprong 

komen.”

Brugklas
Hoe moeten we de overgang naar het voortgezet onderwijs 

dan regelen?

‘Scholen verwaarlozen hun vormende taak’
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Leerkrachten	hebben	een	beter	beeld	van	hun	

leerlingen	dan	een	eindtoets	ooit	kan	opleveren.	

Bovendien,	zo	stelt	wijsgeer	en	pedagoog	

Etienne	Kuypers,	moeten	scholen	veel	meer	

rekening	houden	met	de	hersenontwikkeling	van	

leerlingen.	Maar	die	eindeloos	lange	puberteit	

is	volgens	hem	een	uitvinding	van	volwassenen,	

die	weigeren	op	te	groeien.	Etienne	Kuypers	

over	het	onderwijs	en	over	de	overgang	van	

primair	naar	voortgezet	onderwijs.	

 tekst marijke nijboer

Vanaf een bepaalde leeftijd is differentiatie absoluut nood-

zakelijk. De brugklas biedt ideale kansen. Die geeft kinde-

ren de mogelijkheid om zich aan te passen aan een heel 

andere cultuur en zich vervolgens te differentiëren.”

Kuypers vindt dat basisscholen kinderen wel moeten 

voorbereiden op de overstap naar het vo. “Voor hun ver-

trek moeten ze zaken als het maken van aantekeningen 

en samenvattingen en het goed invullen van hun agenda 

onder de knie hebben.”

Puberhersenen
Pubers zijn in verwarring, denken extreem, voelen intens. Hoe 

moet het onderwijs hierop inspelen?

“In Finland geven ze 45 minuten les en daarna gaat de 

klas even naar buiten. Dat werkt goed. Laat leerkrachten 

kennis over het brein opdoen, bijvoorbeeld door iets te 

lezen van de Portugese neuroloog Antonio Damasio. Wij 

verwachten enorm veel van pubers, maar hun brein is 

>

“De leerkracht heeft een veel beter beeld dan een toets 

ooit kan schetsen. Dat demonstreert de praktijk in landen 

als Finland, België en Oostenrijk. Daarna is er altijd nog 

een brugklasjaar om te kijken of iemand goed zit.” “Boven-

dien”, zo vervolgt Kuypers, “dienen die toetsen de belan-

gen van een gigantische toetsindustrie. En de lesmethodes 

zijn nodig om naar de toetsen toe te werken. Het lijkt erop 

dat de uitgevers van methoden het leerproces sturen. Voor 

de leerkracht is het gemakkelijk, die hoeft alleen maar de 

methode te volgen. Maar ondertussen is het onderwijs ver-

vreemd van de kinderlijke leefwereld.”

In zijn boek citeert Kuypers Nietzsche, die vond dat alle 

kinderen tot hun vijftiende jaar hetzelfde onderwijs moe-

ten volgen, zodat ze vanuit hetzelfde startpunt aan hun 

talenten kunnen werken. Zelf is hij daar geen voorstander 

van. “Met een middenschool rem je bepaalde kinderen af. 

‘Scholen verwaarlozen hun vormende taak’
niet volgroeid. Het ene moment zijn ze aardig, en het 

andere agressief. Bij de een is thuis wat aan de hand, bij de 

ander waait het zo over. De leerkracht moet dat aanvoelen 

en ernaar handelen. En niet, zodra het moeilijk wordt, 

iemand de hulpverlening insturen waar hij of zij meteen 

een etiket krijgt.”

In het curriculum zou volgens Kuypers meer rekening 

gehouden moeten worden met breinontwikkeling. 

“Muziek onderwijs wordt bijvoorbeeld verwaarloosd. In 

het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het vo 

gebeurt er niets”, meent Kuypers, “en pakweg in de derde 

komen we opeens met muziek op de proppen.” Terwijl 

muziek vanaf de geboorte bepaalde breindelen stimuleert. 

Daarover is veel gepubliceerd door Oliver Sacks en andere 

neurologen. Geef je jarenlang geen muziekonderwijs, dan 

blijft dat compartiment van het brein onderontwikkeld.”

Dr.	Etienne	Kuypers	(1958)	studeerde	wijsbegeerte,	wijsgerige	

en	historische	pedagogiek	en	theologie.	Hij	doceerde	en	was	

onderzoeksprojectleider	bij	een	schoolbegeleidingsdienst.	Op	

29	januari	aanstaande	wordt	zijn	nieuwe	boek	gepresen	teerd,	

‘Wachten	op	God	–	Kritiek	van	de	utopische	verbeeldings-

kracht’,	waarin	hij	betoogt	dat	de	ecologische,	economische	én	

onderwijscrisis	symptomen	zijn	van	een	zingevingscrisis.
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Identiteitscrisis
Kuypers zegt dat wij ‘grootbrengen door klein te houden’. 

Kinderen worden volgens hem weggehouden van dood, 

geweld en seksualiteit, omdat volwassenen met die onder-

werpen geen raad weten. In de visie van Kuypers zitten 

volwassenen in een identiteitscrisis en houden zij vast 

aan de puberale subcultuur met bijbehorende kleding, tv-

idolen en exhibitionisme in de massamedia. “Het jeugdige 

wordt als vervulling van het leven gezien, in plaats van als 

een overgangsfase.”

Onderwerpen als dood of geboorte moeten aan de hand 

van het overlijden van een opa of geboorte van een zusje 

meer ruimte krijgen, bijvoorbeeld met behulp van het vak 

filosofie, aldus de wijsgeer. “Daar wordt te weinig tijd voor 

uitgetrokken, want de stof van deze week moet erdoor 

worden gejast.”

Kinderen worden volgens Kuypers enerzijds geïnfantili-

seerd, maar anderzijds cognitief overvraagd. De oplossing 

zou schuilen in onderwijs dat rekening houdt met ieders 

niveau en tempo. De kinderlijke verwondering en het crea-

tief intellect moeten worden gestimuleerd. Hij vindt Mon-

tessorionderwijs aardig in de richting komen. Maar het 

belangrijkste is dat de leerkracht met liefde en interesse 

opvoedt en onderwijst.

Visie
U wilt meer aandacht voor emotionele competentie. Hoe geef je 

dat vorm?

“Dat moet je primair terugzien in het gedrag op school. 

Eis je respect en verantwoordelijkheid van kinderen, dan 

moet je dat ook zelf bieden. Dat geldt ook voor de conciër-

ge en de schoonmaker. Natuurlijk moet je je uren maken 

met rekenen, taal en geschiedenis, maar emotie, esthe-

tische sensibiliteit, logisch denken, normen en waarden 

verdienen ook aandacht.”

De vervreemding op scholen leidt volgens u tot grote maatschap-

pelijke problemen, zoals zinloos geweld. Wat gaat er verkeerd?

“Het hele vormingsidee staat op de helling. Er wordt uitge-

gaan van een puur mechanistisch mensbeeld, alsof kinde-

ren robots zijn. Staatssecretaris Dijksma schreef onlangs 

aan de Tweede Kamer: “Het onderwijs dient erop gericht te 

zijn jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt.” Alsof 

onderwijs alleen tot doel heeft te zorgen dat iedereen aan 

het werk is. Op school staat de stof centraal, niet het kind. 

Het lesprogramma is per week uitgespeld. Kinderen wor-

den behandeld als automaten, terwijl ze juist moeten wor-

den gevormd tot mensen die gezond in het leven staan. De 

vormende taak van het onderwijs is primair. De vraag die 

rijst: is de crisis in de samenleving oorzaak van de crisis in 

het onderwijs, of andersom?”

Schoolleiders moeten samen met hun bestuur leidingge-

ven aan de verbetering van de onderwijskwaliteit, vindt 

Kuypers. “Maar dat kan alleen vanuit een goede en gedeel-

de visie. Pas als dat voor elkaar is, kan het team goed wor-

den aangestuurd.”

Pretparken
Zelf ontving Kuypers liefdevol onderwijs. Broeder Rember-

tus gebruikte de interesse van de jonge Kuypers voor oude 

munten als ingang voor een goede pedagogische relatie. 

Maar bij de schoolgang van zijn zoon viel Kuypers ‘van de 

ene verbazing in de andere’. Een leerkracht vroeg of het 

geen kwaad kon dat zijn zoon dagelijks twee uur piano 

speelde. Een andere leerkracht vond het sneu dat de jon-

gen wel naar concerten ging, maar niet naar pretparken. 

“De meeste leerkrachten komen uit een middenklassemi-

lieu. Ze kunnen naar mijn idee niet-doorsnee kinderen 

niet goed plaatsen.”

Valt er ook iets positiefs te melden?

“Het gaat meestal goed. Maar in het algemeen overheerst 

de onverschilligheid. De oorzaak ligt in de kwaliteit van 

de leerkracht. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat juist 

de kwaliteit van de individuele leerkracht doorslaggevend 

is voor de resultaten van leerlingen. De toneel- en kunst-

academies en conservatoria kom je moeilijk binnen, maar 

voor de pabo is havo genoeg. Aan de lerarenopleidingen 

moeten we nét zulke hoge eisen stellen.”

Dat is lastig gezien het lerarentekort.

“Je mag de kwantiteit niet dichten door de kwaliteit te ver-

lagen. Deze mensen laat je wél op onze kinderen los.” _

Meer	Etienne	Kuypers	op	het	AVS-congres	2010!
Etienne	Kuypers	verzorgt	de	inleidende	sessie	voor	de	route	‘Borging	&	reflectie’	tijdens		

het	AVS-congres	‘Leiderschap	in	Lage	Landen’	op	19	maart	2010	in	Nieuwegein.

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.avs.nl/congres2010
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Voor	de	onderbouwleerlingen	van	de	

Zevensprong	–	zeer	moeilijk	lerende	kinde-

ren	tussen	de	vier	en	twaalf	jaar	–	beston-

den	de	lessen	handenarbeid	tot	een	jaar	

geleden	uit	het	namaken	van	een	werkje	

van	de	juf	of	meester.	Dat	kan	beter,	dach-

ten	leerkracht	Marlies	Levering	en	haar	

collega	Macky	Nooi.	“We	wilden	de	kinde-

ren	meer	uitdagen,	maar	we	wisten	alleen	

niet	hoe.”	Via	via	kwamen	ze	in	contact	

met	kunstenaar	Jaap	Velserboer.	Met	hem	

bedachten	ze	nieuwe	lessen	beeldende	

vorming	met	huis-,	tuin-	en	keukenmateria-

len	als	piepschuim	en	aluminiumfolie.

De	lessenreeks	‘Zoek	de	ruimte’	werd	een	

succes.	De	leerlingen	werkten	drie	maan-

den	lang	anderhalf	uur	in	de	week	met	

‘meester’	Jaap	in	een	mobiel	lokaal	op	de	

parkeerplaats	van	de	school.	Ze	maakten	

onder	andere	maskers	van	hout	en	iglo’s	

van	suikerklontjes.	“De	kinderen	bloeiden	

helemaal	op”,	vertelt	teamleider	Maurien	

Ackermann.	“Jaap	

moedigde	ze	aan,	keek	

naar	wat	ze	wél	kunnen	

en	liet	ze	zelf	beslis-

sen	hoe	het	kunstwerk	

eruit	moest	zien.	Dat	

werkte	goed.	Ze	waren	

apetrots	en	tevreden	

toen	hun	werk	uitein-

delijk	in	de	school	ten-

toongesteld	werd.”

Om	het	project	te	

kunnen	financieren,	

kreeg	de	school	sub-

sidie.	Ackermann:	

“We	kregen	ruim	acht-

tienduizend	euro	van	de	provincie	Noord-

Holland.”	Daarnaast	sponsorden	banken,	

bedrijven,	de	Vrienden	van	Heliomare	en	de	

Zevensprong	zelf	een	deel	van	het	project.	

Omdat	er	een	handleiding	voor	de	lessen	

zou	worden	gemaakt,	kwam	ook	het	Prins	

Bernardfonds	met	een	bijdrage.	“Daardoor	

hadden	we	uiteindelijk	bijna	vijftigduizend	

euro	te	besteden.”

Terwijl	de	75	leerlingen	honderden	kunst-

werken	maakten,	leerden	de	leerkrachten	

hoe	de	lessen	in	elkaar	staken.	“Daarbij	

moesten	we	echt	over	een	aantal	drempels	

heen”,	stelt	Levering.	“Zo	moet	je	de	kinde-

ren	hun	eigen	gang	laten	gaan.	Het	kan	zijn	

dat	iemand	een	uur	lang	alleen	voelt	aan	

piepschuim,	het	verbrokkelt,	en	er	verder	

niets	van	maakt.	Dat	maakt	niet	uit.	Jaap	

vertelde	dat	het	gaat	om	het	ontdekken	van	

het	materiaal,	niet	om	het	resultaat	in	de	

vorm	van	een	werkje.”

Daarnaast	werden	de	lessen	uitgeprobeerd	

in	de	klas.	Levering:	“In	een	apart	lokaal	

kun	je	rustig	rommelen,	maar	hoe	gaat	

het	in	een	gewoon	klaslokaal?”	Ze	nam	de	

proef	op	de	som	en	ging	aan	de	slag	met	

piepschuim.	“Het	was	een	rommeltje,	maar	

dat	heb	je	met	de	stofzuiger	zo	opgelost.”	

Een	belangrijk	resultaat:	“We	weten	nu	dat	

er	veel	kan,	als	je	maar	durft	en	je	goed	

voorbereidt.	Zo	worden	sommige	leerlin-

gen	onrustig	van	getimmer.	Die	kun	je	een	

hoofdtelefoon	opzetten.”

Deze	en	meer	suggesties	zijn	opgenomen	

in	de	handleiding	die	de	lessen	in	tekst	en	

beeld	beschrijft.	De	lessen	zijn	volgens	

Ackermann	en	Levering	niet	alleen	geschikt	

voor	het	speciaal	onderwijs.	“Je	ziet	het	

standaard	knip-	en	plakwerk	op	veel	scho-

len.	Die	kunnen	het	nu	ook	eens	anders	

doen.”

De	leerkrachten	in	Beverwijk	gingen	in	

december	voor	het	eerst	zelf	aan	de	slag	

met	het	boekje.	Ze	begonnen	met	de	les-

sen	met	piepschuim	en	kregen	daarvoor	

een	krat	met	benodigdheden	van	Levering.	

“Maar	op	een	geven	moment	neemt	iedere	

klas	zelf	het	initiatief.”	_

m e e r  w e t e n ?
Kijk	voor	meer	informatie	en	het	bestel	len	

van	de	handleiding	op	www.dezevensprong	

beverwijk.nl	(Projecten	–	Cultuureducatie	–	

Zoek	de	ruimte).

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook!’

Onder	leiding	van	een	kunstenaar	ontwikkelde	so-school	de	
Zevensprong	nieuwe	lessen	beeldende	vorming.

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!:	Twee	leerkrachten	van	de	Zevensprong,	

een	school	voor	speciaal	onderwijs	in	Beverwijk,	ontwikkelden	samen	met	

kunstenaar	Jaap	Velserboer	inspirerende	lessen	beeldende	vorming.	

tekst andrea holwerda

alternatief voor standaard 
knutselwerkjes
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eindver ant woordelijk management

Om besturen en raden van toezicht 
beter te laten functioneren binnen 
organisaties ontwikkelde dr. John 
Carver het zogenoemde Policy 
Governance Model. Dit model wordt 
in Nederland, ook in het onderwijs, 
steeds meer toegepast. Het biedt een 
compleet instrumentarium voor bestuur 
en toezicht en is daarmee uniek. 

tekst carine hulscher-slot

In	het	Policy	Governance	Brondocument	

(zie	www.avs.nl/werkgeverszaken/

bestuurenmanagement/verhoudingbe-

stuurmanagement)	zijn	de	basisprincipes	

van	Policy	Governance	opgenomen.	Als	

achtste	principe	staat	genoemd:	“Delega-

tie/mandatering	aan	het	management:	als	

het	bestuur	besluit	om	het	management	

aan	een	algemeen	directeur	of	een	verge-

lijkbaar	orgaan	over	te	dragen,	krijgt	deze	

persoon/dit	orgaan	de	exclusieve	verant-

woordelijkheid	voor	leiding	en	verant-

woording	als	de	enige	schakel	tussen	het	

bestuur	en	het	management.”	Vervolgens	

staat	bij	principe	tien,	‘Controle’,	dat	het	

bestuur	de	prestaties	van	de	organisatie	

–	en	dus	de	naleving	van	het	mandaat	–	

eerlijk,	maar	ook	systematisch	beoordeelt	

op	nader	genoemde	onderdelen.

Verantwoording
Binnen	de	hedendaagse	bestuurlijk	

constructies	in	het	onderwijs	is	verant-

woording,	horizontaal	en	verticaal,	een	

belangrijk	onderwerp.	Bestuurders	wor-

den	zich	steeds	meer	bewust,	daarbij	ook	

gestimuleerd	door	wet-	en	regelgeving	

vanuit	‘Den	Haag’,	dat	verantwoording	nut-

tig	en	nodig	is.	Binnen	Policy	Governance	

is	het	proces	van	verantwoording	afleggen	

een	van	de	belangrijke	bestuursprincipes.	

Policy	Governance	stelt	aan	controle	en	

toezicht	twee	eisen:

•	 Het	bestuur	moet	heldere	criteria	stellen,	

die	aan	de	directeur	of	bestuurder	bekend	

zijn	gemaakt;

•	 Er	moet	sprake	zijn	van	verifieerbare	fei-

ten	en	een	sluitend	instrumentarium.

Het	gaat	dus,	kort	gezegd,	om	het	vergelij-

ken	van	actuele	gegevens	of	resultaten	met	

verwachtingen	die	door	het	bestuur	zijn	

uitgesproken.	En	er	is	toezicht	en	controle	op	

de	naleving	van	de	bevoegdheidskaders.	In	

het	door	Jan	Maas	en	Helmie	van	Ravestein	–	

twee	ervaren	consultants	op	het	gebied	van	

Policy	Governance	–	geschreven	boek	‘Ver-

antwoord	besturen’	over	het	Policy	Gover-

nance	model	(oktober	2006)	is	een	suggestie	

voor	een	monitoringschema	opgenomen.	

Werkboek
Omdat	veel	besturen	en	directeuren	wor-

stelen	met	vragen	als	hoe	het	proces	aan	te	

pakken,	waar	te	beginnen,	wat	de	resulta-

ten	zijn	en	wat	er	verder	allemaal	bij	komt	

kijken,	ontwikkelde	Van	Ravestein	ook	het	

‘Werkboek	Verantwoordingsrapportages	

maken.	Een	gids	voor	het	maken	van	een	

verantwoordingsrapportage	volgens	Policy	

Governance®’	(november	2009).	Het	werk-

boek	is	bedoeld	voor:

•	 Iemand	die	net	begint	met	Policy	Gover-

nance,	waarvoor	het	een	handige	gids	kan	

zijn	bij	de	start	van	het	verantwoordings-

proces	en	helpt	om	beginnersfouten	te	

voorkomen;

•	 Iemand	die	al	langer	werkt	met	Policy	

Governance	en	al	enige	ervaring	heeft	bij	

het	schrijven	van	verantwoordingsrappor-

tages,	zodat	het	boek	kan	worden	gebruikt	

bij	toetsing	aan	de	praktijk.

Het	boek	beschrijft	het	proces	van	ver-

antwoording	afleggen,	waarbij	ook	het	

onderscheid	tussen	een	verantwoordings-

rapportage	en	een	managementrapportage	

wordt	benoemd.

Na	deze	procesbeschrijving	komt	het	

maken	van	de	verantwoordingsrapportage	

aan	bod.	Daarvoor	biedt	het	werkboek	een	

format,	met	een	toelichting	op	de	verschil-

lende	onderwerpen.	Naast	voorbeelden	

worden	steeds	oefeningen	gegeven.	En	om	

ook	baat	te	hebben	bij	het	doen	van	deze	

oefeningen	staan	achter	in	het	werkboek	

de	antwoorden	weergegeven.	Het	boek	

sluit	af	met	informatie	over	het	aanleveren	

van	de	verantwoordingsrapportage	en	

voorbeelden	van	acceptabele	rapportages.	

De	informatie	in	het	boek	is	gebaseerd	op	

de	ervaring	van	Van	Ravestein	bij	het	bege-

leiden	van	directeuren	en	bestuurders	bij	

de	toepassing	van	Policy	Governance	in	de	

praktijk.	De	gebruikte	voorbeelden	komen	

uit	verantwoordingsrapportages	die	in	de	

praktijk	hun	waarde	hebben	bewezen.	Het	

werkboek	fungeert	als	handreiking	voor	al	

die	besturen	en	directeuren	die	met	Policy	

Governance	werken	of	willen	gaan	werken.	_

Het	boek	kan	voor	t	15	(excl.	

	verzend	kosten)	worden	besteld	via	

www.hevanravestein.nl/contact.

Carine	Hulscher-Slot	(c.hulscher	

@avs.nl)	is	werkzaam	bij	de	AVS	

als	senior	adviseur	op	het	gebied	

van	arbeids	voor	waarden	ontwik-

keling,	mede	zeggenschap,	organisatie-

ontwikkeling,	fusiebegeleiding,	de	verhou-

ding	bestuur-management	en	Policy	

Governance®.	Ook	houdt	zij	zich	bezig	

met	politieke	beleidsbeïnvloeding.	

policy governance® en de 
kunst van verantwoorden 

b i n n e n  p o l i c y  g o v e r n a n c e  i s  h e t  p r o c e s 
v a n  v e r a n t w o o r d i n g  a f l e g g e n  e e n  v a n  d e 
b e l a n g r i j k e  b e s t u u r s p r i n c i p e s
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specia al (ba sis)onderwijs

Alle ontwikkelingen binnen het 
onderwijs hebben feitelijk één 
heel belangrijke doelstelling: de 
mens brengen tot een volwaardig, 
zelfstandig en autonoom bestaand 
wezen. Zoveel als mogelijk, in 
ieder geval. Dat geldt ook voor 
kinderen met een belemmering in 
het autistische spectrum. Structuur, 
duidelijkheid, maar vooral veiligheid 
zijn primaire behoeften bij deze 
kinderen, die in de hectiek van onze 
maatschappij nog wel eens uit het 
oog verloren kunnen worden. Het 
Landelijk Netwerk Autisme (LNA) 
stelde onlangs een ‘pestprotocol’ op, 
om het pesten van leerlingen met 
autisme aan te pakken op scholen.

tekst hans van den berg

Een	groep	ouders	van	kinderen	met	

diverse	vormen	van	autisme	pleit	via	de	

website www.wegmetsinterklaas.com	

voor	het	in	beeld	brengen	en	dus	laten	

ervaren	van	het	vertrek	van	Sinterklaas.	

Wekenlang	wordt	er	aandacht	besteed	

aan	de	aankomst	en	de	belevenissen	van	

de	Goedheiligman,	maar	over	het	ver-

trek	van	de	weldoener	wordt	met	geen	

woord	gerept.	En	het	is	juist	deze	struc-

tuur,	de	voorspelbaarheid	en	een	dui-

delijk	afscheid,	waar	deze	kinderen	zo’n	

behoefte	aan	hebben,	meent	deze	groep	

ouders.	Wellicht	dat	scholen	op	deze	

manier	ook	het	sinterklaasfeest	willen	

gaan	benaderen.

Pestprotocol
Scholen	worden	steeds	vaker	gecon-

fronteerd	met	leerlingen	die	op	de	een	

of	andere	manier	een	belemmering	heb-

ben,	gerelateerd	aan	een	stoornis	in	het	

autismespectrum.

Het	Landelijk	Netwerk	Autisme	(LNA)	heeft	

onlangs	in	samenwerking	met	de	Radboud	

Universiteit	in	Nijmegen	een	‘pestprotocol’	

opgesteld	om	het	pesten	van	leerlingen	met	

autisme	aan	te	pakken	op	scholen.

Pesten	komt	in	allerlei	vormen	en	op	alle	

scholen	voor.	Scholen	zijn	verantwoordelijk	

voor	het	bieden	van	een	veilige	en	gestruc-

tureerde	omgeving,	zodat	kinderen	zich	op	

een	goede	manier	kunnen	ontwikkelen.	Het	

onderwijsklimaat	dat	door	een	schoolteam	

wordt	gerealiseerd	komt	tot	stand	door	goe-

de	onderlinge	afspraken	en	regels.	Het	anti-

pestbeleid	vormt	daar	een	onderdeel	van.

Doelwit
De	groepen	op	school	worden	steeds	

gemêleerder.	Daarmee	wordt	het	nastre-

ven	van	een	eenduidige	richtlijn	moeilij-

ker.	Voor	kinderen	met	leer-,	aandachts-,	

verwerkings-	en/of	gedragsproblemen	

is	het	extra	moeilijk	zich	op	een	sociaal	

aanvaardbare	manier	te	gedragen	en	zich	

aan	algemeen	geldende	richtlijnen	te	con-

formeren.	Leerlingen	met	autisme	worden	

in	dergelijke	settings bijna	altijd	gepest.	Zij	

vormen,	juist	vanwege	deze	belemmering,	

een	‘makkelijk’	doelwit.	In	feite	zou	een	op	

maat	gesneden	antipest-	en	sanctiebeleid,	

zoals	die	van	het	LNA,	voor	deze	groep	uit-

komst	kunnen	bieden.

De	door	het	LNA	ontwikkelde	handreiking	die	

het	pesten	van	leerlingen	met	autisme	tegen	

kan	gaan,	is	getiteld	‘Niet	pesten,	maar	

aanpakken!’.	De	handreiking	biedt	concrete	

instrumenten,	waaronder	‘kettingkoppelen’	

en	‘maatjesmeter’.	Bij	kettingkoppelen	wordt	

een	leerling	die	ondersteuning	nodig	heeft	

gedurende	zes	weken	gekoppeld	aan	een	

andere	leerling,	die	die	ondersteuning	kan	

bieden.	Op	deze	manier	wordt	een	sociale	

structuur	opgebouwd	in	de	klas,	waarbij	het	

normaal	gevonden	wordt	dat	de	zorgleerling	

hulp	krijgt	en	dus	niet	alleen	komt	te	staan.	

De	maatjesmeter	geeft	een	‘stand	van	zaken’	

weer	rondom	het	aantal	vriendjes	dat	je	in	

een	groep	hebt.	Deze	werkvormen	bieden	

een	handreiking	tot	betere	integratie	van	

leerlingen	met	autisme	in	het	regulier	en	

speciaal	(basis)onderwijs	in	het	algemeen.	

Het	leert	de	kinderen	dat	‘anders	zijn’,	geen	

‘uitzonderlijk	zijn’	betekent.	_

m e e r  w e t e n ?
‘Niet	pesten,	maar	aanpakken!’,	het	pest	-

protocol	autisme,	is	te	bestellen	via	de	

webshop	van	het	Landelijk	Netwerk	Autisme	

in	Utrecht,	www.landelijknetwerkautisme.nl.

	 Hans	van	den	berg	

(h.vandenberg@avs.nl)	werkt	bij	

de	AVS	als	adviseur.	Hij	houdt	

zich	onder	andere	bezig	met	

dienstverlening	op	het	gebied	van	onderwijs	

en	leerlingenzorg	en	is	trainer	van	de	

praktijksimulatie	‘Kind	op	de	Gang!®’.

niet pesten, 
maar aanpakken

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

e e n  l e e r l i n g  d i e  o n d e r s t e u n i n g  n o d i g  h e e f t 
w o r d t  g e ko p p e l d  a a n  e e n  a n d e r e  l e e r l i n g , 
d i e  d i e  o n d e r s t e u n i n g  k a n  b i e d e n
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Dit	jaar	organiseert	de	AVS	op	vrijdag	19	maart	voor	de	vijftiende	keer	haar	congres.	Inmiddels	is	dit	

congres	uitgegroeid	tot	het	grootste	congres	in	het	primair	onderwijs.	Dé	dag	waarop	honderden	(adjunct-)

leidinggevenden	in	het	primair	onderwijs	elkaar	ontmoeten	en	samen	ideeën	uitwisselen,	kennis	delen	en	

kennis	vergaren.	De	titel	van	het	AVS-congres	2010	is	‘Leiderschap	in	Lage	Landen’.		De	vier	thema’s	waarin	

deze	titel	nader	uitgewerkt	wordt,	zijn:	Realisme,	Borging	&	Reflectie,	Idealisme	en	Inspiratie.	Ieder	thema	

wordt	in	een	zogenoemde	‘route’	verder	uitgediept.

Inge Diepman, dagvoorzitter
Dit	jaar	is	Inge	Diepman	dagvoorzitter	tijdens	het	AVS-congres.	

Deze	tv-en	radio-coryfee	staat	bekend	om	haar	betrokkenheid,	

brede	kennis	en	prikkelende	manier	van	aanpak	en	vragen	

stellen.	Haar	stijl	is	te	omschrijven	als	‘inhoud	in	humor	

verpakt’.	Ze	was	jarenlang	een	van	de	gezichten	van	het	

dagelijkse	televisieprogramma	B&W	en	presenteerde	ook	Het	

Zwarte	Schaap	en	Herexamen.	Op	de	radio	was	zij	onder	andere	

te	beluisteren	in	het	natuurprogramma	Vroege	Vogels.

Nieuw! ½ uur inloopsessies
Tijdens	de	lunchpauze	is	er	de	mogelijkheid	een	inloopsessie	van	

een	half	uur	te	volgen,	waarin	kort	en	krachtig	een	praktisch	thema	

behandeld	wordt,	zoals	de	brede	school	(combinatiefunctionaris),	

Europees	aanbesteden,	rampenbestrijding	op	school,	de	

functiemix,	zeer	zwakke	scholen	en	het	pensioen.	Na	deze	

korte	presentaties	krijgt	u	de	gelegenheid	om	vragen	te	stellen.	

U	hoeft	zich	voor	de	inloopsessies	niet	aan	te	melden.	In	het	

congresgebouw	ziet	u	waar	en	wanneer	de	sessies	plaatsvinden.

Informatiemarkt
Op	de	informatiemarkt	vindt	u	ook	dit	jaar	ruim	veertig	

relevante	bedrijven	en	organisaties	die	zich	presenteren	aan	

de	bezoekers.	Ook	de	AVS	heeft	hier	een	stand,	waar	u	met	het	

AVS-bestuur,	adviseurs,	

helpdeskmedewerkers	en	

collega’s	in	gesprek	kunt	

gaan.

Inge Diepman

vanuit realisme, borging & reflectie, 
idealisme en inspiratie

Leiderschap
inLage Landen

Jubileumeditie
15e avs- congres

19 maart 2010 _ nbc nieuwegein
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Gruppo Sportivo sluit 
15e AVS-congres feestelijk af

Met	bekende	hits	van	vroeger	en	

nummers	van	hun	meest	recente	

CD	sluit	Gruppo	Sportivo	deze	

jubileumeditie	van	het	AVS-congres	

extra	feestelijk	af.	Om	16.15	uur	start	

Gruppo	Sportivo	haar	optreden.	

Gruppo	Sportivo	is	in	1976	opgericht	en	de	carrière	van	de	band	

krijgt	een	stevige	impuls	als	ze	het	voorprogramma	van	de	

Nederlandse	tournee	van	de	Golden Earring	mag	verzorgen.	Met	

de	bekende	hits	Hey Girl	en	Tokyo	toert	de	band	door	heel	Europa.	

In	1985	besluit	de	groep	te	stoppen,	maar	in	2000	komen	ze	toch	

weer	bij	elkaar	en	de	band	gaat	weer	optreden.	In	2004	verscheen	

zelfs	een	nieuwe	CD.	Het	podium	waarop	de	band	op	19	maart	

aanstaande	zal	optreden,	staat	centraal	op	de	informatiemarkt.

Stel zelf uw ideale congres-
programma samen!
Staat	u	met	beide	voeten	op	de	grond,	of	laat	u	zich	leiden	

door	visie,	inspiratie	of	idealisme?	Kunt	u	in	het	dagelijkse	

leidinggeven	een	toekomstvisie	verwerken	of	heeft	u	uw	

handen	vol	aan	het	managen	van	de	dagelijkse	dingen?	Bent	u	

continu	met	vernieuwingen	bezig	of	wikt	en	weegt	u	zorgvuldig	

of	veranderingen	wel	noodzakelijk	zijn?	Al	deze	vormen	van	

leiderschap	komen	aan	bod	op	het	AVS-congres,	in	één	of	

meerdere	routes.	Ieder	subthema	uit	de	titel	van	het	AVS-congres	

wordt	in	zo’n	route	verder	uitgediept.	Na	het	volgen	van	een	

centrale	inleiding	kunnen	bezoekers	een	plenaire	sessie	volgen	

en	een	tweede	plenaire,	sub-	of	workshopsessie.	U	volgt	dus	

twee	sessies,	waarvan	minimaal	één	plenaire.	Dit	kan	binnen	

dezelfde	route,	bezoekers	kunnen	er	ook	voor	kiezen	sessies	uit	

verschillende	routes	te	combineren.	Kies	de	route	die	bij	u	past!

zakelijk realisme  Voor wie van aanpakken houdt
Bouwt	u	aan	uw	school	zoals	een	supermarktdirecteur	aan	

zijn	winkelketen?	Is	de	school	voor	u	een	maatschappelijke	

onderneming?	Bent	u	op	zoek	naar,	of	ziet	u	de	kansen	die	

ondernemerschap	een	school	kunnen	opleveren?	Route	1:	zakelijk	

realistisch	en	in	het	hier	en	nu.

borging & reflectie  Doen we dat wat we doen  
wel op een goede manier?
Verander	niet	om	te	veranderen,	maar	kijk	terug	en	leer	van	het	

verleden.	Zo	kunnen	we	ontdekken	wat	behouden,	geborgd	moet	

worden.	Maar	ook	waarvan	we	zo	spoedig	mogelijk	afscheid	

moeten	nemen.	Afscheid	nemen	en	opnieuw	beginnen,	op	basis	

van	reflectie	en	met	nieuwe	moed	en	doorzettingsvermogen.	

Route	2:	leren	van	het	verleden	om	te	ontdekken	wat	u	wilt	

behouden	of	vernieuwen.

idealisme  Pionieren in de polder
‘Idealen	zijn	als	sterren.	Je	kunt	ze	nooit	bereiken,	maar	ze	wijzen	

je	wel	de	weg.’	Door	welke	droom	of	overtuiging	laat	u	zich	de	

weg	wijzen?	Kunt	u	het	paradigma	van	het	hier	en	nu	loslaten,	om	

vanuit	een	toekomstvisie	te	werken	aan	het	verwezenlijken	van	die	

droom?	Route	3:	toekomstgericht,	vanuit	idealisme.

inspiratie  Achter de horizon
Als	je	er	echt	in	gelooft,	kom	je	veel	dichter	bij	je	doel	dan	als	je	bij	

voorbaat	denkt	dat	het	niet	haalbaar	is.	Gedreven	leidinggevenden	

zijn	inspirerende	leidinggevenden.	Zij	kunnen	zichzelf	en	hun	

team	naar	een	hoger	niveau	tillen.	Waaruit	haalt	u	uw	inspiratie	

en	wat	doet	u	daarmee	in	het	dagelijkse	werk?	Route	4:	voor	wie	

inspiratie	leidend	is.

route 1: 
Zakelijk realisme

route 2: 
Borging en reflectie

route 3: 
Idealisme

route 4: 
Inspiratie

Diner
Na	het	spetterende	optreden	van	de	swingende	band	Gruppo	

Sportivo	is	er	voor	de	liefhebbers	nog	een	smakelijke	afsluiting	

in	de	vorm	van	een	overheerlijk	diner.

Word lid en betaal de helft minder
AVS-leden	betalen	50	procent	minder	dan	niet-leden	voor	het	

congres.	Bovendien	kunnen	AVS-leden	dit	jaar	tegen	een	zeer	

voordelig	tarief	een	introducé	meenemen.

Meer informatie
Eind	december	ontvingen	AVS-leden	de	uitgebreide	congres-

brochure.	Al	deze	informatie	kunt	u	nalezen	op	www.avs.nl/

congres2010,	waar	u	zich	meteen	kunt	inschrijven.	Ook	kunt	u	

hier	de	brochure	downloaden.	

vanuit realisme, borging & reflectie, 
idealisme en inspiratie

Leiderschap
inLage Landen

Tot ziens op 19 maart aanstaande!
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achtergrond

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

In	hoeverre	mag	de	gemeente	zich	bemoeien	met	de	onderwijskwaliteit?	Die	vraag	speelt	

in	Amsterdam,	waar	de	basisscholen	al	twee	jaar	met	de	gemeente	samenwerken	aan	een	

verbeterprogramma.	Toen	onderwijswethouder	Lodewijk	Asscher	eigen	normen	formuleerde	voor	

een	goede	school	en	naar	buiten	bracht	welke	scholen	daar	niet	aan	voldoen,	leidde	dat	tot	een	

vertrouwensbreuk.	Handelde	de	wethouder	juist,	of	ging	hij	te	ver?	Betrokkenen	en	deskundigen	

aan	het	woord.	 tekst marijke nijboer

Eigen kwaliteitseisen 
wethouder Asscher 
creëren tumult

Amsterdamse	onderwijswethouder	Asscher:	
“Het	zijn	geen	criteria	waar	we	op	afrekenen,	
maar	ambities.”
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a m s t e r d a m s  b a s i s o n d e r w i j s  b o o s  o v e r  é é n  ‘ s u b j e c t i e v e ’  l at   v o o r  a l l e  s c h o l e n

Op 13 januari sprak staatssecretaris Dijksma met de wet-

houder en de schoolbesturen. De uitkomst hiervan was 

bij het ter perse gaan van deze Kader Primair nog niet 

bekend. Ze hadden in elk geval voldoende gespreksstof. De 

nieuwjaarsrede van burgemeester Job Cohen had begin 

januari namelijk nieuwe olie op het vuur gegooid. Cohen 

noemde het openbaar onderwijs als één van de pijlers van 

de publieke sector die op afstand van de overheid zijn gezet, 

en zei dat ‘een overheid op afstand ook niet alles is’. Cohen: 

‘‘Wij als stadsbestuur willen meer te zeggen hebben over de 

kwaliteit van het onderwijs.’’ Rene Peeters, voorzitter van 

het breed bestuurlijk overleg waarin alle 59 po-besturen zit-

ten, interpreteerde die uitspraken zo: ‘‘Amsterdam wil dat 

het openbaar onderwijs weer bij de gemeente komt.’’ Een 

gemeentewoordvoerder: ‘‘Dat is niet aan de orde. De zeggen-

schap ligt bij de besturen. Maar als het niet goed gaat, willen 

wij dat niet alleen in Den Haag melden, maar ook zelf actie 

ondernemen.’’

Ambities
Wat bracht Asscher tot het formuleren van criteria die 

hoger liggen dan die van de inspectie? De wethouder: 

“Het zijn geen criteria waar we op afrekenen, maar ambi-

ties. We willen afspraken maken over hoe we daar dich-

terbij kunnen komen, zodat het onderwijs in de hele stad 

beter wordt. We willen kinderen met een achterstand 

verder brengen.” Volgens Asscher heeft hij deze ‘ambities’ 

niet eenzijdig opgesteld. “We hebben ze samen met scho-

len geformuleerd. Ze geven de richting aan, en je merkt 

dat dat op locatieniveau begint te werken. Per locatie 

wordt gekeken welke afspraken nodig zijn om de presta-

ties te verbeteren, en hoe daar het beste naar toe kan wor-

den gewerkt. Dat heeft een locatie-directeur zelf ook vaak 

heel goed in de gaten.”

Maar Peeters zegt dat de ‘Asscher-norm’, die is afgewezen 

door de besturen, wel degelijk is opgelegd. “Als je er niet 

aan voldoet is het niet goed. Dus zijn het wel degelijk 

normen. De gemeente laat voortdurend weten: als wij 

ingrijpen, wordt het onderwijs beter. Maar de gemeente 

bestuurde tot twee jaar geleden nog de openbare scholen 

en is dus medeverantwoordelijk voor de kwaliteit die zij 

onvoldoende vindt.”

Opgeklommen
De afgelopen jaren werkten Asscher en de scholen nauw 

samen aan het verbeteren van het onderwijs. De wethou-

der huurde een aantal oud-onderwijsinpecteurs in, die 

zwakke scholen helpen om hun onderwijskwaliteit op te 

schroeven. “Met een beetje hulp kan een school al gauw 

beter presteren,” zegt hij. “Voor die inspecteurs is zeer veel 

belangstelling. Maar liefst 47 scholen maken er gebruik 

van.” Het scholenveld is blij met het geld dat de gemeente 

onder de noemer ‘Kwaliteitsbeleid Amsterdam’ beschik-

baar stelt. Tien scholen zouden onlangs zijn opgeklommen 

van zwak tot voldoende. Schooldirecteur Mark Veenstra 

van basisschool De Roos in Amsterdam: “Wij directeuren 

zijn dagelijks bezig met onderwijskwaliteit. We zijn heel 

ambitieus. We betrekken er ouders en specialisten bij, 

en potten ons geld niet op, maar zetten het in.” Peeters: 

“Wij vinden zelf ook dat de onderwijskwaliteit moet ver-

beteren en werken daar heel hard aan. Die samenwerking 

wérkt. Daarom is het zo bizar dat de gemeente naar buiten 

brengt dat het slecht gaat.”

Asscher over het openbaar maken van de prestaties van 

scholen volgens zijn eigen norm: “Het was informatie waar 

ouders recht op hebben. Er was een lijst. Daar kwamen 

vragen over vanuit de pers, ouders en de gemeenteraad. Ik 

heb een actieve informatieplicht. Ik denk uiteindelijk dat 

die openbaarmaking niet verkeerd is. Ouders kunnen naar 

aanleiding van de lijst het gesprek aangaan met de school. 

Dat hoort bij deze moderne tijd. Als je met publiek geld 

werk verricht, hoort daar transparantie bij.”

Stimuleer je zo niet de witte vlucht, waardoor het onder-

wijs verder segregeert? Asscher: “Nee. Mensen vergeten 

dat hoog opgeleide ouders deze informatie al lang kennen. 

Ouders willen best een school in hun eigen buurt, ook als 

die gemengd is, wanneer die school goed aan het werk is 

en open is over de stand van zaken. Intensieve kwaliteits-

verbetering is beter dan geslotenheid. Anders eindigen 

mensen misschien op een school waar ze normaal niet 

voor zouden kiezen. Openheid zal heel normaal worden, 

we moeten hier even aan wennen. Ik raad ouders aan om 

vooral het gesprek aan te gaan met de school in hun eigen 

buurt; de cijfertjes zeggen niet alles.”

Subjectieve normen
De scholen zijn ook voor openheid, zegt Peeters. “De 

cijfers mogen naar buiten, iedereen mag van ons alles 

weten. Onze boosheid betreft de koppeling van cijfers 

d e  ‘a s s c h e r - n o r m ’

•		Iedere	basisschool	haalt	minimaal	een	gemiddelde	

score	op	de	Cito	Eindtoets	van	534.

•		Maximaal	20	procent	van	de	leerlingen	in	groep	8	

kan	niet	meedoen	aan	de	Cito	Eindtoets	(vanwege	

een	leerachterstand	van	meer	dan	1,5	jaar)

•		Minimaal	een	kwart	van	de	leerlingen	gaat	naar	havo	of	vwo.

>

‘o n z e  b o o s h e i d  b e t r e f t  d e 
ko p p e l i n g  v a n  c i j f e r s  a a n 
s u b j e c t i e v e  n o r m e n ,  d i e  n i e t  o p 
w e t e n s c h a p  z i j n  g e b a s e e r d ’
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aan subjectieve normen, die niet op wetenschap zijn 

gebaseerd. Als er straks een nieuw college komt, kunnen 

er weer andere normen worden gesteld. Die ondergrens 

van 534 punten is een tamelijk willekeurig getal. De Cito 

Eindtoets kent zeven categorieën. Op basis van het gemid-

delde leerling-gewicht wordt per categorie aangegeven wat 

een goede score is voor een school. Met een ondergrens 

van 534 voor ‘goede’ scholen schoffeer je bepaalde scholen. 

Ik ken er één met een gemiddelde score van 533,1. Daar 

komt bijna geen Nederlands sprekende kleuter binnen. De 

school zit twee punten boven de norm van de inspectie, 

maar staat dankzij Asscher in de krant als zwakke school.”

Basisschool De Roos scoort goed op de Asscher-norm. Toch 

heeft ook directeur Mark Veenstra moeite met deze graad-

meter. “Wij zitten in een wijk met veel doorstroom. Ik heb 

maar weinig leerlingen in groep 8 die hier op school zijn 

begonnen. Die Cito-scores reflecteren dus meer dan alleen 

de inzet van onze school.” Veenstra heeft ook moeite met 

Asschers standpunt, dat scholen niet teveel zorgleerlingen 

moeten aannemen. De wethouder zei in Het Parool dat hij 

zich daarom ook grote zorgen maakt over de invoering 

van Passend onderwijs. Veenstra: “Ik sta op een openbare 

school, waar iedereen in principe welkom is. Moet ik dan 

eerst een kleuter een instaptoets laten afnemen? Dat wil 

ik niet. Daar heeft Asscher niet goed over nagedacht.”

In het qua onderwijsachterstand vergelijkbare Rotterdam 

is een andere route gekozen. Ook hier ontwikkelden de 

gemeente en de schoolbesturen een ambitieus programma 

om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het ‘Rotterdams 

Onderwijsbeleid’ meet onder meer met een zelf ontwik-

kelde methode de leerwinst van scholen. Maar die wordt 

niet naar buiten gebracht. Dat is minder transparant, 

maar schoolbesturen en gemeente werken nog steeds eens-

gezind naar hetzelfde doel toe. Sorteert zo’n aanpak niet 

meer effect? Asscher: “Ik vind het heel positief als scholen 

zelf hogere ambities aangeven. Maar uiteindelijk is het 

niet haalbaar om de informatie geheim te houden. Ouders 

zijn niet gek, die informeren zichzelf. Een kinderzitje 

wordt honderd keer getest en daar komen rapporten over 

uit. Een school is de allerbelangrijkste voorziening voor 

kinderen. Het is toch heel raar als je de resultaten van de 

school geheim zou houden?”

‘Geen sociale werkplaatsen’
Asscher krijgt steun van hoogleraar Jaap Dronkers, hoog-

leraar internationale vergelijking van onderwijsprestaties 

en ongelijkheid aan de Universiteit van Maastricht: “Open-

heid over schoolprestaties is goed. Scholen zijn openbare 

nutsinstellingen, geen sociale werkplaatsen.” Dronkers 

vindt het terecht dat Asscher zich met de onderwijskwali-

teit bemoeit. “Het is goed om extra hoge eisen te stellen. 

Wat Asscher vraagt is helemaal niet zo veel. De inspectie-

normen zijn vrij laag. Ouders brengen hun meest kostbare 

bezit naar de school, en hebben óók hoge verwachtingen.”

Ook Annette Roeters, inspecteur-generaal van de Inspectie 

voor het Onderwijs, reageert positief: “Het is goed dat een 

gemeente ambities heeft. Dat stimuleert enorm. Dat de 

gemeente daar besturen op aanspreekt, helpt. Dergelijke 

afspraken zijn pas productief als ze wederzijds zijn. Ik 

weet niet of dat in dit geval zo is. Maar dat een wethouder 

ambities heeft, dat kan. En dat is niet bedreigend voor ons 

als inspectie.”

Maar voorzitter Ton Duif van de AVS veroordeelt de eigen-

gereidheid van Asscher scherp. “Wij gaan geen speelbal 

worden van de ambities van een individuele wethouder. 

Als we daarmee beginnen, kunnen er allerlei lagere 

overheden eisen gaan stellen. Dat is ten principale onbe-

spreekbaar. Asscher gaat daar gewoon niet over. De staats-

secretaris is ook gevoelig voor die inmenging. Zo raak je 

steeds verder in het moeras met allerlei vage opdrachten 

van anderen. Wij willen zelf werken aan onze kwali-

teit, op basis van de inspectie en het ministerie. Laat de 

gemeenten eerst maar eens naar hun eigenlijke verant-

woordelijkheid kijken, de huisvesting van scholen. Die is 

nog lang niet op orde.”

De schoolbesturen kwamen deze maand met een eigen 

rapportage, waarin zij gebruik maken van de analyse door 

de inspectie van de Cito Eindtoetsresultaten per school. 

Peeters: “Wij hebben in veel gevallen hogere ambities dan 

Asscher. Maar die van ons zijn onderbouwd en op maat.” _

achtergrond

“Als	je	er	niet	aan	voldoet	is	het	niet	goed.	Dus	zijn	het	wel	degelijk	
normen”,	stelt	René	Peeters,	voorzitter	van	het	overkoepelende	orgaan	van	
alle	Amsterdamse	po-besturen.

‘ w i j  g a a n  g e e n  s p e e l b a l 
w o r d e n  v a n  d e  a m b i t i e s  v a n 
e e n  i n d i v i d u e l e  w e t h o u d e r ’
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pen si o en b e w u s t zi j n  v er h o g en

Mensen	die	in	het	onderwijs	werken	hebben	vaak	een	laag	pensioenbewustzijn,	blijkt	uit	

onderzoek	dat	ABP	in	2009	liet	uitvoeren.	Vooral	werknemers	in	het	primair	onderwijs	–	met	veel	

in	deeltijd	werkende	vrouwen,	die	vaak	geen	kostwinner	zijn	en	waarvoor	het	pensioen	minder	

belangrijk	lijkt	te	zijn	–	weten	niet	altijd	even	goed	hoe	ze	ervoor	staan.	Welke	acties	moet	je	

ondernemen	om	goed	voorbereid	te	zijn?	En	welke	taak	ligt	hier	voor	de	schoolleider	zelf?	

tekst lisette blankestijn

‘Het voelt nog

Wie op de hoogte is van zijn of haar eigen pensioenover-

zicht, de eigen situatie goed kan inschatten en actief 

naar oplossingen zoekt, is – in termen van pensioen-

fonds ABP – ‘pensioenbewust’. Vooral die laatste twee 

punten zijn nog zwak ontwikkeld, vertelt Nicole Beuken, 

directeur van het ABP. “De meeste mensen denken nog 

steeds dat hun pensioen 70 procent van hun salaris is. 

Ze vergeten daarbij vaak dat het om het gemiddelde sala-

ris gaat, niet om het eindsalaris. Van nabestaanden- of 

arbeidsongeschiktheidspensioen weten de meesten niets 

af. En veel mensen denken dat het feit dat momenteel 

achtergrond

heel ver weg’
veel leerkrachten en schoolleiders met pensioen gaan, 

invloed heeft op de pensioenen van jongere collega’s. Dat 

klopt niet: iedereen betaalt zijn eigen pensioenopbouw.”

Arbeidsvoorwaarde Schoolleiders zouden moeten 

nadenken over hoe ze het pensioenbewustzijn kunnen ver-

hogen, vindt Beuken. “Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, 

en kan een bindende factor zijn om mensen in het onder-

wijs te houden. Oudere leerkrachten die overwegen om 

te stoppen, moeten een goede afweging kunnen maken. 

Lastig is dat scholen vaak kleine organisaties zijn, waar de 

directeur dit soort personeelswerk ‘erbij’ moet doen. Het 

ABP biedt schoolleiders wel ondersteuning. Voor werkgevers 

staat er informatie op EASiNet, we hebben de Werkgevers 

Adviesdesk en we organiseren kennisdagen voor werkge-

vers. Grotere werkgevers hebben een adviseur, kleinere 

scholen kunnen in netwerkverband voorlichting over pen-

sioenonderwerpen aanvragen bij ABP. Ook kunnen school-

leiders het onderwijspersoneel verwijzen naar bijvoorbeeld 

Mijn ABP en naar de argumentenkaarten, die beslissingen 

rond pensionering kunnen vergemakkelijken. Wanneer je 

met pensioen gaat is met het ABP Keuzepensioen (de opvol-

ger van de FPU-regeling) flexibel in te vullen tussen je zes-

tigste en zeventigste jaar. Je kunt ook met deeltijdpensioen. 

Schoolleiders kunnen hun medewerkers daarop wijzen.”

f i n a n c i e e l  vo o r d e l i g  m o m e n t 
o m  t e  s to p p e n
Vaak	is	het	voordeliger	om	te	stoppen	met	werken	op	

de	eerste	dag	van	de	maand	waarin	iemand	65	wordt,	

dan	te	wachten	tot	de	65ste	verjaardag.	Dit	komt	

doordat	er	twee	verschillende	berekeningsmethoden	

zijn. Als	iemand	in	aanmerking	komt	voor	beide	

berekeningsmethoden,	dan	vraagt	het	ABP	een	

halfjaar	voordat	hij/zij	65	wordt	welke	methode	die	

persoon	kiest.	
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Individuele keuze Ignace Festen, clusterdirec-

teur van De Wingerd, een katholieke basisschool in 

Nieuwerkerk aan den IJssel, is geboren in 1950. De pensi-

oengerechtigde leeftijd is voor hem in zicht, zij het aan 

een verre horizon. “Het voelt nog heel ver weg. Op welke 

leeftijd ik met pensioen ga? Dat houd ik geheim, en ik 

raad mijn medewerkers aan om hetzelfde te doen. Als 

je aankondigt dat je stopt op bijvoorbeeld je 63e en het 

wordt toch eerder of later, dan krijg je vragen. Wanneer 

je eruit gaat is een individuele keuze. Misschien tegen-

strijdig: als schoolleider weet ik wel graag waar ik aan toe 

ben. Daarom ga ik met oudere collega’s een individueel 

gesprek aan over hun toekomst. Dan vraag ik: ‘Waar heb 

je behoefte aan? Wil je voor de klas blijven staan, of heb 

je liever andere taken?’ Vaak vertellen ze dan wanneer ze 

willen stoppen, en of ze bijvoorbeeld liever remedial tea-

ching willen gaan geven. Meestal blijven ze het liefst voor 

de groep staan.”

Festen vervolgt: “Leeftijdsbewust personeelsbeleid vind 

ik zeer belangrijk, want we hebben nu al grote moeite 

om vacatures in te vullen, zowel voor leerkrachten als 

voor schoolleiders. De verhoging van de aow-leeftijd kan 

ook helpen, maar ik pleit wel voor keuzevrijheid. Het 

zou variabel moeten zijn: stoppen bij 65 en doorwerken 

als dat nog kan. Ik ben blij met mijn oudere collega’s: ze 

b i j v e r d i e n e n  n a a s t  f p u 
De	AVS	Helpdesk	beantwoordt	dagelijks	vragen	

over	pensioenen.	Schoolleiders	bellen	voor	henzelf,	

of	voor	hun	teamleden.	Myrna	Houtman	van	de	

helpdesk	krijgt	veel	vragen	over	de	mogelijkheid	

om	bij	te	verdienen	naast	de	FPU.	Houtman:	

“Bijverdienen	mag.	Daarbij	vormt	het	oorspronkelijke	

salaris	de	basis.	FPU’ers	mogen	tot	90	procent	van	

hun	oorspronkelijke	salaris	bijverdienen.	Wie	vóór	

1	januari	2006	al	met	FPU	is	gegaan,	mag	tot	100	

procent	bijverdienen.	Verdient	iemand	meer,	dan	

wordt	dat	ingehouden	op	de	FPU-uitkering.	Toch	

kan	het	aantrekkelijk	zijn	om	meer	bij	te	verdienen,	

want	het	ABP	voegt	tweederde	van	het	gedeelte	

waarmee	de	uitkering	dan	wordt	verminderd,	toe	

aan	het	pensioen.	Deze	regeling	geldt	sowieso	tot	

1	januari	2011,	en	waarschijnlijk	nog	wel	langer.”	

De	AVS	Helpdesk	is	voor	leden	bereikbaar	via	tel.	

030-2361010	of	via	info@avs.nl.

>
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v e r h o g i n g  a o w - l e e f t i j d

Het	kabinet	wil	de	aow-leeftijd	in	twee	stappen	verhogen:	

naar	66	jaar	in	2020	en	vervolgens	naar	67	jaar	in	2025.	Een	

aanvullend	wetsvoorstel	met	de	begeleidende	maatregelen	

en	soepeler	regels	voor	mensen	in	zware	beroepen	ligt	

bij	de	Tweede	Kamer.	Het	ministerie	van	Sociale	Zaken	en	

Werkgelegenheid	heeft	al	laten	weten	dat	alleen	fysiek	zwaar	

werk	als	zwaar	beroep	zal	gelden.	Werken	als	leerkracht	valt	

daar	niet	onder.

De	Raad	van	State	heeft	advies	uitgebracht	over	de	kabinets-

plannen	en	vindt	dat	de	flexibilisering	van	de	aow	en	de	relatie	

met	het	arbeidsverleden	niet	passen	bij	de	aow,	omdat	deze	

volksverzekering	voorspelbaar	en	eenvoudig	hoort	te	zijn.

Frank	Cörvers	van	het	Researchcentrum	voor	Onderwijs	en	

Arbeidsmarkt	(ROA)	pleit	voor	goed	flankerend	beleid	om	

het	voor	oudere	werknemers	ook	daadwerkelijk	mogelijk	te	

maken	om	door	te	werken.	Anders	dreigen	dezelfde	gevolgen	

als	bij	de	versobering	van	de	FPU:	door	veranderingen	in	

pensioenregelingen	zijn	oudere	werknemers	minder	tevreden	

met	hun	baan	en	vaker	depressief.

De	AVS	heeft	via	een	scholenpanel	onderzocht	hoe	haar	leden	

denken	over	de	verhoging	van	de	aow-leeftijd.	De	meningen	

van	de	1.758	respondenten	(1.371	schoolleiders,	137	adjunct-

		direc	teuren	en	227	bovenschools	managers)	bleken	behoorlijk	

verdeeld,	maar	over	één	ding	was	een	meerderheid	het	eens:	

de	pensioenleeftijd	zou	flexibel	moeten	zijn.	Wie	met	65	jaar	

met	pensioen	gaat,	zou	zijn	volledige	pensioen	moeten	

krijgen.	En	langer	doorwerken	zou	financieel	voordeel	moeten	

opleveren.	Veel	jongere	respondenten	en	bovenschools	

managers	vinden	les-	en	leidinggeven	op	een	school	geen	

zwaar	beroep	(waarvoor	een	lagere	aow-leeftijd	zou	moeten	

gelden).	De	ouderen	(driekwart	van	de	respondenten	is	

51	jaar	of	ouder)	vinden	dat	de	verhoging	van	de	aow-leeftijd	

gefaseerd	ingevoerd	moet	worden:	vanaf	2011	ieder	jaar	een	

maand	later	recht	op	aow.	Sommige	respondenten	tussen	de	

vijftig	en	zestig	jaar	(ruim	11	procent)	vinden	dat	hun	werk	

onder	de	zware	beroepen	zou	moeten	vallen.	Maar	als	de	

eindstreep	in	zicht	is	(61-plussers)	vindt	bijna	niemand	dat	nog.

Uit	een	recente	panelenquête	van	het	Sectorbestuur	Onder-

wijs	arbeidsmarkt	(SBO)	over	levensfasegericht	personeels-

beleid	blijkt	echter	dat	58	procent	van	de	schoolleiders	en	

personeelsfunctionarissen	(po	en	vo)	het	lerarenberoep	te	

zwaar	vindt	om	na	het	62e	jaar	nog	door	te	werken.	Scholen	

bieden	oudere	leerkrachten	daarom	vooral	ontziemaatregelen	

(vrije	dagen	of	deeltijdpensioen)	aan;	loopbaanontwikkeling	

krijgt	minder	aandacht,	zo	blijkt	uit	de	enquête	(zie	ook	

pagina	7).
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Meer	Nicole	Beuken	(ABP)	
op	het	AVS-congres!

Nicole	Beuken	is	een	van	de	keynote	sprekers	

tijdens	het	AVS-congres	‘Leiderschap	in	Lage	

Landen’	op	19	maart	2010.	Deelnemers	kiezen	

die	dag	uit	vier	routes.	Beuken	levert	een	

bijdrage	aan	de	zakelijk-realistische	route.	Een	

pensioenfonds	wil	zijn	klanten	vertellen	hoe	je	

met	oudedags-	en	nabestaandenvoorziening	omgaat,	welke	

rol	de	feminisering	van	onderwijs	speelt,	hoe	

onderwijsinstellingen	met	vergrijzing	kunnen	omgaan.	Welke	

rol	speelt	de	pensioen	voorziening	daarin?	In	haar	bijdrage	

zoekt	Beuken	naar	raakvlakken	en	dilemma’s.	Voor	meer	

praktische	informatie	kunt	u	in	

de	pauze(s)	de	½	uur	

inloopsessie	‘Creëer	je	eigen	

toekomst!’	van	ABP	bezoeken.	

Een	korte	presentatie	met	

gelegenheid	tot	het	stellen	van	

vragen	en	een	tool	om	zelf	aan	

de	slag	te	gaan.	U	hoeft	zich	

hier	niet	voor	apart	aan	te	

melden;	in	het	congresgebouw	

ziet	u	waar	en	wanneer	de	

sessie	plaatsvindt.

Meer	informatie	en	inschrijven:	

www.avs.nl/congres2010

achtergrond

h e r s t e l p l a n
Als	gevolg	van	de	economische	crisis	en	de	dalende	rente	

heeft	het	ABP	(net	als	andere	pensioenfondsen)	veel	vermogen	

verloren.	Daarom	is	er	een	herstelplan.	ABP-directeur	Nicole	

Beuken:	“In	2009	zijn	de	pensioenen	niet	geïndexeerd,	en	

voor	werkenden	werd	de	premie	tijdelijk	met	één	procent	

verhoogd.	Die	verhoging	is	nu	vervallen,	en	in	2010	kunnen	

de	pensioenen	weer	een	beetje	geïndexeerd	worden.	Wat	

de	pensioengerechtigden	hebben	ingeleverd	willen	we	later,	

als	de	dekkingsgraad	weer	op	peil	is,	na-indexeren.”	Sinds	

het	najaar	van	2009	verbetert	de	financiële	positie	van	de	

pensioenfondsen	weer.

Informeren
Festen vindt het vooral zijn taak om leerkrachten te 

motiveren, niet om hen te informeren over de financiële 

details van pensioen- of FPU-regelingen. “Ons bestuur 

heeft een convenant met ING gesloten: die bank komt 

uitleg geven over pensioenen en medewerkers kunnen in 

een individueel gesprek geïnformeerd worden over hun 

eigen situatie. Ik adviseer hen wel om daarheen te gaan. 

Ook vind ik dat ze lid moeten worden van een vakbond, 

die geeft ook veel informatie. Sommige collega’s gebrui-

ken de spaarloonregeling niet eens! Als je jong bent lijkt 

je pensioen ver weg. Zo heb ik zelf ooit het pensioen van 

mijn vrouw afgekocht. Dom! Maar met een jong gezin 

heb je andere prioriteiten.” “Eigenlijk moet je al op het 

moment dat je in dienst treedt gaan nadenken over je 

pensioenregeling,” vindt Nicole Beuken van het ABP. “En 

als je gaat trouwen, scheiden, als je kinderen krijgt: bij 

alle belangrijke gebeurtenissen. Kijk op Mijn ABP hoe je 

ervoor staat. Hoe eerder je nadenkt, hoe makkelijker een 

eventueel pensioengat te repareren is. Bijvoorbeeld door 

te sparen met ABP ExtraPensioen of met andere produc-

ten van banken of verzekeraars.” _

‘De	meeste	mensen	denken	nog	steeds	dat	hun	pensioen	70	procent	
van	hun	salaris	is.	Ze	vergeten	daarbij	vaak	dat	het	om	het	gemiddelde	
salaris	gaat,	niet	om	het	eindsalaris.’

zijn ervaren, hebben vaak een goed arbeidsethos. Ik merk 

nu al een verschuiving: mensen werken langer door dan 

pakweg vijf jaar geleden. Wie een goed lijf heeft en het 

kan opbrengen, werkt door. Leerkracht en directeur zou-

den dan wel tot de ‘zware beroepen’ moeten horen. Slechts 

weinig leerkrachten halen die 65 jaar en een directeur die 

doorwerkt tot 65 jaar is helaas al helemaal een uitzonde-

ring.” (zie ook kader Verhoging aow-leeftijd)
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i sr a ël :  s c h o o lvo o r b eel d  va n  in t eg r at ie  o p  a l l e  n i v e au s

Tijdens	een	AVS-studiereis	naar	Israël,	in	november	2009,	stond	het	thema	‘opgroeien	in	een	

pluriforme	samenleving’	centraal.	Een	groep	schoolleiders	en	intern	begeleiders	bezocht	een	

aantal	projecten	waarbij	steeds	weer	duidelijk	werd	dat	integratie	nauw	verweven	is	met	het	

Israëlische	onderwijs.	De	deelnemers	kwamen	geïnspireerd	terug.	Met	nieuwe	ideeën	over	onder	

meer	persoonlijke	begeleiding,	inburgering	en	hoogbegaafdheid.	

tekst carine hulscher-slot, avs

achtergrond

Leerbarrières
als vertrek punt
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Integratie wordt in Nederland meestal gezien als cul-

turele integratie, in plaats van sociale en economische 

participatie. De Europese lidstaten hebben vastgesteld dat 

participatie van migranten verloopt via drie belangrijke 

pijlers: inkomenssteun, arbeidsmarktintegratie en sociale 

voorzieningen. Daar is recent een vierde pijler bijgevoegd: 

sociale participatie. In Israël is dit besef al veel langer 

aanwezig. Sinds 1948 immigreerden ongeveer drie miljoen 

mensen naar het land. Opvang van immigranten en hun 

integratie is dan ook een belangrijk issue. Bij de projecten 

die de deelnemers tijdens de studiereis bezochten, bleek 

alles in het teken te staan van het in positie brengen en 

houden van kinderen én hun omgeving. Of het nu gaat om 

kinderen met leerproblemen, immigranten met een niet-

westerse achtergrond, drop outs of hoogbegaafden.

Feuerstein In het in Jeruzalem gevestigde International 

Center for the Enhancement of Learning Potential maakten 

de deelnemers kennis met de internationaal vermaarde 

en ook in Nederland bekende Reuven Feuerstein. 

Afkomstig uit Roemenië en onder andere opgeleid in 

Zwitserland door de ontwikkelingspsycholoog Piaget, 

zag hij in 1944 kinderen na de Holocaust in Israël 

arriveren. Het zien van hoe beschadigd deze – vaak 

nog heel jonge – kinderen waren, inspireerde hem om 

een methode te ontwikkelen om het leervermogen van 

kinderen optimaal aan te spreken en te ontwikkelen. 

Leerbarrières zijn daarbij eerder vertrekpunten dan 

plafonds die de verdere ontwikkeling belemmeren. In 

de hulpverlening en in het onderwijs wordt, volgens 

Feuerstein, nog te weinig gestructureerd gekeken naar 

de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met een 

achterstand. Hoe de methode – bekend als ‘Structurele 

Cognitieve Modificatie’ en ‘Gemedieerde Leerervaring’ 

– in de praktijk werkt, konden de deelnemers zien 

tijdens een rondleiding door het instituut. Een ander 

onderdeel van de Feuerstein-methode is het stimuleren 

van het denkvermogen. Rabbi Rafi Feuerstein, die in 

de voetsporen van zijn vader treedt, vertelde onder 

andere over het belang van het stimuleren van algemene 

denkvaardigheden. “We teach language, math’s, geography, 

but do we teach children how to learn? To analyse, think, making 

structures, et cetera?” Dat niet alleen kinderen gebaat zijn 

bij de aanpak, zoals door de beide Feuersteins en een 

aantal medewerkers van het instituut werd geschetst, 

blijkt uit de ervaringen met de toepassing van de methode 

bij volwassenen. Ook zij hebben baat bij het ontwikkelen 

van de juiste leerstrategie en het bevorderen van het 

denkvermogen. Juist in een maatschappij waarin de 

kennis van vandaag morgen al weer is verouderd.

Gedurende de reis kwam steeds weer aan de orde dat je 

kinderen, in welke situatie dan ook, moet aanspreken op 

wat ze kunnen en ze op een hoger niveau moet zien te 

brengen. En dat kan alleen door enthousiaste begeleiders 

die met veel inzet elke dag weer aan de slag gaan.

Hoewel een groot deel van de week in het teken stond van 

educatie, brachten de deelnemers ook bezoeken aan cul-

turele bezienswaardigheden. Onder andere de oude stad 

van Jerusalem, de Dode Zeerollen, Massada en een theater-

voorstelling door doof-blinde acteurs – aansluitend bij het 

bezoek aan Feuerstein – stonden op het programma.

Inburgering Een bezoek dat vooral in het teken 

stond van de sociale en economische integratie was aan 

Mevaseret Zion, the Jewish Agency Absorption Center for 

Ethiopian Immigrants, vlakbij Jeruzalem.

Reuven	Feuerstein	(rechts),	met	een	staflid	en	de	gids	(links).

“ I k heb me voorgenomen op schoo l te gaan knokken 
om meer t i jd te kr i j gen om k inderen te he lpen 
‘het gereedschap van denken ’  te act iveren . ”
Annemar ie V l i eg -hendr iks ,  remed ia l  teacher en 
i ntern bege l e ider b i j  pcbo Voorst

als vertrek punt
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In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden in Ethi-

opië groepen Joodse Ethiopiërs ontdekt, die leefden als 

2.000 jaar geleden. Zij immigreerden tijdens de operaties 

Mozes en Salomon naar Israël. Gewend aan zeer behoef-

tige omstandigheden ondergingen zij een complete 

cultuurschok. Vanuit het oerwoud en de woestijn, niet 

bekend met elektriciteit, stromend water, wonen in 

een huis, et cetera. The Jewish Agency zette een speciaal 

opvangprogramma op en bracht de immigranten – die 

nog steeds binnenkomen – onder in eigen centra, waar 

zij konden wennen aan de nieuwe leefomstandigheden. 

Met een huis en een inkomen en les in de taal en gebrui-

ken van het land. Ze worden begeleid door een mentor, 

zonder de verplichting om meteen op zoek te gaan naar 

werk. De kinderen van deze immigranten wennen snel-

ler dan hun ouders aan de nieuwe situatie. Dit leidt ertoe 

dat zij vaak verantwoordelijk worden voor het reilen en 

zeilen van het gezin. Iets dat zonder begeleiding zou kun-

nen ontaarden in problemen. De ouders krijgen de gele-

genheid om te blijven functioneren binnen hun eigen 

cultuur en gewoonten, onder de voorwaarde dat zij uit-

eindelijk financieel zelfstandig worden en het centrum 

kunnen verlaten. Er wordt alles aan gedaan om de kin-

deren van deze immigranten een succesvolle schoolloop-

baan te bieden. Het centrum in Mevaseret Zion beschikt 

over een eigen kleuterschool. De kinderen worden vanaf 

de eerste dag ondergedompeld in het Ivriet, het modern 

Hebreeuws. En dat dit tot successen leidt, blijkt uit het 

grote aantal aan universiteiten afgestudeerde oud-leer-

lingen. Het bezoek leerde onder andere het belang van 

een goede toerusting van immigranten en inburgering 

met behoud van de eigen identiteit.

Intensieve begeleiding In de verschillende andere 

projecten die op het programma stonden, bleek steeds 

weer het belang van het aanspreken van leerlingen op wat 

ze kunnen en het door intensieve begeleiding verbeteren 

van hun kansen. Bijvoorbeeld ook bij een project in het 

noorden van Israël, in Safed (Tsfat). Eveneens een project 

van the Jewish Agency, waarbij hulpverleners leerlingen in 

het basis- en voortgezet onderwijs begeleiden om drop 

out te voorkomen. Begeleiding van leerlingen uit sociaal 

zwakke gezinnen, kinderen met gedragsproblemen, 

verwaarloosde kinderen en waar mogelijk ook hulp 

thuis, staan centraal in dit succesvolle project. Doel is 

dat de begeleide leerlingen uiteindelijk weer goed in de 

maatschappij kunnen functioneren.

Diepe indruk maakte ook het bezoek aan een school voor 

voortgezet onderwijs in Kiryat Shmona (dicht bij de grens 

met Libanon). Deze school wordt bezocht door leerlingen 

met een historie van mislukkingen in het onderwijs en in 

de maatschappij, ervaringen met justitie, een moeilijke 

thuissituatie, et cetera. Ze zijn afkomstig uit verschillende 

bevolkingsgroepen: joods, Arabisch, christelijk en soms 

Libanees. De directeur van deze school met ongeveer tach-

tig leerlingen kent elke leerling bij naam en toenaam en 

slaagt erin om elke leerling minimaal drie keer per week 

persoonlijk te spreken. Ook hier staat of valt het functione-

ren van de leerlingen met veel individuele aandacht. Elke 

leerling krijgt in het begin een eigen programma, waarbij 

steeds iets hoger wordt gegrepen. En ook hier gaat het om 

een geleidelijke terugkeer in de maatschappij, ongeacht 

afkomst. 

In dezelfde sfeer vond een bezoek aan een school in een 

dorp van Druzen plaats, ook in het noorden. Een school 

bevolkt door Druzen, moslims, christenen, joden en bedoe-

ïenen. In deze school, gedeeltelijk voor drop outs, worden 

leerlingen opgeleid tot zelfstandige en ondernemende 

mensen. In het dorp waren twee jaar geleden grote span-

ningen tussen de Druzische bevolking en christenen uit 

een aangrenzend dorp. Juist de school, en dan vooral 

de directie, zorgde ervoor dat de spanningen langzaam 

wegebden.

De	kleuterschool	van	Mevaseret

Project	Driedimensionaliteit	voor	hoogbegaafde	leerlingen	
in	het	Tel	Chai	Instituut
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“Het was goed om te z i en hoe ze i n I sraë l  omgaan 
met het prob leem van i ntegrat i e .  (… ) De moe ite d i e 
z i j  daar doen om drop outs te voorkomen .  daar 
kunnen wi j  nog hee l  vee l  van l eren .  ik ga ook zeker 
het hu isbezoek ju i st aan deze k inderen weer i nste l l en 
op mi jn schoo l . ”  Leendert van Di jk d irecteur het 
braambos i n Hoofddorp

Hoogbegaafden Een heel andere kant van het 

spectrum kwam tot slot aan bod in het Tel Chai Instituut 

bij Kiryat Shmona. Een school waar hoogbegaafde 

leerlingen tot 14 jaar één dag per week naartoe komen. 

De overige dagen bezoeken zij hun reguliere school. Ook 

hier zijn het leerlingen vanuit alle bevolkingsgroepen, 

die samen – zonder onderscheid – bezig zijn met tal van 

activiteiten die een beroep doen op hun intelligentie, 

creativiteit et cetera. Met inzet van al hun talenten. Op 

het rooster staan ook vakken als luchtvaarttechniek. 

Tijdens het bezoek van de AVS was het weekthema 

‘driedimensionaliteit’. De directeur van de school vertelde 

dat het voor de leerlingen heel plezierig is om een dag in 

de week met ‘gelijkgezinden’ op te kunnen trekken.  _

m e e r  w e t e n ?
Mail	voor	meer	informatie	naar	c.hulscher@avs.nl.

Het	complete	programma	is	te	vinden	op	

www.avs.nl/professionalisering/internationaal/educatieve	

reizen.	Bij	voldoende	belangstelling	wordt	deze	reis	opnieuw	

georganiseerd.

Carine	Hulscher-Slot	(c.hulscher@avs.nl)	is	

werkzaam	bij	de	AVS	als	senior	adviseur	op	het	

gebied	van	arbeids	voor	waarden	ontwikkeling,	

medezeggenschap,	organisatie	ontwikkeling,	

fusiebegeleiding,	de	verhouding	bestuur-management	en	

Policy	Governance®.	Ook	houdt	zij	zich	bezig	met	politieke	

beleidsbeïnvloeding.	
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politieke column

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	

Manja Smits,	woordvoerder	Onderwijs	namens	de	SP	in		

de	Tweede	Kamer.

haagse werkelijkheid
In	de	Haagse	werkelijkheid	wordt	vaak	

gedacht	dat	scholen	creatiever	gaan	wer-

ken	als	ze	minder	geld	krijgen.	Scholen	

moeten	dan	‘keuzes	maken’	en	‘zelf	naar	

oplossingen	zoeken’.	Wat	dit	soort	uit-

spraken	vooral	aantoont,	is	hoe	groot	de	

afstand	tussen	de	betreffende	politicus	

en	de	werkelijkheid	in	de	scholen	is.	Een	

mooi	voorbeeld	daarvan	was	het	debat	dat	

in	de	Tweede	Kamer	gevoerd	werd	over	de	

bezuinigingen	op	het	geld	voor	bestuur	

en	management.	De	plannen	om	daar	dit	

jaar	veertig	miljoen	en	vanaf	volgend	jaar	

negentig	miljoen	te	bezuinigen,	konden	

niet	rekenen	op	de	steun	van	de	SP.

Ik	moest	denken	aan	de	schoolbestuurder	

die	mij	het	volgende	mailde:	“Ik	ben	er	

trots	op	dat	we	geen	bestuurlijk	water-

hoofd	hebben:	we	hebben	totaal	3,5	fte	op	

het	bestuurskantoor;	aan	administratieve	

ondersteuning,	aan	financiële	onder-

steuning,	voor	personeelszaken	en	voor	

mij	als	algemeen	directeur.	De	formele	

verantwoordelijkheid	voor	de	(vrijwillige)	

besturen	vanuit	het	rijk	wordt	niet	kleiner,	

eerder	groter.	De	schoolbesturen	hebben	

hiervoor	bevoegdheden	doorgesluisd	naar	

professionals:	de	medewerkers	van	het	

bestuurskantoor.	En	juist	hierop	wordt	

bezuinigd.	Concreet	betekent	dit	voor	ons	

dat	we	ruim	e	200.000	bij	de	scholen	van-

daan	moeten	halen.	Dat	vind	ik	een	kwa-

lijke	ontwikkeling.”

Deze	directeur	moet	twee	ton	bezuinigen	

op	het	bestuur	van	de	veertien	scholen	die	

hij	onder	zijn	hoede	heeft.	Lukt	het	om	dat	

niet	in	de	klas	te	laten	voelen?	Waarschijn-

lijk	niet.	Hij	heeft	sinds	de	invoering	van	

de	lumpsumfinanciering	namelijk	steeds	

meer	taken	op	zijn	bordje	gekregen.	Hij	

moet	zich	bezighouden	met	bijvoorbeeld	

de	uitvoering	van	de	cao,	de	functiemix,	

de	naschoolse	opvang	en	de	arbo-wetten.	

Er	moeten	subsidies	worden	aangevraagd	

voor	conciërges	en	taal-	en	rekenprogram-

ma’s.	Daarnaast	moet	er	een	zorgprofiel	

worden	vastgesteld	en	moet	straks	in	het	

samenwerkingsverband	worden	onderhan-

deld	over	de	verdeling	van	de	zorggelden	in	

het	kader	van	Passend	onderwijs.	De	optel-

som	is	eenvoudig:	meer	werk	voor	minder	

geld.	Daar	word	je	niet	creatiever	van	en	

daar	ga	je	zeker	geen	beter	onderwijs	door	

geven.

Ouders	die	wc’s	schoonmaken,	mos	dat	in	

de	kozijnen	groeit	en	geen	conciërge	om	

de	wc	te	ontstoppen:	het	zijn	zaken	die	

nog	steeds	voorkomen	op	basisscholen.	

Maken	de	bestuurders	van	die	scholen	

dan	de	verkeerde	keuzes?	Soms	wel.	Maar	

ook	op	plekken	waar	de	keuzes	heel	ver-

standig	worden	gemaakt,	is	het	vaak	sap-

pelen	in	het	basisonderwijs.	Investeren	

in	het	onderwijs,	dat	zou	het	idee	moeten	

zijn	voor	2010.	In	plaats	daarvan	wordt	er	

bezuinigd.	Daar	bovenop	komen	de	ambte-

lijke	werkgroepen	van	de	regering	dit	voor-

jaar	met	voorstellen	om	tot	20	procent	te	

bezuinigen	om	het	onderwijs	effectiever	te	

maken.	Als	je	zo	bezig	bent,	getuigt	dat	van	

geen	enkel	inzicht	in	de	praktijk.	Dan	leef	je	

in	je	eigen	Haagse	werkelijkheid.	_
o o k  o p  p l e k k e n  w a a r  d e  k e u z e s  h e e l 
v e r s ta n d i g  w o r d e n  g e m a a k t ,  i s  h e t  v a a k 
s a p p e l e n  i n  h e t  b a s i s o n d e r w i j s

m e e r  w e r k  vo o r  m i n d e r  g e l d : 
d a a r  w o r d  j e  n i e t  c r e at i e v e r  v a n 
e n  d a a r  g a  j e  z e k e r  g e e n  b e t e r 
o n d e r w i j s  d o o r  g e v e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand
Ik	ben	offertes	aan	het	aanvragen	voor	de	

schoonmaak	van	het	schoolgebouw.	Moet	een	

dienst	als	‘schoonmaak’	ook	Europees	aanbesteed	

worden?	Met	andere	woorden:	zijn	scholen	ook	

aanbestedingsplichtig?	 tekst theo van den burger

Eén	en	ander	is	afhankelijk	van	de	kosten	van	het	af	te	sluiten	

contract.	Al	vrij	snel	komen	de	kosten	van	het	contract	boven	

de	Europese	normen	uit.	Drempelwaarden	die	op	scholen	in	

2010/2011	van	toepassing	zijn:

	 Centrale	Overheid		 	Decentrale	Overheid

Werken	 t	4.845.000	 t	4.845.000

Diensten	 t	125.000	 	t	193.000

Leveringen	 t	125.000	 	t	193.000

Er	gelden	verschillende	drempelwaarden	voor	werken	(zoals	bij-

voorbeeld	gebouwen),	diensten	en	leveringen.	De	Europese	Com-

missie	stelt	elke	twee	jaar	nieuwe	drempelwaarden	vast.	Schoon-

maken	valt	onder	het	begrip	diensten,	waardoor	scholen	vanaf	een	

bedrag	van	t	193.000	(exclusief	btw)	aanbestedingsplichtig	zijn.	

Als	een	school	bijvoorbeeld	maar	voor	twee	jaar	een	schoonmaak-

contract	af	wil	sluiten	en	het	bedrag	per	jaar	op	t	60.000	exclusief	

btw	uitkomt,	geldt	dus	een	aanbestedingsplicht.	Dit	komt	omdat	

fictief	met	vier	jaar	gerekend	moet	worden,	met	als	gevolg	dat	de	

school	boven	het	normbedrag	uitkomt.

Omdat	bijzonder	onderwijs	door	de	rijksoverheid	wordt	bekostigd,	

geldt	ook	hier	een	aanbestedingsplicht.

Procedures
In	de	Nederlandse	aanbestedingswetgeving	en	in	de	Europese	

richtlijnen	worden	globaal	de	volgende	typen	aanbestedings-

procedures	onderscheiden:

•	 	openbare	procedure

•	 	niet-openbare	procedure	ofwel	aanbesteding	met	voorafgaande	

selectie

Hoofdregel	is	dat	aanbestedingsplichtige	opdrachten	openbaar	

of	door	middel	van	een	niet-openbare	procedure	moeten	worden	

aanbesteed.	De	overige	procedures	zijn	uitzonderingen	waarvan	

slechts	onder	bepaalde	voorwaarden	gebruik	kan	worden	gemaakt	

(bron:	Besluit	aanbestedingsregels	overheidsopdrachten	(Bao)).

Meer	informatie	over	deze	procedures	is	te	vinden	op	www.avs.nl/	

belangenbehartiging/helpdesk.	Zie	ook	www.avs.nl/werkgevers	

zaken/financien/europeesaanbesteden.

De	AVS	Helpdesk	kan	u	ondersteunen	bij	eventuele	vragen	over	

(Europees)	aanbesteden.	In	het	schooljaar	2010/2011	verzorgt	de	

AVS	een	cursus	Aanbesteden.

Tijdens	het	AVS-congres	2010	op	19	maart	verzorgen	Cfi	en	PIANOo	

(expertisecentrum	van	het	ministerie	van	EZ)	een	inloopsessie	

over	Europees	aanbesteden.	Zij	ondersteunen	scholen	bij	het	

professionaliseren	van	hun	inkoop-	en	aanbestedingsbeleid	en	

geven	een	aantal	do’s	and	dont’s	uit	de	praktijk.	Zie	www.avs.nl/

congres2010.

a v s  v o o r d e e l

Korting op installeren klimaatbeheersingssysteem
De nieuwe AVS Voordeelpartner BLR-Bimon geeft AVS-leden 

10 procent korting op de kosten van de installatie van een 

klimaatbeheersingssysteem.

Steeds	meer	scholen	zijn	zich	bewust	van	de	invloed	van	het	

binnenklimaat	op	het	welbevinden	en	de	prestaties	van	haar	

leerkrachten	en	kinderen.	Goede	klimaatbeheersingssystemen	zijn	

daarom	vaak	een	zinvolle	investering,	maar	blijven	een	kostbare	

aangelegenheid.	Omdat	het	belang	ervan	ook	tot	de	Haagse	

politiek	doordringt,	kunnen	scholen	in	veel	gevallen	in	aanmerking	

komen	voor	subsidie.	BLR-Bimon	helpt	de	school	bij	het	aanvragen	

van	deze	subsidie.	Hier	bovenop	krijgen	AVS-leden	10	procent	

korting	op	de	installatie	van	een	systeem.

Het	familiebedrijf	BLR-Bimon	bestaat	inmiddels	veertig	jaar	en	

heeft	de	laatste	jaren	bij	diverse	scholen	klimaat	beheersings-

systemen	aangelegd.	Kijk	voor	meer	informatie	over	BLR-Bimon	

en	de	voordelen	voor	u	als	AVS-lid	op	www.avsvoordeel.nl	of	

www.blr-bimon.nl/avs.

Van	de	AVS

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteen	lopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	

De	AVS	Help	desk	is	bereikbaar	op	maandagmiddag	(13.00	–	

16.30	uur)	en	van	dinsdag	tot	en	met	vrijdag	(9.00	–	16.30	uur)	

via	tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl. Vermeld	altijd	uw	

lidmaatschapsnummer	wanneer	u	contact	opneemt	met	de	

helpdesk.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	ook	

op	www.avs.nl/helpdesk.
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s c h o l i n g s b i j e e n ko m s t

Medezeggenschap voor (adjunct-)
schoolleiders en bestuurders

De MR van uw school of de GMR heeft zich laten scholen over de 

inhoud van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en over 

zijn taken en bevoegdheden. Tijdens de vergaderingen merkt u 

dat de leden van de (G)MR nu over veel parate kennis beschikken, 

misschien zelfs meer dan u...

Herkent	u	dit	of	heeft	u	daar	zelf	ook	ervaring	mee?	Vindt	u	dat	

u	onvoldoende	op	de	hoogte	bent	van	de	rechten	en	plichten	

van	de	(G)MR	en	van	de	mogelijkheden	die	de	wet	biedt?	

Schrijf	u	dan	in	voor	een	middagbijeenkomst	over	de	WMS.	

In	deze	bijeenkomst	wordt	vooral	stilgestaan	bij	de	positie	en	

taken	van	de	(adjunct-)schoolleider	en	de	bestuurder	binnen	

de	WMS	en	de	communicatie	met	de	(G)MR.	Ervaren	adviseurs	

van	de	AVS	en	van	de	Vereniging	Openbaar	Onderwijs	(VOO)	

passen	met	de	deelnemers	aan	de	hand	van	een	aantal	actuele	

praktijkvoorbeelden	de	theorie	praktisch	toe.	De	deelnemers	

krijgen	na	afloop	een	map	met	achtergrondinformatie	mee.

De	bijeenkomsten	vinden	plaats	in	het	voorjaar	van	2010,	

verspreid	over	het	land,	steeds	op	een	woensdagmiddag		

(13.30	–	16.00	uur).	Overzicht	van	data	en	plaatsen:

•	 	17	maart	2010:	Groningen

•	 	24	maart	2010:	Alkmaar

•	 	31	maart	2010:	Utrecht

•	 	7	april	2010:	Breda

•	 	14	april	2010:	Roermond

De	kosten	voor	deelname	bedragen	t	150.	Voor	leden	van	

de	AVS	en	de	VOO	bedragen	de	kosten	t	135	per	persoon.	

U	kunt	zich	tot	uiterlijk	1	maart	2010	inschrijven	bij	de	AVS	

via	het	inschrijfformulier	op	www.avs.nl/werkgeverszaken/

bestuurenmanagement/medezeggenschap.	Na	aanmelding	

ontvangt	u	een	ontvangst	bevestiging,	een	acceptgiro	en	

informatie	over	de	locatie.

n i e u w e  b r o c h u r e

Omgaan met de 
Arbocatalogus PO

De AVS heeft recent de brochure ‘Arbeids omstandig heden wet, 

Arbo catalogus PO’ gemaakt. Hierin wordt aangegeven op welke 

manier met de Arbocatalogus PO kan worden omgegaan.

De	Arbocatalogus	PO	is	in	de	CAO	PO	2009	

van	toepassing	verklaard	en	hierdoor	

bindend	voor	het	primair	onderwijs.	De	

Arbeids	inspectie	heeft	de	arbocatalogus	

getoetst	en	akkoord	bevonden.	Daarmee	

is	het	een	werkbaar	en	bindend	instrument	

geworden om	invulling	te	geven	aan	het	

arbeids	omstandig	hedenbeleid	in	het	po.

Op	basis	van	de	Arbowetgeving	is	het	

tegenwoordig	verplicht	dat	ook	in	het	po	wordt	gewerkt	aan	het	

verbeteren	van	de	arbeids	omstandigheden	van	het	personeel.	

Maar	hoé	dat	moet	gebeuren,	staat	vaak	niet	in	de	wet.	In	de	

Arbocatalogus	PO	zijn	praktische	oplossingen	te	vinden	om	te	

voldoen	aan	de	algemene	eisen	uit	de	Arbowetgeving.

Vroeger	werd	door	de	overheid	vastgelegd	op	welke	manier	het	

arbeidsomstandighedenbeleid	moest	worden	vormgegeven.	

Die	verantwoordelijkheid	is	nu	neergelegd	bij	de	sociale	partners	

op	decen	traal	niveau.	Hierdoor	is	meer	maatwerk	mogelijk.

De	Arbo	catalogus	PO	moet	als	een	‘levend’	instrument	worden	

gezien,	dat	periodiek	wordt	geactualiseerd	en	uitgebreid.	De	

catalo	gus	is	het	afgelopen	jaar	ontwikkeld	door	vertegen	woor-

digers	van	de	sociale	partners,	het	onderwijsveld,	TNO	Kwaliteit	

van	Leven	en	het	Vervangingsfonds.	

	

Sinds	half	september	2009	is	de	informatie	uit	de	Arbocatalogus	

PO	beschikbaar	via	www.arbocataloguspo.nl.	De	brochure	

‘Arbeidsomstandighedenwet,	Arbocatalogus	PO’	van	de	AVS	staat	

op	www.avs.nl/werkgeverszaken/personeelsbeleid/arbo.

n i e u w  o p  d e  s i t e

Informatie AVS-congres 2010 
online

Op	www.avs.nl/congres2010	vindt	u	alle	informatie	over	

het	programma,	de	routes,	de	plenaire	sessies,	workshops	

en	sprekers	tijdens	het	vijftiende	AVS-congres	op	19	maart	

aanstaande.	Hier	is	ook	praktische	informatie	te	vinden	over	het	

diner,	manier	van	inschrijven,	de	kosten,	de	locatie	en	meer.	U	kunt	

de	congres	brochure	downloaden	en	uiteraard	uzelf	aanmelden	

voor	het	congres	via	het	online	inschrijfformulier:	www.avs.nl/

congres2010.
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School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen

Februari	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	Verantwoording	en	verslaglegging	 4	februari	 Lex	Albers	

•	Toekomst	gericht	leiderschap	in	een	lerende	school	 10	februari	 Wiel	Botterweck	en	Bob	Ravelli

•	Succesvol	onderhandelen	(2e	serie)	 11	en	12	februari	 Tom	Roetert	

•	Minileergang	Middenmanagement	 17	februari	 Bob	Ravelli

Maart	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	Kweekvijver	 2	maart	 Magda	Snijders	

•	Timemanagement	(serie	2)	 2	en	3	maart	 Magda	Snijders

•	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	 8	en	9	maart	 Ruud	de	Sain

•	Oriëntatie	op	management	(2e	serie)	 10	en	17	maart	 Ad	van	der	Staak

•	Toekomst	gericht	leiderschap	in	een	lerende	school	 10	maart	 Wiel	Botterweck	en	Bob	Ravelli

•	Persoonlijke	presentatie	en	profilering	 11	maart	 Elaine	Toes	

•	Human Dynamics	trainingsprogramma’s	deel	1	 11	en	12	maart	 Elaine	Toes	

•	Loopbaanbezinnig,	die	dicht	op	uw	huid	komt	 11	en	12	maart	 Tom	Roetert	en	Bob	Ravelli	

•	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	 11	maart	 Tom	Roetert	

•	Competentiegericht	coachen	 11	en	12	maart	 Elaine	Toes	

•	Effectief	en	efficiënt	vergaderen	 16	maart	 Tom	Roetert

•	Een	brede	school:	waarom	zouden	wij	daaraan	bouwen?	 17	maart	 Elaine	Toes	

•	Minileergang	Middenmanagement	 17	maart	 Bob	Ravelli

(onder	voorbehoud)

Eendaagse

Verantwoording en verslaglegging
Hoe	moet	ons	nieuwe	jaarverslag	eruitzien?	Hoe	zet	ik	

zo’n	document	op?	Hoe	kan	ik	de	omvang	van	reserves	en	

voorzieningen	onderbouwen?	Met	ingang	van	2008	zijn	de	

regels	over	de	jaarverslaglegging	gewijzigd.	Het	jaarverslag	

–	met	als	onderdelen	het	bestuursverslag	en	de	jaarrekening	–	

gebruikt	u	onder	andere	om	verantwoording	af	te	leggen	over	

de	besteding	van	de	van	het	ministerie	van	OCW	ontvangen	

middelen.	Maar	u	kunt	het	ook	gebruiken	om	anderen	(ouders,	

samenwerkingspartners)	te	informeren	over	het	gevoerde	beleid.	

Als	u	tijdens	deze	eendaagse	uw	eigen	jaarverslag	meebrengt,	

krijgt	u	advies	over	verbeteringen	die	u	hierin	kunt	aanbrengen.

Doelgroep: schoolleiders,	bovenschools	managers	en	bestuurders

die	in	de	praktijk	betrokken	zijn	bij	verslaglegging	en	

verantwoording

Datum: 4	februari	

Uitvoering: Lex	Albers	e.a.

Kosten: leden	t	299	/	niet-leden	t	399

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2009/2010	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
cursusaanbod20092010.	Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl	
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Eendaagse

Een brede school: waarom zouden wij daaraan bouwen?

Opleiding	

Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

Tweedaagse

Loopbaanbezinning, die dicht op uw huid komt

Tijdens	deze	actieve	dag	kunnen	deelnemers	elkaar	inspireren	

door	uitwisseling	van	ervaringen.	Dit	gebeurt	met	behulp	

van	een	werkvorm	om	deelnemers	te	helpen	de	verschillende	

visie-elementen	op	de	brede	school	te	rangschikken	naar	een	

schooleigen	profiel;	een	krachtenveldanalyse;	achtergronden,	

ontwikkelingen	en	profielen	van	brede	scholen;	en	het	benoemen	

van	belangrijke	indicatoren	voor	resultaatgerichte	vervolgacties	

bij	het	starten	van	een	brede	school	(vanuit	projectmatig	

perspectief	).	Beoogd	resultaat	is	dat	u	geïnspireerd	raakt	

over	visievorming	en	het	krachtenveld	van	mogelijkheden	en	

indicatoren	kent	om	in	te	spelen	op	lokale	belemmeringen.	

Deelnemers	maken	desgewenst	een	eerste	aanzet	tot	het	

formuleren	van	uitgangspunten	over	het	samenwerken	met	

andere	organisaties.	Het	is	mogelijk	om	aansluitend	een	

begeleidingstraject	te	starten	om	uw	visie	op	de	brede	school	

in	uw	school	verder	te	ontwikkelen	en	om	te	zetten	in	gerichte	

activiteiten.

Doelgroep: schoolleiders	in	het	primair	onderwijs	die	aan	de	start	

van	de	brede	school	staan	en	gaan	samenwerken	met	andere	

organisaties.

Datum: 17	maart	

Uitvoering: Elaine	Toes	e.a.

Kosten: leden	t	299	/	niet-leden	t	399

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en/of	complexe	organisaties	

vraagt	een	manier	van	sturing	en	leiding	waarbij	meer	afstand	tot	

de	uitvoering	van	de	organisatie	nodig	is.	Het	vraagt	om	een	lange	

termijn	visie,	om	strategisch	denken	en	handelen	en	om	sturen	op	

afstand.	Deze	opleiding	vergroot	uw	strategisch	denkvermogen.	

De	opleiding	richt	zich	op	zowel	uw	persoonlijke	professionele	

groei	als	op	het	ontwikkelen	van	managementcompetenties	

en	kennis	die	u	nodig	heeft	voor	het	aansturen	van	complexe	

organisaties.	U	leert	anders	te	kijken	naar	organisaties,	vanuit	

meerdere	invalshoeken.	Bijvoorbeeld	het	op	afstand	sturen	van	

organisatieprocessen,	sturen	met	geld	en	sturen	op	kwaliteit.	

Ook	is	er	veel	aandacht	voor	hoe	u	als	leidinggevenden	de	

implicaties	van	externe	ontwikkelingen	kan	vertalen	naar	uw	

eigen	organisatie.	En	hoe	u	kritisch	dient	te	blijven	ten	aanzien	

van	actuele	ontwikkelingen	en	trends.	U	krijgt	ondermeer	

instrumentarium	aangereikt	om	effectiever	te	werken	aan	

strategieontwikkeling,	aan	veranderprocessen	en	aan	strategisch	

beleid.

Duur	van	de	opleiding	is	anderhalf	jaar,	inclusief	zelfstudie,	

waaronder	intervisie	en	visitatie.	Hij	bevat	een	startdag,	negen	

tweedaagsen,	een	eendaagse	en	een	slotdag	(exclusief	intake,	

intervisiegroep	en	afstudeeropdracht).

Doelgroep: (startende)	bovenschools	en	bestuursmanagers,	

schoolleiders	met	ambitie	om	‘bovenschools’	te	werken,	cluster-	

of	meerschoolse	directeuren	en	schoolleiders	van	complexere	

organisaties,	zoals	brede	scholen	en	speciaal	onderwijs.

Data: start	in	april	2010;	afsluiting	november	2011

Uitvoering: Thelma	Sweijen,	andere	ervaren	trainers	van	de	AVS	

en	gastdocenten.

Kosten: de	totale	opleiding	bedraagt	voor	leden	t	11.450	en	niet-

leden	t	11.950	(te	betalen	in	drie	termijnen).	Bij	inschrijving	van	

meerdere	collega’s	vanuit	één	bestuur	is	een	kortingsregeling	

mogelijk.

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Meer informatie: Thelma	Sweijen,	030-2361010	of	06-19076465,	

t.sweijen@avs.nl

Stilstaan	bij	uw	(plezier	in	het)	werk	en	u	bezinnen	op	uw	

leven(sfase)?	In	deze	training	krijgt	u	de	tijd	om	eens	stil	

te	staan	bij	uw	werk	en	u	te	bezinnen	op	uw	leven(-sfase).	

In	het	kader	van	IPB	en	POP-gesprekken	of	leeftijdsbewust	

personeelsbeleid	kan	deze	training	mensen	weer	inspiratie	en	

plezier	in	het	werk	geven.	U	vergaart	kennis	over	de	levensfase	

waarin	u	verkeert	en	inzicht	in	uw	eigen	levensloop.

Doelgroep: directeuren,	leerkrachten	en	andere	teamleden

Data: 11	en	12	maart

Uitvoering: Tom	Roetert	en	Bob	Ravelli

Kosten: leden	t	499	/	niet-leden	t	599	

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl
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voor: groep 5 t/m 8

van: Stichting Kennisnet i.s.m. Technika 10 Nederland 

en OCW

wat: gratis lespakket

Diploma Veilig Internet
Hoe	kunnen	kinderen	worden	beschermd	tegen	de	

on	prettige	aspecten	van	internet?	Kinderen	leren	vaardig-

heden	om	bewuster	om	te	gaan	met	internet	en	digitale	

media.	Met	diverse	thema’s,	zoals	de	gevaren	van	het	

verstrekken	van	privégegevens,	chatten, e-mailen, down-

loaden	en	een	enquete	over	digitaal	pesten.	Het	les	pakket	

heeft	een	voorlichtingsfunctie	voor	kinderen	en	leer-

krachten.	Het	lesmateriaal	is	gratis	te	downloaden	via	

diplomaveiliginternet.kennisnet.nl.

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: basisonderwijs

van: Europees Platform

wat: uitgave

Techniek zonder grenzen
Deze	derde	uitgave	in	de	serie	‘Internationaliseren	en	…’	

richt	zich	op	techniek	op	de	basisschool.	Uitwisseling	van	

leerkrachten	uit	het	basisonderwijs	tussen	Nederland	en	

Vlaanderen	bestaat	al	zestig	jaar	en	de	afgelopen	drie	

jaar	was	techniek	het	thema	van	de	‘stages’.	De	uitgave	

geeft	een	beeld	van	de	activiteiten	die	in	dit	kader	hebben	

plaatsgevonden.	Voor	elke	basisschool	die	met	techniek	

en/of	internationale	samenwerking	aan	de	slag	gaat.	Zie	

www.europeesplatform.nl	(Lesmaterialen	en	publicaties).

voor: schoolleiders, ict-coördinatoren

van: VNU Exhibitions Europe

wanneer: 10 en 11 februari

wat: vakevenement

Onderwijs & ICT (2e editie)
Ruim	tachtig	bedrijven	en	belangenorganisaties	tonen	in	

de	Jaarbeurs	in	Utrecht	de	nieuwste	mogelijkheden	en	ont-

wikkelingen	op	het	gebied	van	onderwijsvernieuwing	met	

ict.	Met	de	nieuwste	ict-ontwikkelingen	voor	alle	typen	

onder	wijs,	variërend	van	administratieve	systemen	tot	

edu	catieve	software	en	van	leermiddelen	tot	innovatieve	

ict-oplossingen	en	-diensten.	Een	theater	biedt	ruimte	

voor	praktijkgerichte	presentatiesessies.	Meer	informatie:	

www.onderwijs-en-ict.org

voor: directeuren en besturen

van: Oberon i.o.v. OCW en i.s.m. besturenorganisaties

wanneer: januari en februari

wat: regiobijeenkomsten

Focus op vroegschoolse 
educatie

Ervaringen	uitwisselen	met	collega’s	over	de	opzet	en	

uitvoering	van	vroegschoolse	educatie,	knelpunten	en	oplos-

singen	en	de	aansluiting	op	de	voorschoolse	educatie.	De	

bijeenkomsten	zijn	onderdeel	van	het	onder	steuningstraject	

bij	de	agenda	Focus	op	vroegschoolse	educatie.	Er	zijn	

bijeenkomsten	in	Eindhoven,	Den	Haag,	Bergen	op	Zoom,	

Apeldoorn,	Assen	en	Amsterdam.	Kijk	voor	meer	informatie,	

data/locaties	en	aanmelden	op	www.focusvroegschool.nl.

voor: contactpersonen en vertrouwenspersonen in 

po, vo en bve

van: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)

wat: driedelige toolkit

Vertrouwenswerk op school
Opvolger	van	de	eerste	toolkit voor	vertrouwens(contact)per-

sonen:	‘Hét	handboek	voor	het	vertrouwenswerk	op	school’.	

Met	informatie	over	het	vertrouwenswerk	in	één	map	gebun-

deld,	zoals	de	meest	voorkomende	werkzaamheden	(klacht-

behandeling,	voorlichting,	preventie	en	beleidsontwikkeling).	

Niet	alleen	gericht	op	het	tegengaan	van	seksuele	intimidatie,	

maar	ook	andere	vormen	van	ongewenst	gedrag	zoals	(digi-

tale)	pesterijen,	discriminatie,	homo-intimidatie	en	agressie.	

Ook	zijn	beknopte	juridische	passages	opgenomen,	relevante	

onderwijswetten,	beleidsnota’s	en	overheidsmaatregelen.	

Bestellen:	www.ppsi.nl	(Publicaties)
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voor: leerkrachten, schoolleiders, ouders

van: Wim Veen, hoogleraar Educatie & Technologie TU Delft

wat: boek

Homo Zappiens
Veen	introduceert	het	begrip	‘homo	zappiens’	voor	de	multi-

taskende	(msn,	sms,	et	cetera)	jeugd,	die	een	andere	kijk	

heeft	op	hiërarchie,	problemen	oplost	door	kennis	te	delen	

en	functioneert	in	verschillende	virtuele	gemeenschappen.	

De	auteur	beschrijft	voor	de	sectoren	onderwijs,	overheid	

en	bedrijfsleven	de	veranderingen	in	nieuwe	vormen	van	

leren,	nieuwe	manieren	van	werken	en	organiseren	en	nieuwe	

verhoudingen	tussen	overheid	en	burger.	

ISBN	978-90-430-1709-1

voor: professionals onderwijs, opvang, sport en welzijn 

die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar

van: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 

en KINDwijzer

wanneer: 29 januari

wat: congres

Kids in beweging:  
actief aan (de) slag!

Met	praktische	en	theoretische	workshops	die	concrete	

		handvatten	bieden	om	kinderen	actief	in	beweging	te	

krijgen.	Maak	kennis	met	beweegactiviteiten	en	ontdek	

nieuwe	spel	pakketten	en	materialen.	Laat	u	informeren	over	

het	op	zetten	van	lokale	samenwerkingsverbanden.	Wissel	

ervaringen	en	good practices	uit	met	collega’s.	Het	congres	

vindt	plaats	in	de	Heidehal	te	Nieuwegein.	Meer	informatie:	

www.nisb.nl/kidsinbeweging

voor: leerkrachten po en vo

van: NCDO en Alice O

wanneer: januari en februari

wat: vier gratis werkconferenties en geldprijs

Wereldburgerschap
Hoe	kun	je	wereldburgerschap	in	de	eigen	dagelijkse	les-

praktijk	inpassen	en	versterken?	De	werkconferenties	vinden	

plaats	in	Amsterdam,	Rotterdam,	Zwolle	en	Eind	hoven.	De	

school	die	met	het	beste	plan	komt	om	wereld	burger	schap	in	

hun	school	te	versterken,	wint	voor	1500	euro	aan	budget,	te	

besteden	aan	nascholing	of	bege	leiding	bij	een	organisatie	

naar	keuze.	Meer	informatie	www.werelddocent.nl/wat-kan-

ik-doen/werkconferenties

boekbespreking

n a a r  een  g e z a m enl i j k 
k a d er  m e t  h e t  o pp
Het ontwikkelingsperspectief is een effectief middel om 
onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoefte 
van de individuele leerling. Hét voorbeeld van Passend 
onderwijs. Met het OPP heeft het speciaal basisonderwijs 
(sbo) een wending gemaakt van ‘volgend’ naar ‘sturend’ 
onderwijs, blijkt ook uit de publicatie ‘Werken vanuit een 
ontwikkelingsperspectief’. tekst heike sieber, avs

‘Werken	vanuit	een	ontwikkelingsperspectief’	is	vanuit	de	praktijk	

ontstaan.	De	motor	hiervan	lag	bij	het	gegeven	dat	de	Inspectie	van	het	

Onderwijs	in	het	sbo	kwaliteitstekorten	constateerde.	Het	OPP	wordt	

in	de	uitgave	gedefinieerd	als:	“De	inschatting	van	de	ontwikkelings-

mogelijkheden	van	de	leerling	voor	een	bepaalde,	langere	periode.	(…)	

Door	het	instroomniveau	en	het	verwachte	uitstroom	niveau	te	verbin-

den,	ontstaat	de	prognose-	of	ontwikkelingslijn”.	Het	werken	vanuit	

een	OPP	levert	volgens	de	auteurs	een	bijdrage	aan:

•	 	Het	voorkomen	van	onderprestatie;	

•	 	Meer	doelgericht	werken:	realistische	verwachtingen	van	

leerkrachten	afstemmen	op	aanbod;

•	 	Leerlijnen	en	leerstofaanbod	–	leerroutes	op	school;

•	 	Focus	op	leeropbrengsten;

•	 	Systematisch	volgen	en	in	kaart	brengen	van	ontwikkeling	

van	leerlingen	en	hierop	anticiperen;

•	 	Inzichtelijke	doelen	en	mogelijkheden:	lange	termijn	OPP	vertalen	

naar	korte	termijn	doelen,	passend	bij	de	onderwijsbehoefte	van	

de	leerling;	

•	 	Goede	overgang	van	de	leerling	naar	het	voortgezet	(speciaal)	

onderwijs.

De	kern	van	Passend	onderwijs	is	dat	voor	elke	leerling	de	kansen	op	

de	beste	ontwikkeling	centraal	staan.	Hierin	is,	zo	stellen	de	auteurs,	

een	rol	weggelegd	voor	sbo-scholen.	Zij	kunnen	basisscholen	onder-

steunen	en	hun	expertise	op	het	gebied	van	werken	vanuit	een	OPP	

beschikbaar	stellen	voor	‘zorgleerlingen’	die	op	een	reguliere	basis-

school	zitten.	In	de	uitgave	wordt	ingegaan	op	de	vaststelling	en	het	

gebruik	van	het	OPP	binnen	de	zorgstructuur	van	de	school.	Het	is	

een	praktisch	en	inhoudelijk	boek	dat	kaders	schept.	De	genoemde	

werkpunten	stimuleren	om	een	aantal	flankerende	zaken	in	de	eigen	

schoolsituatie	onder	de	loep	te	nemen.	Het	boek	is	geschikt	voor	

directies,	ib’ers	en	leerkrachten	in	het	(speciaal)	basisonderwijs	en	

voor	hen	die	interesse	hebben	in	deze	specifieke	materie.

Werken	vanuit	een	ontwikkelingsperspectief	in	het	

speciaal	basis	onderwijs,	Arjan	Clijsen	(KPC	Groep),	

Ellen	Pieterse	(SBOWerkverband),	Gea	Spaans	(Pro-

jectbureau	Kwaliteit	PO-Raad),	Jacqueline	Visser	

(Cito),	Onderwijsuitgaven,	2009.	AVS-leden	kunnen	

dit	boek	tot	en	met	maart	2010	met	10	procent	korting	bestellen	

via	www.onderwijsuitgaven.nl.	Kortingscode:	AVSKP0110.

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te	vinden	op	

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

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

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

19 maart 2010… het 15e AVS-congres!

Leiderschap in Lage Landen
Vanuit realisme, borging & reflectie, idealisme en inspiratie

Een congres zoals u dat van de AVS gewend bent: de hele dag 
relevante informatie, verdieping en netwerken met collega’s.
Dit jaar de 15e editie: dat betekent extra feest!

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2010
Zie ook pagina 32 van deze Kader Primair.

Wat van de dingen die u nu doet zou u blijven doen, als u zou 
weten wat u straks gaat doen? Laat u zich leiden door visie, 
inspiratie, idealisme? Of staat u met de voeten op de grond en wilt 
u vooral niet te snel een droom najagen? Kunt u in het dagelijkse 
leidinggeven een toekomstvisie verwerken, of heeft u uw handen 
vol aan het managen van de dagelijkse dingen?




