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thema � Werkstressoren en energiebronnen
Leerkrachten zijn al jaren de meest bevlogen én de meest 

uitgebluste beroepsgroep. TNO onderzocht welke 

werkstressoren en energiebronnen hiermee samen-

hangen en hoe schoolleiders die bevlogenheid kunnen 

behouden en de burn-outscore temperen.
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meest recente PISA-resultaten. Wat kunnen scholen 

hieraan doen? “De cirkel doorbreken is een kwestie van 
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Inhoud januari

Werkdruk
en ambitie
Als voorzitter van de AVS bezoek ik regelmatig directieberaden van 

schoolleiders waarin we spreken over allerlei thema’s. De afgelopen jaren 

betekende dat vaak inhoudelijke discussies over goed onderwijs, wat 

kansrijk is, hoe ervaringen kunnen worden uitgewisseld en wat de AVS 

daarmee zou moeten. De laatste tijd verschuift dit beeld. Steeds vaker 

gaat het gesprek over de fors toenemende werkdruk, de hoge – en soms 

onredelijke – eisen van ouders, de toenemende bemoeienis van de Inspectie 

van het Onderwijs en de stroom van bureaucratische verplichtingen. Ook 

schoolbesturen geven aan dat door de aangekondigde bezuinigingen 

het primaire proces steeds verder onder druk komt te staan, terwijl de 

problemen in de scholen alleen maar toenemen. 

De samenleving en de politiek zijn overtuigd van het belang van onderwijs 

voor de toekomst van dit land. De minister van Onderwijs heeft in haar 

beleidsnotitie ‘Beter Presteren’, wat zij voor advies naar de Onderwijsraad 

heeft gestuurd, nogmaals benadrukt dat Nederland de ambitie heeft in de 

top vijf van kenniseconomieën in de wereld te komen. Qua prestaties staan 

we nu ongeveer op de tiende plaats. Maar ten aanzien van de investeringen 

(in percentage van het BNP) slechts op de zeventiende plaats! 

Die vijfde plaats bereiken we niet met de mensen en middelen die nu 

hebben, dat is gewoon onmogelijk. Als we naar die vijfde plaats willen 

opstomen, dan zullen we ook wat betreft investeringen op die plek moeten 

staan. Dat vraagt een extra investering van ruim 8 miljard euro! De AVS 

vraagt hier aandacht voor. De acties tegen de bezuinigingen op Passend 

onderwijs zijn een eerste voorbode (zie pagina 2). Ik hoop op uw massale 

steun. �

Kaderspel � door ton duif

avs-congres � 18 ma art 2011

Verbindend leiderschap

een brug slaan tussen eigen visie, 
organisatiedoelen, medewerkerswensen

en maatschappelijke ontwikkelingen
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‘samen een vuist maken’

Nieuwe acties tegen bezuinigingen Passend 

onderwijs

De AVS gaat met vele andere (onderwijs)organisaties opnieuw actie voeren tegen de voorgenomen 

bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend onderwijs.

relevante beleidsinformatie aan sector teruggeven

’Persoonsgebonden nummer succesvol 

ingevoerd’

Het persoonsgebonden nummer is in het primair onderwijs met succes ingevoerd. Dat schrijft minster 

Van Bijsterveldt in een recente brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zal de invoering van het 

persoonsgebonden nummer tot een administratieve lastenverlichting leiden, omdat de gegevens door DUO 

gebruikt kunnen worden voor de bekostiging, maar ook omdat meerdere instanties (inspectie, gemeente) er 

gebruik van kunnen maken.

Om te beginnen met een 

ludieke actie tijdens de NOT 

op woensdag 26 januari aan-

staande. Op allerlei scholen 

door het hele land vinden 

op hetzelfde moment ook 

ludieke acties plaats. Op 8 

februari vindt er vervolgens 

in Den Haag om 12.15 uur 

een debat plaats over de 

bezuinigingen. Het debat is 

alleen voor genodigden, maar 

iedereen kan het volgen via 

www.nieuwspoort.nl. Aan-

sluitend is er op woensdag 

9 februari een landelijke 

manifestatie in het NBC te 

Nieuwegein van 14.00 tot 

16.00 uur. AVS-voorzitter Ton 

Duif: “Het is van belang dat 

zoveel mogelijk mensen naar 

deze manifestatie komen. 

Dan maken we daadwerkelijk 

met elkaar een vuist tegen de 

bezuinigingen.”

De minister van Onderwijs 

stuurt eind januari een 

beleidsbrief over Passend 

onderwijs naar de Tweede 

Kamer. Deze brief wordt op 

16 februari behandeld in de 

Vaste Kamercommissie Onder-

wijs, in aanwezigheid van de 

minister. “Het is belangrijk 

dat wij vóór deze bespreking 

onze stem weer laten horen”, 

aldus Duif. �

Actuele informatie over de 

acties staat op www.avs.nl.

Eind 2010 zijn alle scholen 

in het primair onderwijs bij 

BRON aangesloten. Scholen 

kunnen hiermee hun leer-

linggegevens op een veilige 

manier elektronisch uitwis-

selen met het ministerie van 

Onderwijs (DUO).

De scholen hebben de afgelo-

pen periode een forse inspan-

ning moeten leveren om zich 

de nieuwe manier van admi-

nistreren eigen te maken. 

De minister complimenteert 

de scholen voor hun inzet. 

Ook in de toekomst zal het 

nog enige inspanning kosten 

om de administratie goed 

uit te voeren. Ondersteuning 

hiervoor zal plaatsvinden 

vanuit DUO, de PO-Raad en de 

softwareleveranciers.

De minister wil de komende 

jaren relevante beleidsgegevens 

uit BRON over de kwaliteit en 

prestaties van basisscholen aan 

de sector teruggeven als trans-

parante benchmark-informatie. 

Dat kan het opbrengstgericht 

werken en de dialoog met de 

ouder en andere belangheb-

benden ondersteunen en 

versterken.

Uit de brief blijkt tot slot dat 

de procedure bij het invoeren 

van een lgf-leerling een punt 

van aandacht is. �

De brief is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/overige-

dossiers/onderwijsnummer.
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arbeidsmarktbarometer

Vacature schoolleider blijft moeilijk te 

vervullen, ondanks ruimere arbeidsmarkt

Het ministerie van OCW publiceerde onlangs de arbeidsmarktbarometer voor het po, vo en mbo. Hierin staat 

het aantal vacatures in deze onderwijssectoren en de vacatures die in het schooljaar 2009/2010 moeilijk te 

vervullen waren. Voor de meeste sectoren en functies zijn meer vacatures ingevuld dan ontstaan (er zijn ook 

vacatures vervuld die in eerdere schooljaren waren ontstaan), maar ondanks de ruimere arbeidsmarkt blijft 

het moeilijk om vacatures voor schoolleiders primair onderwijs te vervullen.

onderzoek naar kwaliteitsstandaard

VNG overweegt afschaffen normbedragen 

schoolgebouwen

De VNG gaat onderzoeken of het mogelijk is om de normbedragen voor de bouw van schoolgebouwen af 

te schaffen en te vervangen door een kwaliteitsstandaard met verschillende niveaus. Gemeenten kunnen 

daaruit dan kiezen, met het bijbehorend prijskaartje.

De spanning op de po-arbeids-

markt is het afgelopen school-

jaar sterk afgenomen. Dit 

geldt voor zowel directieleden, 

leerkrachten als ondersteu-

nend personeel. Er werden 

meer vacatures vervuld dan 

er ontstonden en vacatures 

stonden minder lang open. 

Hoewel het aantal vacatures 

voor directiepersoneel in het 

po in schooljaar 2009/2010 

is teruggelopen van 216 naar 

116 fte, blijft de arbeidsmarkt 

voor schoolleiders gespannen. 

Dit blijkt uit het feit dat bijna 

58 procent van deze vacatures 

moeilijk vervulbaar is en dat 

bijna een derde van de direc-

tievacatures langer dan drie 

maanden openstaat.

Het aantal lerarenvacatures 

in het po stijgt niet langer en 

nam met meer dan de helft 

af ten opzichte van het voor-

gaande schooljaar. Hiermee 

is een einde gekomen aan de 

jarenlange stijging van deze 

vacatures. Er zijn echter wel 

sterke regionale verschillen. 

In Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht zijn 

meer openstaande vacatures 

dan in andere delen van het 

land en dat geldt ook voor 

scholen in de regio Gooi & 

Vechtstreek/Eemland. Verder 

blijkt dat bij scholen met 

veel leerkrachten van dertig 

jaar of jonger relatief veel 

vacatures ontstaan en dat ook 

achterstandsscholen meer 

moeite hebben om vacatures 

te vervullen.

In het voortgezet onderwijs 

blijken het aandeel onvervul-

de vacatures het grootst bij de 

talen, met name Nederlands 

en Engels. Maar ook de vacatu-

re voor docent Wiskunde staat 

vaak nog open aan het einde 

van het kwartaal. Het vervul-

len van directievacatures in 

het vo is een minder groot 

probleem dan in het primair 

onderwijs. �

De huidige normbedragen 

voor schoolgebouwen zijn nog 

steeds gebaseerd op onder-

zoeken uit de jaren tachtig. 

‘Sober maar doelmatig’ was 

de leidraad voor die onder-

zoeken. Dat uitgangspunt 

is in 1997 meeverhuisd met 

de decentralisatie van de 

zorgplicht voor schoolgebou-

wen. Maar veel gemeenten 

hebben inmiddels hogere 

ambities voor de kwaliteit 

van hun schoolgebouwen. De 

VNG wil daarom weten of het 

mogelijk is om deze ambities 

objectief te formuleren. Het 

draagvlak bij gemeenten 

en schoolbesturen speelt 

nadrukkelijk een rol in het 

onderzoek.

Na een positief draagvlak-

onderzoek zal nog voor de 

zomer van 2011 de kwaliteits-

standaard uitgewerkt worden 

in een modelverordening, 

zodat gemeenten die per 2012 

kunnen invoeren.

Eerder werd al bekend dat de 

normbedragen voor nieuwe 

scholen in 2011 6,56 procent 

lager zijn dan die van 2010. 

Dit komt vooral doordat de 

prijzen van nieuwbouwwo-

ningen tot juli 2010 ruim 6 

procent zijn gedaald. �
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vooral achterstandsleerlingen profiteren

Onderwijsraad wil uitgebreid onderwijs stimuleren

Uit onderzoek blijkt dat in discussies over het onderwijs een te grote nadruk ligt op de minimum(uren)

norm en dat onvoldoende naar voren komt dat leerlingen regelmatig meer tijd aan onderwijs besteden. 

De Onderwijsraad stelt een ambitieuzere insteek voor en wil extra aanbod en gebruik van onderwijs stimuleren. 

“De minister moet de drempels op het gebied van fi nanciering en organisatie wegnemen.”

Eerder werd in de publi-

catie ‘Stand van educatief 

Nederland 2009’ het begrip 

uitgebreid onderwijs geïn-

troduceerd, om aandacht te 

vragen voor de vele educa-

tieve activiteiten die buiten 

het reguliere programma 

plaatsvinden. Een en ander 

sluit aan bij de ambitie van 

Nederland om in de top vijf 

van kenniseconomieën te 

komen, en bij het daarmee 

samenhangende belang van 

bredere talentontwikkeling. 

Onder uitgebreid onderwijs 

verstaat de Onderwijsraad 

een extra aanbod van de 

school of andere educatieve 

partijen of extra gebruik van 

het reguliere aanbod gericht 

op 1) het behalen van de wet-

telijke vereisten, 2) het bre-

der en diepgaander ontwik-

kelen van talenten of 3) het 

verbreden van het perspec-

tief van de leerling op arbeid 

en samenleving. Internati-

onaal onderzoek laat zien 

dat uitgebreid onderwijs tot 

verbeterde prestaties kan 

leiden. Daarnaast worden 

verbeteringen geconstateerd 

in betrokkenheid, werkhou-

ding en zelfvertrouwen, mits 

aan bepaalde kwaliteitseisen 

is voldaan en deelname vol-

doende intensief is. Vooral 

achterstandsleerlingen lijken 

veel te profi teren van uitge-

breid onderwijs.

Uit een enquête onder 

schoolleiders blijkt dat op dit 

moment vooral vo-scholen 

actief zijn met uitgebreid 

onderwijs (76 procent), meer 

dan mbo-instellingen (60 

procent) en zeker meer dan 

basisscholen (39 procent). 

De variëteit aan initiatie-

ven en activiteiten is in alle 

onderwijssectoren bijzonder 

groot. Het merendeel van de 

activiteiten richt zich op ach-

terstandsleerlingen; ook zijn 

er activiteiten specifi ek voor 

gemotiveerde en begaafde 

leerlingen en studenten.

Knelpunten
Een van de knelpunten bij 

de organisatie van uitge-

breid onderwijs blijkt het 

ondoorzichtige geheel aan 

tijdelijke subsidiestromen, 

dat het moeilijk maakt om 

de continuïteit van activi-

teiten veilig te stellen. Naast 

overheidsgeld zijn andere 

fi nancieringsbronnen nood-

zakelijk. Ook de beschik-

baarheid van onderwijs-

personeel is een knelpunt. 

De Onderwijsraad acht de 

minister verantwoordelijk 

om uitgebreid onderwijs 

beter te faciliteren en wil dat 

scholen hierin bewuste keu-

zes maken, zodat een meer 

samenhangende aanpak 

ontstaat en verdergaande, 

duurzame initiatieven ont-

wikkeld worden. De minister 

zou daarom drempels op 

uitbetaling ‘regeling bekostiging personeel 2010/2011’ in 2010 geschied

Scholen krijgen meer ruimte voor snelle 

uitvoering belangrijke beleidsthema’s

Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema’s taal, rekenen, 

opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie nog in 2010 uitbetaald, om scholen meer 

ruimte te bieden deze thema’s sneller uit te voeren.

In de oorspronkelijke ‘Rege-

ling bekostiging personeel 

PO 2010/2011 en aanpassing 

bedragen leerlinggebonden 

budget VO 2010/2011’ en de 

‘Regeling versterking cultuur-

educatie in het primair 

onderwijs 2008-2011’ was 

opgenomen dat de betaling 

verdeeld zou worden over de 

kalenderjaren 2010/2011. Het 

totale bekostigingsbedrag 

voor de genoemde beleidsthe-

ma’s, over de kalenderjaren 

2010 en 2011, is echter nog 

in 2010 uitbetaald. Het totale 

bekostigingsbedrag voor 

2010/2011 verandert niet. �

De wijziging is te  downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/lumpsum.

4



actueel ac tueel 

monitor combifuncties onderwijs 2010

Combifunctionaris krijgt 7,5

Uit een monitor van de projectgroep Combifuncties Onderwijs blijkt dat scholen en besturen die deelnemen aan 

de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ de inzet van de combinatiefunctionaris gemiddeld waarderen met 

een 7,5. De meeste scholen geven aan dat combifunctionarissen veel bijdragen aan het activiteitenaanbod.

Combifunctionarissen blijken 

in goed overleg betrokken bij 

de school. De meesten coördi-

neren en verzorgen activitei-

ten, voornamelijk tijdens en 

na schooltijd. Ze worden met 

name voor de volgende doe-

len ingezet: stimuleren van 

sport en bewegen en kunst 

en cultuur en het verrijken 

van het activiteitenaanbod. 

Combifunctionarissen wor-

den het minste ingezet voor 

zorgsignalering.

De bekendheid van com-

bifunctionarissen onder 

scholen zonder functionaris 

neemt toe, voornamelijk op 

inhoudelijk terrein met een 

stijging van 26 procent, laat 

de monitor zien. Deze scho-

len hebben vooral behoefte 

aan praktische informatie en 

informatie over de fi nanciële 

en formatieve gevolgen van 

de inzet van een combifuncti-

onaris. De twee belangrijkste 

weerstanden zitten in te wei-

nig budget en beperkte moge-

lijkheden met betrekking tot 

de invulling van de functie. 

Scholen/besturen zonder 

combifunctionaris beoordelen 

deze met een 6,5.

In de huidige cao is benoe-

ming van de combinatiefunc-

tionarissen alleen geregeld in 

het kader van het convenant 

‘Impuls brede scholen, sport 

en cultuur’. Gezien de voort-

gaande ontwikkelingen naar 

meer brede scholen en multi-

functionele kindcentra stelt 

de PO-Raad voor om de positie 

van combinatiefunctionaris-

sen structureel te verankeren 

in de CAO PO. �

Meer informatie: www.

combifunctiesonderwijs.nl. 

Voor kosteloos advies en 

lokale ondersteuning is de 

projectgroep Combifunc-

ties Onderwijs bereikbaar 

via info@combifuncties 

onderwijs.nl of tel. 070-

3315205. Ook kunt u terecht 

bij Eelco Dam, AVS-adviseur 

en lid van de projectgroep 

Combifuncties Onderwijs, 

e.dam@avs.nl of tel. 030-

2361010.

het gebied van fi nanciering 

en organisatie weg moeten 

nemen. Verder stelt de raad 

voor dat de minister een 

meerjarig ontwikkelingspro-

ject start op honderd scholen 

in het po, vo en mbo, om 

meer inzicht te krijgen in de 

succesfactoren.

Scholen kunnen op hun 

beurt doelgericht een smal 

of breed programma van 

uitgebreid onderwijs ontwik-

kelen en tegelijkertijd zorgen 

voor voldoende intensieve 

deelname, zonder dat het 

reguliere programma in de 

knel komt (meer fl exibiliteit 

en ruimte in het lesrooster). 

De Onderwijsraad adviseert 

scholen hierbij gebruik te 

maken van externe partijen 

die gespecialiseerd zijn in 

educatieve activiteiten op 

allerlei terreinen. Ook ande-

re externe partijen, zoals 

maatschappelijke voorhoedes 

en bedrijven, kunnen meer 

bijdragen aan het onderwijs.

De sectororganisaties kunnen 

een informatiepunt inrichten, 

waar scholen met hun vragen 

terecht kunnen en van elkaar 

kunnen leren, oppert de 

Onderwijsraad tot slot. �

Download het volledige advies 

op www.onderwijsraad.nl.

richtlijn strafrechtelijke aanpak schoolverzuim aangepast

Hogere boetes voor luxeverzuim

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim is per 1 januari 2011 geactualiseerd. 

De boetebedragen voor luxeverzuim zijn aanzienlijk verhoogd.

Deze richtlijn geeft de boete-

bedragen aan bij absoluut en 

relatief verzuim door leerplich-

tige leerlingen. Hieronder val-

len ook de leerlingen zonder 

startkwalifi catie. De boetebe-

dragen voor luxeverzuim zijn 

verhoogd, omdat in bepaalde 

gevallen onvoldoende afschrik-

wekkende werking uitging van 

de eerder gehanteerde boete-

bedragen. Bij taakstraffen is 

een maximum aangegeven om 

landelijk rechtsgelijkheid te 

verkrijgen. �

De gewijzigde richtlijn 

is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

leerplicht.
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discretionaire bevoegdheid

Openhouden kleine 

scholen bij wet 

geregeld

De minister van Onderwijs heeft vanaf 1 januari 2011 

de bevoegdheid om scholen met minder dan 23 leer-

lingen open te houden.

afname 50 procent in een jaar

Aantal zeer zwakke 

scholen historisch laag

Het aantal zeer zwakke scholen is opnieuw fors 

gedaald. Aan het begin van 2010 waren er nog rond 

de honderd zeer zwakke basisscholen in Nederland. 

Op 1 januari 2011 staan er nog 49 scholen op de lijst 

van de Inspectie van het Onderwijs. In het speciaal 

basisonderwijs staat de teller op vier.
In de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO) is vastgelegd 

dat scholen minimaal 23 

leerlingen moeten hebben. 

Met de wetswijziging krijgt 

de minister de ruimte om 

scholen met minder dan 23 

leerlingen open te houden. 

De situatie doet zich alleen 

voor als er sprake is van het 

toepassen van de gemiddelde 

schoolgrootte. De minister 

kan alleen van deze bevoegd-

heid gebruik maken als de 

school kwalitatief goed is en 

er perspectief is dat het aantal 

leerlingen weer toeneemt. 

Een schoolbestuur moet, wil 

het gebruik maken van deze 

wettelijke aanpassing, vóór 

1 februari een aanvraag bij 

de minister indienen. Verder 

is in de wetswijziging een 

overgangsartikel opgenomen 

om eerdere, door de minister 

genomen besluiten op dit 

punt te legaliseren. �

Scholen zijn sneller dan voor-

heen af van het predicaat ‘zeer 

zwak’. Bovendien komen er 

minder nieuwe zeer zwakke 

scholen bij. De afgelopen maan-

den liep het aantal zeer zwakke 

scholen al fl ink terug, maar 49 

is een laagterecord, stelt de PO-

Raad, op basis van de gegevens 

van de inspectie.

Het ministerie van OCW heeft 

het terugdringen van het 

aantal zeer zwakke scholen al 

een aantal jaren als speerpunt. 

Zwakke en zeer zwakke scholen 

kunnen rekenen op ondersteu-

ning (onder andere Vliegende 

brigade) en door vroegsigna-

lering zijn besturen veel meer 

dan voorheen alert op kwali-

teitsproblemen en ondernemen 

zij eerder actie om te voorko-

men dat een van hun scholen 

(zeer) zwak wordt. �

De AVS roept leden op hun 

stem te laten horen door naar 

Den Haag te gaan en/of het 

manifest te ondertekenen. 

Met het manifest eist het over-

heids- en onderwijspersoneel 

erkenning en waardering 

voor hun werk. Ook eisen de 

bonden dat vermindering 

van arbeidsplaatsen alleen 

mogelijk is op basis van dui-

delijke keuzes. De regering 

moet duidelijk maken welke 

taken zij wil afstoten. Tot slot 

hebben zij de eis dat de reor-

ganisaties geen gedwongen 

ontslagen tot gevolg mogen 

hebben. �

Meer informatie: www.avs.nl

Prof. dr. Geert ten Dam (1958) 

is hoogleraar onderwijs-

kunde. De afgelopen vijftien 

jaar was zij rector van de 

universitaire lerarenopleidin-

gen van de Universiteit van 

Amsterdam en sinds 2010 is 

zij voorzitter van de afdeling 

Pedagogiek, Onderwijskunde 

en Lerarenopleidingen. 

Ten Dam is sinds 2005 lid 

van de Onderwijsraad, en 

de afgelopen twee jaar vice-

voorzitter van de raad.

De Onderwijsraad is het 

hoogste adviesorgaan van de 

regering en het parlement op 

het terrein van onderwijs. �

ac tueel 

samen sterk voor publiek werk

Overheid en onderwijs 

eisen waardering

De gezamenlijke bonden bij overheid en onderwijs 

organiseren op 17 februari aanstaande onder het 

motto ‘Samen staan we sterk’ een actiedag op het 

Lange Voorhout in Den Haag tegen de bezuinigingen 

in de publieke sector.

fons van wieringen met pensioen

Geert ten Dam 

nieuwe voorzitter 

Onderwijsraad

Mevrouw prof. dr. Geert ten Dam is onlangs benoemd 

tot nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. 

Zij is 1 januari 2011 van start gegaan als opvolger van 

prof. dr. Fons van Wieringen, die met pensioen is.
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geen discriminatie op basisschool; vo-school teruggefloten

CGB oordeelt over hoofddoeken op Volendamse 

scholen

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) behandelde de afgelopen maanden twee zaken van Volendamse 

scholen over leerlingen met een hoofddoek. Het betrof een basisschool en een school voor voortgezet 

onderwijs die onder één katholieke stichting vallen. De CGB oordeelde in het geval van de basisschool dat er 

geen sprake was van discriminatie. Bij de school voor voortgezet onderwijs is dat wel het geval.

allochtone en zorgleerlingen benadeeld

‘Vooroordelen leerkrachten beïnvloeden 

prestaties leerlingen’

Sommige leerkrachten verwachten weinig van hun allochtone leerlingen, vaak onterecht. Dit beïnvloedt hun 

prestaties, in negatieve zin. Vooroordelen van meester of juf hebben effect op de prestaties van leerlingen. 

Dit geldt voor allochtone leerlingen, maar bijvoorbeeld ook voor leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. 

Dit blijkt uit onderzoek van het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen.

In de Wet gelijke behandeling 

staat dat leerlingen in beginsel 

de ruimte moeten krijgen om 

hun godsdienst of levensover-

tuiging te uiten door middel 

van hun kleding. Dat geldt 

zowel voor openbare scholen, 

als voor het bijzonder onder-

wijs. Voor scholen op bijzonde-

re grondslag, bijvoorbeeld een 

katholieke, kan daarop echter 

een uitzondering worden 

gemaakt. Maar dan moet zo’n 

school wel kunnen aantonen 

dat hun verbod om bijvoor-

beeld een hoofddoek te dragen 

noodzakelijk is in verband met 

de identiteit van de school. 

Ook moet de school daarin 

consequent zijn.

De basisschool uit Volen-

dam heeft om humanitaire 

redenen enkele islamitische 

leerlingen toegestaan een 

hoofddoek te dragen. De 

school heeft daarbij uitdruk-

kelijk aangegeven dat het hier 

een uitzondering betrof voor 

jonge vluchtelingen, voor wie 

veiligheid en geborgenheid 

noodzakelijk is. Er is dan ook 

geen sprake van discriminatie, 

volgens het CGB.

De Volendamse vo-school 

verbood het dragen van een 

hoofddoek door één islamiti-

sche leerlinge. De uitzonde-

ring voor bijzondere scholen 

geldt hier niet omdat volgens 

de school hoofddoeken niet 

waren toegestaan, omdat ook 

petten en mutsen verboden 

zijn. Het was niet duidelijk dat 

dit verbod te maken had met 

het katholieke karakter van de 

school. Uit schoolpublicaties 

blijkt evenmin dat uitingen 

van niet-katholieke geloven 

niet zijn toegestaan. De CGB 

oordeelt dan ook dat de school 

hiermee discrimineert op 

grond van godsdienst. �

De samenvattingen en de com-

plete teksten van de oordelen 

zijn op www.cgb.nl na te lezen.

Voor het eerst zijn vooroorde-

len van leerkrachten gemeten 

met impliciete taken; een 

impliciete associatietest (IAT) 

en een priming taak. Dit zijn 

computertaken waarmee via 

het meten van de reactiesnel-

heid een houding vastgesteld 

kan worden. En dat levert 

een realistischer beeld dan de 

antwoorden op vragenlijsten, 

waarbij de kans op sociaal 

gewenste antwoorden groot 

is. De leerkrachten deden de 

associatietest en beantwoord-

den daarnaast vragen over 

hun verwachtingen van indivi-

duele leerlingen. Verder keken 

de onderzoekers of de vooroor-

delen van leerkrachten samen-

hingen met de Cito-scores van 

de leerlingen.

Leerkrachten hebben over het 

algemeen lagere verwachtin-

gen van allochtone leerlingen. 

Deze groep leerlingen doet 

het feitelijk ook minder goed 

op school dan hun autochtone 

leeftijdgenoten, bijvoorbeeld 

door een taalachterstand. 

Leerkrachten verschillen 

echter in de mate waarin ze 

lagere verwachtingen hebben 

van allochtone leerlingen. 

Uit dit onderzoek is gebleken 

dat de verwachtingen van 

allochtone leerlingen vooral 

lager zijn bij leerkrachten met 

sterkere vooroordelen. Dit was 

terug te zien in de leerpresta-

ties van de leerlingen; hoewel 

allochtone leerlingen in alle 

groepen gemiddeld lagere 

Cito-scores halen dan autoch-

tone leeftijdgenootjes, is het 

verschil groter naarmate de 

leerkracht negatiever staat 

tegenover allochtonen. Een 

vergelijkbaar effect werd ook 

gevonden voor leerlingen met 

dyslexie. �

De resultaten zijn gepubli-

ceerd in het American Educati-

onal Research Journal en in het 

Journal of Learning Disabilities.
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groen licht voor twaalf voorstellen uit basisonderwijs

Onderwijsprojecten voor ondernemerschap 

beloond met ruim 7 miljoen

De ministers van OCW en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) hebben 51 onderwijsprojecten 

geselecteerd die voor ruim 7 miljoen euro ondersteuning krijgen om ondernemerschap op scholen te stimuleren.

In totaal werden 175 subsi-

dieaanvragen ingediend door 

basisscholen, middelbare 

scholen, ROC’s en kennis-

centra. Een speciaal door het 

ministerie van OCW samenge-

stelde adviescommissie heeft 

de plannen beoordeeld en is 

gekomen tot een selectie van 

51 goedgekeurde projecten. 

Met daarin twaalf voorstellen 

uit het basisonderwijs, vijftien 

uit het voortgezet onderwijs, 

twintig uit het middelbaar 

beroepsonderwijs, drie aan-

vragen van lerarenopleidin-

gen en één aanvraag van een 

kenniscentrum.

De voorstellen van de scholen, 

werden/worden opgesteld en 

uitgevoerd in nauwe samen-

werking met bedrijven en 

ondernemers in de regio. De 

gehonoreerde projecten krijgen 

75 procent van hun kosten gefi -

nancierd, met een maximum 

van 150.000 euro per project.

Met het Actieprogramma 

Onderwijs en Ondernemen 

wil het kabinet de samen-

werking tussen onderwijs en 

bedrijfsleven versterken. Het 

actieprogramma wordt uitge-

voerd door Agentschap NL. �

ac tueel 

vervangingsfonds wil eerst positie 

zzp’er op orde in cao-po

Kamervragen over 

inzet freelancers

bij vervanging 

leerkrachten

In de Tweede Kamer zijn onlangs vragen gesteld 

over de inzetbaarheid van freelancers (ZZP’ers) 

bij vervanging van onderwijsgevend personeel. 

Om de kosten hiervan bij het Vervangingsfonds te 

kunnen declareren, is een constructie via erkende 

uitzendbureaus noodzakelijk.

overzicht uitkeringen

Onderwijspersoneel 

geconfronteerd met 

werkloosheid

Door bestuurlijke bezuinigingen worden steeds 
meer personeelsleden in het primair onderwijs 
geconfronteerd met werkloosheid. Bij de help-
desk van de AVS komen dan ook veel vragen 
binnen over de complexiteit van uitkeringen. 
Het Participatiefonds heeft een brochure uitgebracht 

met actuele informatie hierover.

Op de vraag of de minister 

maatregelen gaat tref-

fen om freelancers wel te 

laten erkennen door het 

Vervangingsfonds heeft zij 

geantwoord dat de verant-

woordelijkheid voor het 

beheer en de reglementering 

van de vervangingsuitgaven 

in handen van het bestuur 

van het Vervangingsfonds 

ligt. Het bestuur heeft de 

minister laten weten dat 

dan eerst de positie van de 

freelancers goed in de CAO-

PO geregeld moet te zijn, 

zoals dat ook gedaan is voor 

uitzendkrachten.

Voor vervanging van onder-

wijsondersteunend personeel 

en directieleden zijn in het 

Reglement Vervangingsfonds 

2010/2011 al wel mogelijkhe-

den gecreëerd. �

De vragen van werknemers in 

het po hebben bijvoorbeeld 

betrekking op de hoogte van 

de WW-uitkering en de duur 

ervan. Ook worden vragen 

gesteld over de bovenwette-

lijke en aanvullende uitkerin-

gen, wat de gevolgen zijn als 

op korte termijn ander werk 

gevonden wordt en hoe het zit 

met de pensioenopbouw.

Het Participatiefonds heeft 

de brochure ‘Afkomstig 

uit het primair onderwijs? 

Wat u moet weten over uw 

werkloosheidsuitkering en 

re-integratie’ per 1 januari 

2011 geactualiseerd. In deze 

brochure wordt op eerder 

genoemde vragen een ant-

woord gegeven. Ook wordt 

ingegaan op de rechten en 

plichten van werkloze perso-

neelsleden en wordt een over-

zicht verstrekt van betrokken 

instanties. �

De brochure is te downloa-

den via www.avs.nl/dossiers/

pensioenensocialezekerheid/

werkloosheid.
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uitbetaling voortaan drie maanden voor aanvang studie

Subsidie zij-instroom en lerarenbeurs vastgesteld

De ‘Subsidieplafonds zij-instroom en Lerarenbeurs 2009-2011’ zijn vastgesteld. Bovendien is de uitbetalings-

termijn van de lerarenbeurs aangepast.

De staatssecretaris van OCW, 

Halbe Zijlstra, heeft de sub-

sidieplafonds voor de zij-

instroom en de lerarenbeurs 

voor het jaar 2011 vastgesteld 

op respectievelijk 34 miljoen 

en 4 miljoen euro.

Met de lerarenbeurs voor scho-

ling kunnen leerkrachten een 

subsidie krijgen om een extra 

kwalifi cerende opleiding te 

volgen. De leerkracht ontvangt 

daarvoor middelen voor studie- 

en reiskosten en de werkgever 

kan middelen ontvangen om 

de leerkracht studieverlof te 

verlenen en een vervanger aan 

te stellen.

Verder is de ‘Regeling lera-

renbeurs voor scholing en zij-

instroom 2009-2011’ aangepast. 

Het betreft de uitbetaaltermijn 

voor de lerarenbeurs: de ter-

mijn van één maand voor aan-

vang van de studie is gewijzigd 

in drie maanden. 

Van 1 april tot en met 13 mei 

2011 is de nieuwe aanvraag-

ronde voor de lerarenbeurs. 

Bevoegde leerkrachten in 

po, vo, mbo of hbo kunnen 

subsidie aanvragen voor 

scholing. Meer informatie: 

www.ib-groep.nl/particulieren �

technische wijzigingen

Regeling structurele gegevenslevering WPO/

WEC (BRON) aangepast

Minister Van Bijsterveldt heeft per 1 januari 2011 een aantal bijlagen van de ‘Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC’ 

gewijzigd, om de gegevenslevering optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte aan beleids- en begrotingsgegevens. Het betreft 

met name technische aanpassingen. De aangepaste regeling is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/overigedossiers/onderwijs-

nummer. �

stand van zaken brede scholen

Tekort aan budget en personeel aandachts-

punten brede school

Minister Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de ontwikkeling van brede 

scholen. Daaruit komt naar voren dat maatschappelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat een steeds grotere 

behoefte aan – het nu ook al in aantal stijgende – brede scholen ontstaat.

In de brief wordt een nadere 

defi nitie aan het begrip 

brede school gegeven: “een 

brede school heeft een bredere 

maatschappelijke functie dan 

die van onderwijsgever alleen, er 

wordt structureel samengewerkt 

met instellingen voor welzijn, 

zorg, kinderopvang, sport en/of 

cultuur en samen met die voor-

zieningen wordt zorg gedragen 

voor een substantiële uitbrei-

ding van het aanbod”.

Verder gaat de minister in 

op trends en ontwikkelin-

gen, waaruit blijkt dat het 

aantal brede scholen door 

verschillende oorzaken 

stijgende is. Het blijkt dat er 

wel procesevaluaties, maar 

geen effectonderzoeken 

plaatsvinden. Als andere 

aandachtpunten wordt het 

tekort aan budget en perso-

neel genoemd en de behoeft 

aan multifunctionele huis-

vesting. �

De brief van de minister en 

de rapporten ‘Jaarbericht 

brede school 2009’ en ‘De 

brede school in de aandachts-

wijken’ zijn te downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

bredeschool.
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hoge waardering voor continurooster onder werkende ouders

Helft ouders: ‘Traditionele schooltijden mogen 

op de schop’

Volgens de helft van de ouders mag het traditionele schooltijdenmodel op de schop. Werk en carrière 

blijken voor ouders de belangrijkste redenen om de ‘oude’ schooltijden te wijzigen. Dit blijkt uit 

onderzoek van Qrius, in opdracht van ZwijsenOuders.nl, naar de mening van ouders over verschillende 

schooltijdenmodellen.

Ondanks heel veel positieve 

geluiden, vindt de helft van 

de ondervraagde ouders dat 

de traditionele schooltijden 

aangepast mogen worden. 

Een derde geeft daarbij aan 

dat het traditionele model 

niet past in een moderne 

maatschappij. Ouders vinden 

vooral dat de schooltijden hen 

beperken in de dagen waarop 

ze willen werken en menen 

dat het model het moeilijk 

maakt om te (blijven) werken.

Ouders van scholen met een 

continurooster blijken het 

meest tevreden. Zij waarderen 

de langere namiddag om te 

spelen, de duidelijke struc-

tuur van het overblijven en 

de betere mogelijkheden voor 

zichzelf om te (blijven) wer-

ken. Bij het traditionele model 

blijkt het continu halen en 

brengen een probleem. Net 

zoals de lange middagpauzes 

en de verschillende lestijden 

van onder- en bovenbouw. 

Toch is ook een aanzienlijk 

deel van de ouders (42 pro-

cent) tevreden met de tra-

ditionele schooltijden. Zij 

vinden het prettig om thuis 

met hun kind te lunchen. Ook 

wijzen ze op het belang van 

vrije tijd tussen de middag. 

Opvallend is dat dit vooral 

moeders en niet-werkende 

ouders zijn. Ouders die hun 

voorkeur uitspreken voor het 

continurooster blijken vooral 

behoefte te hebben aan: rust 

en regelmaat, minder rom-

meligheid en meer duidelijk-

heid omdat alle kinderen 

overblijven.

Ruim 400 ouders met een 

jongste kind in groep 1 tot 

en met 8 deden mee aan het 

onderzoek. �

Lees het volledige 

onderzoeksrapport op 

www.zwijsenouders.nl.

inspectie publiceert nieuwe versie

Onderwijscontroleprotocol gewijzigd

Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountants-

verklaring/assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften 

kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het 

onderwijscontroleprotocol. De Inspectie van het Onderwijs publiceerde onlangs een nieuwe versie.

De belangrijkste wijzigingen 

ten opzichte van eerdere ver-

sies zijn:

• Op aanwijzing van de NBA 

(Nederlandse Beroepsorganisa-

tie van Accountants) betekent 

het niet voldoen aan de WOPT 

(Wet Openbaarmaking Publiek 

gefi nancierde Topinkomens) 

in de jaarrekening vanaf 2010 

automatisch een ander dan 

goedkeurend getrouwheids-

oordeel. De standaard contro-

leverklaringen, paragraaf 2.2.4 

‘Bezoldiging bestuurders’ en 

paragraaf 2.4.4 ‘Topinkomens’ 

zijn hiervoor aangepast.

• Verhoging van controleto-

lerantie. De controletoleran-

tie voor het oordeel over de 

fi nanciële rechtmatigheid 

(waaronder de specifi eke tole-

rantie voor de geoormerkte 

aanvullende subsidies met 

een bestedingsverplichting) is 

verhoogd naar 3 procent. De 

controletolerantie voor het 

onderzoek naar verkrijging 

van de bekostiging is ver-

hoogd naar 2 procent.

• De indeling van hoofdstuk 

2 is ingrijpend veranderd. 

In de hoofdindeling is een 

onderscheid gemaakt naar 

getrouwheid, fi nanciële recht-

matigheid en overige recht-

matigheid. Herhalingen zijn 

zoveel mogelijk voorkomen. 

Aanwijzingen die voor alle 

drie de genoemde paragra-

fen van toepassing zijn, zijn 

gecentraliseerd.

In het aangepaste onderwijscon-

troleprotocol is geen wijziging 

opgenomen ten aanzien van 

de fi scale en sociale wet- en 

regelgeving in het kader van 

rechtmatigheid. Deze wet- en 

regelgeving valt nu buiten het 

rechtmatigheidskader. Het 

onderwijscontroleprotocol sluit 

aan bij de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving. �

Het meest actuele 

onderwijs controleprotocol 

is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/fi nancien/

materieleinstandhouding.
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aanpak leidt in vs tot positieve resultaten

Onderzoek naar effect bewegend leren

Bewegingswetenschappers en onderwijskundigen van het Universitair medisch Centrum Groningen en de 

Rijksuniversiteit Groningen (UMCG/RUG) gaan op twaalf scholen in Noord-Nederland onderzoek doen naar 

het effect van de combinatie van fysieke activiteiten met reken- en taalopdrachten op de schoolprestaties 

van kinderen.

label zichtbaar bevestigen, anders dwangsom

Sluitend systeem energielabel op komst, 

ook voor scholen

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten 

weten dat het kabinet komt met een sluitend systeem voor het energielabel. In eerste instantie geldt dit voor 

huizenkopers en huurders, maar ook overheidsgebouwen met een publieksfunctie – waaronder scholen – 

worden genoemd.

In de Verenigde Staten heeft 

deze aanpak al tot een positief 

effect geleid op de taal- en 

rekenvaardigheid van kinde-

ren. Juist door kinderen al 

bewegend aspecten van lezen, 

spellen en rekenen te leren, 

halen zij hierop betere resul-

taten op de korte en lange 

termijn. Het vergroot de ont-

wikkelingskansen van achter-

standsleerlingen en biedt hen 

meer kansen op een volwaardi-

ge positie in de maatschappij.

Het onderzoek zal in totaal 

vier jaar in beslag nemen. De 

onderzoekers krijgen een sub-

sidie van bijna 1 miljoen euro 

van het ministerie van OCW. 

Als blijkt dat het programma 

ook in Nederland positieve 

effecten heeft, wordt deze 

aanpak breder in Nederland 

ingevoerd. Het programma is 

algemeen toepasbaar en een-

voudig over te dragen naar 

andere scholen. �

Het verplichte energielabel, 

dat in 2008 werd ingevoerd, 

geeft gebouwbezitters, 

-beheerders en huurders niet 

alleen inzicht in de energie-

zuinigheid van hun pand, 

maar ook advies over energie-

besparende maatregelen.

De minister wil het sluitende 

systeem uiterlijk op 1 januari 

2013 in laten gaan. Het kabi-

net bereidt een wijziging op 

de Kadasterwet voor, zodat er 

bij verkoop zonder energiela-

bel geen inschrijving volgt. 

Ook eigenaren en beheerders 

van overheidsgebouwen met 

een publieksfunctie moeten 

het energielabel zichtbaar 

bevestigen, anders volgt er 

een dwangsom. �

resultaat europese aanbesteding

Uitvoering bovenwettelijke uitkering van 

Loyalis naar KPMG

De uitvoering van het ‘Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs’ (BBWO) is met 

ingang van 1 januari 2011 overgegaan van Loyalis maatwerkadministraties (LMA) naar KPMG Management Services (KPMG MS).

De overgang is het resultaat van de Europese aanbestedingsprocedure in opdracht van het ministerie van OCW en de VO-raad.

Naast de uitbetaling van de uitkeringen neemt KPMG ook de behandeling van de bezwaar- en beroepschriften over. �
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scholen niet ingesteld op ‘informeel’ leren

‘Leerlingen presteren beter met mobiele telefoon’

De mobiele telefoon als lesmiddel kan in het basisonderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan betere 

leerresultaten. Leerlingen beleven plezier aan mobiel leren en besteden daarom meer (vrije) tijd aan de 

leerstof. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) 

in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Subsidieverstrekker Kennisnet is enthousiast over de 

bevindingen en heeft inmiddels verder onderzoek naar de effecten van mobiel leren ingesteld.

In het experiment ‘Leren 

met je mobiel’ kregen 75 

kinderen van drie groepen 5 

op verschillende manieren 

Engelse woordjes aange-

leerd. De eerste groep kreeg 

les op school met behulp 

van een lesbrief. De tweede 

groep leerde op school én 

met behulp van een mobiele 

telefoon met multimediaal 

lesmateriaal in dierentuin 

Blijdorp. De derde groep 

mocht daarna de mobiel 

ook mee naar huis nemen. 

Het onderzoek laat zien dat 

de Engelse woordenschat 

van kinderen die thuis een 

mobiele telefoon tot hun 

beschikking hadden meer 

toenam dan van kinderen 

zonder mobiel. Leerlingen 

met een mobiele telefoon 

besteedden méér tijd aan de 

lesstof en presteerden hier-

door opvallend beter. Ook 

waren leerlingen, leerkrach-

ten en ouders na afl oop van 

experiment positief gestemd, 

zowel over het gebruik van 

ict als over de mobiel. Hier-

uit blijkt volgens Kennisnet 

dat het zinvol is leermidde-

len in te zetten die aanslui-

ten bij de interesse en bele-

vingswereld van leerlingen. 

Onderzoek laat zien dat 

kinderen buiten schooltijd 

steeds meer leren. Dit is in 

overeenstemming met de 

visie dat kennis het beste 

door een leerling zelf wordt 

geconstrueerd in een voor 

hem of haar zinvolle situatie. 

Scholen zijn traditioneel niet 

ingesteld op dit ‘informele 

leren’, aldus Kennisnet. �

ac tueel 

‘kritisch kijken naar vroege richtingkeuzes en effectiviteit ondersteuning’

Nederlands onderwijs kan beter, maar is niet slecht

Om de prestaties van leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs nóg meer te verbeteren, zouden 

onderwijsvernieuwers moeten kijken naar de vroege keuzes die leerlingen moeten maken en de doorstroming naar 

hogere onderwijsvormen, vinden onderzoekers van de Universiteit Twente. Ook pleiten zij voor een kritische studie 

naar de effectiviteit van onderwijsondersteuning.

Opvallend is dat er in het 

Neder landse onderwijs in verge-

lijking tot andere Europese lan-

den extreem veel verschillende 

vormen van voortgezet onder-

wijs bestaan ('stratifi catie'). 

Bovendien moeten leerlingen 

al vroeg richtingkeuzes maken. 

Meestal zijn dit een indicatoren 

voor slechtere prestaties en 

meer ongelijkheid, menen de 

onderzoekers. “De hoge mate 

van stratifi catie en selectiviteit 

in het Nederlandse onderwijs 

belemmeren doorstroming 

naar hogere vormen van vo 

en deelname aan het hoger 

onderwijs. Maar ten opzichte 

van andere landen met een 

sterk gedifferentieerd stelsel 

doet Nederland het nog relatief 

goed.”

Een ander punt van zorg is 

volgens de onderzoekers de 

relatief grote autonomie op 

scholen. Er zou meer ruimte 

moeten zijn voor gestructureer-

de inbreng door deskundigen 

bij verbeteringsprogramma's. 

Ook moet er kritisch onderzoek 

worden gedaan naar de effecti-

viteit van onderwijsondersteu-

ning. “Hieraan wordt 1 miljard 

euro per jaar besteed zonder 

dat er systematisch evaluatie 

plaatsvindt”, aldus de Twentse 

onderzoekers.

Het beeld dat het met het 

Nederlandse onderwijs berg-

afwaarts gaat, ontkrachten de 

onderzoekers echter. In Europa 

scoren Nederlandse leerlin-

gen nog steeds (ver) boven het 

gemiddelde. Dit geldt ook voor 

allochtone leerlingen. Mondiaal 

liggen de prestaties iets lager, 

mede door de hoge scores van 

landen als Japan, Singapore, 

Korea en Taiwan. In het vo 

hebben de onderzoekers geen 

signifi cante achteruitgang van 

de onderwijskwaliteit gevon-

den. Binnen het basisonderwijs 

is een lichte achteruitgang te 

zien. Deze mindere prestaties 

kunnen volgens de onderzoe-

kers het gevolg zijn van het feit 

dat in Nederland steeds minder 

kinderen naar speciaal onder-

wijs gaan. �

De reviewstudie 'Perspectieven 

op onderwijskwaliteit' van de 

Universiteit is te downloaden 

via www.nwo.nl/proo. Op pagi-

na 34 van deze Kader Primair 

een artikel over de resultaten 

van PISA 2009.
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Over het thema 

Als het goed is, is het nu geen piekperiode 

in het primair onderwijs. Schoolleiders 

moeten natuurlijk niet lastig gevallen 

worden met een thema over stress en 

werkdruk, op een moment dat het werk hen 

boven het hoofd groeit. Strak getimed dus, 

dachten wij zo. Ruim na de kerstvakantie 

en voor de voorjaarsdrukte is in deze Kader 

Primair alles te lezen over taakbelasting en 

werkstressoren, maar nog belangrijker: over 

ontspanningsmogelijkheden en een gezonde 

werkhouding. TNO beschrijft in een artikel 

haar recente onderzoek naar werkstressoren 

en energiebronnen; wetenschapper 

Toon Taris legt uit wat stress is; diverse 

belanghebbenden spreken uit waarom het 

schuiven met schoolvakanties wellicht een 

slim idee is om onder andere de werkdruk te 

verlichten en tot slot verhalen van collega-

schoolleiders die proberen stress binnen 

hun team en bij zichzelf te herkennen en te 

beteugelen.

thema � stress

t n o  o n d e r z o e k t  r e l at i e  t u s s e n  

Leerkrachten zijn al jaren de aanvoerders 

van twee ranglijsten: de meest bevlogen 

beroepsgroep en de meest uitgebluste 

beroepsgroep. TNO onderzocht welke 

werkstressoren en energiebronnen 

samenhangen met deze nummer 1-posities 

en beschrijft relevante knoppen waaraan 

schoolleiders kunnen draaien om afstand 

te doen van de eerste plaats op de 

burnoutranglijst, terwijl de eerste plek voor 

bevlogenheid gehandhaafd blijft.

tekst roos schelvis, karolus kraan en noortje wiezer (tno)

Voor de stelling dat lesgeven een stressvolle taak is, bestaan 

ruime wetenschappelijke bewijzen (Hakanen et al., 2006). 

Verzuim- en uitvalcijfers blijven onverminderd hoog. Het 

verzuimpercentage ligt in het onderwijs (4,30) iets boven 

het gemiddelde van alle sectoren (4,03) (NEA 2009). In 

vergelijking met andere beroepsgroepen rapporteren leer-

krachten veel en vaak klachten van emotionele uitputting 

en cynisme, de belangrijkste karakteristieken van burnout: 

1 op de 6 werknemers in het onderwijs tegenover 1 op de 8 

Nederlandse werknemers in totaal (NEA 2009). Vanuit het 

onderwijs klinkt al jaren de roep om maatregelen die werk-

druk tegengaan. Hoewel stressklachten in het onderwijs 

zijn vastgesteld, is net zo goed aangetoond dat leerkrach-

ten tot de meest bevlogen, gemotiveerde en tevreden werk-

nemers behoren (Hakanen et al., 2006). Leerkrachten geven 

bijvoorbeeld wat vaker (95,8 procent) aan dan Nederlandse 

werknemers als totaal (92,3 procent) (heel) tevreden te zijn 

over de mate waarin het werk interessant is (NEA 2008). De 

grote meerderheid noemt het werk bovendien bevredigend 

en de moeite waard (Hakanen et al., 2006).

Taakeisen
Elke beroepsgroep, organisatie en sector kent zijn eigen, 

specifi eke taakeisen en energiebronnen. Taakeisen zijn de 

eisen die het werk aan werknemers stelt. Taakeisen kunnen 
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 w e r k s t r e s s o r e n  e n  e n e r g i e b r o n n e n

Schoolleider 
onmisbare coach
op weg naar 
bevlogenheid

Welzijnscheck
Meer dan 1.300 medewerkers van verschillende scho-

len in Nederland (po en vo) vulden tussen oktober 

2007 en juni 2009 de Welzijnscheck Onderwijsper-

soneel online in; een vragenlijst over werkstressoren 

en energiebronnen. Het instrument is ontwikkeld 

door TNO en wordt ingezet via het Vervangingsfonds 

(www.welzijnscheckonderwijspersoneel.nl). De vragenlijst 

meet in welke mate er sprake is van psychische klachten 

en welke aannemelijke oorzaken hiervoor zijn aan te wij-

zen (werkstressoren). Ook geeft het instrument inzicht in 

de energiebronnen van onderwijspersoneel. Het aantal 

onderwijsmedewerkers dat de Welzijnscheck invult groeit 

nog steeds.

Op basis van de gegevens van de 1.300 werknemers formu-

leerde TNO een top 5 van werkstressoren (samenhangend 

met depressie en stress) en energiebronnen (samenhan-

gend met bevlogenheid en betrokkenheid) voor leerkrach-

ten in het po en het vo. Deze opsommingen (zie fi guur 

1 op pagina 16) helpen om de nummer 1-positie van het 

onderwijs op zowel de burnout- als de bevlogenheids-

ranglijst te begrijpen. Een aantal werkkenmerken hangt 

zowel samen met stress- en depressieve klachten als met 

bevlogenheid/vitaliteit. Deze ranglijsten zijn het resultaat 

van analyses waarbij werkkenmerken gerelateerd werden 

veranderen in zogenaamde werkstressoren wanneer ze 

voortdurende aandacht vereisen (Hakanen et al., 2006) of 

wanneer pogingen om te voldoen aan de taakeis meer kos-

ten dan opleveren. Een voorbeeld: wanneer de administratie 

die de leerkracht moet bijhouden van ieder kind ineens 

verandert, kan deze taakeis veranderen in een stressor. Op 

termijn ondermijnen werkstressoren – door het voortdurend 

aanspreken van energiereserves – de gezondheid en het wel-

zijn van de werknemer. Ze leiden tot vermoeidheidsklachten 

en burnout en beïnvloeden daarmee organisatieprestaties, 

zoals het bedrijfsresultaat en de klanttevredenheid.

Energiebronnen zijn werkaspecten die juist energie geven, 

bijvoorbeeld sociale steun, autonomie en feedback. Deze 

bronnen kunnen als een buffer werken tegen de negatieve 

impact van werkstressoren en beschermen de leerkracht op 

deze manier tegen de negatieve gevolgen van stress. Ander-

zijds stimuleren energiebronnen het ontstaan en voort-

bestaan van bevlogenheid. Energiebronnen werken zowel 

intrinsiek motiverend (via groei, leren en ontwikkeling) 

als extrinsiek motiverend (omdat ze helpen werkdoelen te 

bereiken). Ook dit motivatieproces heeft invloed op orga-

nisatieprestaties. Het werkt namelijk als een zogenaamde 

‘opwaartse spiraal’: hoe meer bevlogen de werknemer, hoe 

meer steun en feedback, wat weer een impuls geeft aan de 

bevlogenheid.
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Dit blijkt bijvoorbeeld uit de werkwijze van de school, 

waarbij het lesmateriaal wordt afgestemd op de leerbe-

hoeften van de individuele leerling. Deze werkwijze ver-

onderstelt fl exibiliteit in het lesaanbod, wat een beroep 

doet op de deskundigheid van de leerkracht en ruimte 

biedt om hier zelf invulling aan te geven. Bovendien 

werkt de Sterrenschool met verschillende dienstverban-

den: een nieuwe medewerker kan als freelancer werken 

op basis van een aantal uren per week, maand of jaar 

(tijdsautonomie).

Wat kan een schoolleider doen met betrekking tot ontwik-

kelingsmogelijkheden? Let bij de verdeling van het werk 

op de verdere ontwikkeling van de leerkracht, zorg dat hij 

of zij ambities kwijt kan en zich voldoende kan ontplooi-

en. Stimuleer de leerkracht bovendien om verschillende 

ervaringen op te doen en nieuwe dingen te leren. Blijf in 

gesprek: houd zicht op de kwaliteiten en deskundigheid 

van iedere individuele leerkracht. Aandacht voor ontwik-

kelingsmogelijkheden is goed in te passen in bestaande 

schoolstructuren. In nieuwe concepten, zoals de Sterren-

school, staat voor leerkrachten de vraag ‘waar wil je naar-

toe?’ continu centraal. Om deze vraag te beantwoorden 

voeren leidinggevende en leerkracht jaarlijks ontwikkelge-

sprekken waarin persoonlijke doelen worden vastgesteld. 

De leerkracht heeft hiervoor een eigen budget in tijd en 

geld. De doelen blijven relevant doordat de leerkracht 

hierin ondersteund wordt door één vaste collega. De 

leerkracht – die in het Sterrenschoolconcept consequent 

‘medewerker’ wordt genoemd – is bereid te worden gede-

tacheerd. Detachering leert de medewerker nieuwe dingen 

en maakt dat hij of zij nieuwe ervaringen opdoet.

aan depressieve klachten, stressklachten en bevlogenheid 

(vitaliteit). De werkkenmerken die hiermee de sterkste sta-

tistische samenhang vertonen, nemen de hoogste plaats in 

op de ranglijst.

Invloed schoolleider
Er zijn drie top 5-werkaspecten die in zekere mate binnen 

de invloedssfeer van de schoolleider liggen: autonomie, 

ontwikkelingsmogelijkheden en omgang met collega’s. Via 

deze onderwerpen kunnen schoolleiders werken aan de 

borging van de inzetbaarheid van hun leerkrachten op de 

lange termijn. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. 

De schoolleider die inzet op het vergroten van de autono-

mie van medewerkers, investeert in ontwikkelingsmoge-

lijkheden en zorgdraagt voor een prettige omgang tussen 

collega’s, lijkt effi ciënt bezig. Deze strategie pakt namelijk 

werkstressoren aan en voorziet tegelijkertijd in energie-

bronnen voor leerkrachten.

Hoe kan een schoolleider zijn voordeel doen met deze stra-

tegie? Een nadere blik op de defi niëring van de begrippen 

(uit de Welzijnscheck) biedt al aanknopingspunten. Van 

autonomie is sprake wanneer leerkrachten zelf kunnen 

beslissen hoe ze hun werk aanpakken, zelf de volgorde 

van de werkzaamheden kunnen bepalen en zelf het werk-

tempo kunnen regelen. Ook heeft de autonome leerkracht 

voldoende mogelijkheden om problemen in het werk op te 

lossen. De schoolleider kan deze werkaspecten faciliteren 

zonder de organisatiestructuur wezenlijk te veranderen.

Nieuwe onderwijsconcepten
In een nieuw schoolconcept als dat van de Sterrenschool 

(www.desterrenschool.nl) is autonomie al stevig verankerd. 

 

Depressieve 
en stressklachten

Bevlogenheid/
vitaliteit

Top 5 Stressoren

1. Weinig ontwikkelingsmogelijkheden
2. Ongunstige omgang met collega’s
3. Hoog werktempo en grote werkhoeveelheid
4. Grote werklast
5. Weinig autonomie

Top 5 Energiebronnen

1. Gunstige omgang met collega’s
2. Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
3. Gunstig gedrag leerlingen
4. Voldoende autonomie
5. Gunstig werktempo en -hoeveelheid

Organisatieprestaties

Figuur 1:
Aan welke ‘knoppen’ kunnen schoolleiders draaien?
Wat kunnen zij doen om stress en depressieve klachten te vermideren 
en bevlogenheid te behouden?
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Spanningen delen
Hoe zorg je als schoolleider voor een positieve omgang tus-

sen collega’s, het derde aspect van de strategie? Omgang 

wordt als positief ervaren wanneer collega’s bij elkaar 

terecht kunnen voor steun en advies op het moment dat 

ze er zelf niet uit komen, het (sociale) contact prettig en 

waardevol is, en men spanningen of een gevoel van druk 

met elkaar kan delen. In bijvoorbeeld het concept van de 

Sterrenschool is positieve omgang tussen collega’s veran-

kerd in de kernwaarden van de organisatie. Respect is naast 

betrokkenheid, openheid, zelfrefl ectie en ambitie, één van 

de bouwstenen van de schoolcultuur. De Sterrenschool 

formuleerde houdingen die daarbij horen, waaronder: ‘We 

kennen elkaar, hebben respect voor elkaar en gaan res-

pectvol met elkaar om’ en ‘We helpen elkaar en zijn bereid 

kennis te delen’. Hoe realiseert de Sterrenschool de daad-

werkelijke uitvoering van deze houdingen? Twee manieren 

zijn: selectie van nieuw personeel en het creëren van een 

open (werk)sfeer. Een sollicitant voor een baan in het Ster-

renonderwijs wordt alleen dan aangenomen wanneer hij/

zij de strategie, organisatie en cultuur onderschrijft. Met 

andere woorden: de leerkracht wordt alleen aangenomen 

wanneer de manier van werken van de Sterrenschool bij 

hem of haar past. De tweede manier is het steeds evalueren 

van het eigen werk en dat van collega’s. Het geven van feed-

back draagt bij aan een open sfeer, wat het gemakkelijker 

maakt om op een collega af te stappen voor advies, steun of 

het delen van spanningen.

Strategisch advies
Samenvattend vraagt de uitwerking van deze strategie 

om een faciliterende schoolleider, die in gesprek blijft en 

helder communiceert. Het strategisch advies aan school-

leiders is om een aanpak voor ‘gezond werken’ te baseren 

op autonomie, ontwikkelmogelijkheden en een positieve 

omgang tussen collega’s. Deze pijlers zijn toe te passen op 

bestaande schoolconcepten, nieuwe schoolconcepten als 

de Sterrenschool lijken dit al te verweven in de schoolorga-

nisatie. De schoolleider kan zo de onmisbare coach zijn op 

weg naar het ‘bevlogenheidsgoud’ en het afschudden van 

de ‘burnoutrivaal’. �

m e e r  w e t e n ?
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thema � stress

d r i e  ‘ i n v lo e d s s f e r e n ’  vo o r 

s c h o o l l e i d e r s

Autonomie – vrijheid in de inrichting van het werk (o.a. volgorde, 
tempo, probleemoplossend vermogen)

Ontwikkeling – zicht op kwaliteiten en ambities; ontwikkeling 
volgens persoonlijke doelen

Omgang met collega’s – advies vragen en geven; prettig en 
waardevol sociaal contact; spanning/druk delen 
Foto’s: Hans Roggen
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onderwijspersoneel ‘fascinerende beroepsgroep’ als het gaat om stress

Stress is van alle tijden, meent Toon 

Taris, hoogleraar arbeidsmotivatie aan de 

Universiteit Utrecht. Wat niet betekent dat 

er niks aan te doen valt. “Zoek afwisseling 

in je bezigheden.” tekst femke bakkeren 

Wat is stress eigenlijk?

“De druk die een mens ervaart door allerlei eisen uit zijn of 

haar omgeving. Zowel privé als werkgerelateerd. Die belas-

ting is functioneel. Stress houdt je scherp, maakt je klaar 

voor een prestatie. De adrenaline is handig als er een tijger 

voor je neus staat, maar die tijger moet niet alle uren van 

de dag voor je staan. Dan gaat het mis.

Ik vergelijk het vaak met een potlood waar je druk op 

uitoefent. Het potloodje kan dat goed hebben, maar als je 

maar lang en hard genoeg drukt, breekt het potlood uitein-

delijk in tweeën. Dan is de stress teveel geweest, de belas-

ting te groot en de weerstand gebroken.”

thema � stress

ress is van alle tijden meent Toon W t i t i lijk?

‘Ga een vaderlijk 
gesprek aan’

Toon Taris is hoogleraar arbeids motivatie 
aan de Universiteit Utrecht. Hij is 

gespecialiseerd in werk en gezond heid 
gerelateerde onderwerpen en deed 

onderzoek naar onder andere motivatie, 
burn-out, betrokkenheid en fl exibel 

werken. Foto: Hans Roggen

18



>

Maar daar kun je dan toch weinig aan doen als dat bij je beroep 

hoort? Een leerkracht zit bijvoorbeeld ook vast aan schooltijden 

en lesuren.

“Breng zaken in ieder geval onder de aandacht. Neem die 

te grote klassen. Kaart het aan bij je leidinggevende als 

je daar moeite mee hebt. Aan taakeisen kun je deels wat 

doen, als je beschikt over de eerder genoemde autonomie. 

Kun je weinig veranderen in je werk, dan moet je zorgen 

voor genoeg hersteltijd. Tijdens en na je werk kunnen bij-

komen dus. Dat doe je tijdens je werk door bijvoorbeeld 

afwisseling te zoeken. Uitdagingen horen bij een baan, 

maar die uitdagingen moeten geen constante zijn. Als 

je een moeilijk gesprek hebt gehad met een werknemer 

of ouder bijvoorbeeld, las je een kwartiertje in met wat 

simpeler werk, zoals kopiëren. En verder is het belangrijk 

om na je werk het werk ook echt los te laten. Een boekje 

lezen, gaan sporten, in een bandje gaan spelen. Als je 

erover gaat nadenken of erover gaat praten met je part-

ner, ben je eigenlijk aan het overwerken. En dan kun je 

dus niet herstellen. Ga als schoolleider bijvoorbeeld ook 

niet in de ouderraad van je kinds school zitten. Anders 

ben je op je vrije avond indirect toch weer met onderwijs 

bezig.”

Is stress iets van deze tijd?

“Nee, zeker niet. Het is iets van alle tijden. Een holbe-

woner die bij min tien graden Celsius en een invallende 

duisternis nog eten moest vinden, zal ongetwijfeld stress 

hebben gevoeld. Er wordt ook al ruim honderd jaar 

onderzoek naar het fenomeen stress gedaan. Uiteraard 

zie je veranderingen en trends. Neem de huidige privé-

werk-interventie. Door technische mogelijkheden kun je 

in deze tijd 24 uur per dag met je werk bezig zijn. Nog 

even de mail checken, op de computer een rooster maken, 

bellen met een ongeruste ouder of zieke medewerker... Je 

ziet dat mensen langer werken, onregelmatiger werken 

en harder werken. Dat kan uit de hand lopen. Al dat over-

werk gaat namelijk ten koste van je hersteltijd.”

Hebben stressvogels het van zichzelf eigenlijk wel door?

“Ja, mensen weten het van zichzelf vaak wel, merken dat 

ze zich niet zo goed voelen vergeleken met bijvoorbeeld 

een half jaar daarvoor. Stress kan zich op allerlei manie-

ren uiten. Verzin iets vervelends en het kan aan stress 

gerelateerd zijn, zowel lichamelijk als psychisch. Hart-

kloppingen, somberheid, zweethanden, slecht kunnen 

concentreren...”

En hoe zie je het bij anderen?

“Als, in dit geval, leerkrachten afstand nemen van leer-

lingen en collega’s is dat vaak een teken aan de wand. 

Ze bieden geen steun meer, zoeken geen oplossing voor 

andermans problemen of vragen, want ze hebben teveel 

aan hun eigen hoofd.”

Waarom breekt de ene persoon sneller dan de ander?

“Ja, dat is fascinerend. Potloden zullen allemaal op onge-

veer hetzelfde moment breken. Bij mensen is dat niet het 

geval. Wat betreft werkdruk bestaan er objectieve taakeisen 

voor een functie, maar de ene persoon kan het gemakke-

lijker aan dan de ander. Dat heeft met diverse factoren te 

maken. Zoals je opleiding en ervaring. Als je hoogopgeleid 

bent kun je een complexere taak beter aan omdat je daar-

voor opgeleid bent. En als je iets al enkele jaren doet, kost 

het je – als het goed is – minder moeite en minder zorgen.

Verder heeft het te maken met de balans in je werk. Tegen-

over de druk en de risicofactoren staan zaken die je je juist 

energie geven. Zaken die je tegen de stress bewapenen. 

Genoeg ondersteuning van leidinggevenden en collega’s 

bijvoorbeeld en de mogelijkheid zelf je werk in te richten 

en stressvol werk af te wisselen met meer ontspannende 

bezigheden.”

Zijn sommige karakters ook gevoeliger voor stress? Bijvoorbeeld 

perfectionisten?

“Sommige mensen zijn gevoeliger voor een burn-out, 

een toestand die kan optreden na een teveel aan stress. 

Perfectionisten zijn neurotische mensen en neurotische 

mensen lopen meer risico om opgebrand te raken. Het zijn 

vaak mensen die zich zaken erg persoonlijk aantrekken. 

Ze willen problemen voor anderen oplossen, nemen geen 

afstand en willen alles heel goed doen. Of ze verliezen zich 

in details; besteden relatief veel tijd aan bepaalde, kleine 

onderdelen van hun taak waardoor ze uiteindelijk te wei-

nig tijd over hebben voor andere onderdelen.”

Hoe zit dat met het onderwijspersoneel?

“Dat is een fascinerende beroepsgroep. De ervaren werk-

druk – de eisen dus en de stress die dat oplevert – is relatief 

hoog. Je hoort en leest veel nare verhalen. Grote klassen, 

administratieve rompslomp, vervelende ouders, manage-

ment dat niet functioneert, steeds weer nieuwe opdrachten 

vanuit Den Haag die je op een of andere manier in je werk 

of de organisatie moet inpassen. En toch zijn mensen in 

het onderwijs uitzonderlijk gemotiveerd en bevlogen. Ze 

ervaren blijkbaar ook veel positieve impulsen, zoals auto-

nomie, genoeg ondersteuning en een fi jne omgang met 

collega’s.”

Hebben mensen die voor hun werk vooral met mensen werken 

eigenlijk meer kans op te veel stress?

“We hebben voor zo’n 35 beroepsgroepen het burn-out 

risico bekeken. Vooral de autonomie in het werk bleek 

bepalend voor het welbevinden. Zo bleek dat huisartsen 

veel risico lopen, zo’n 40 procent zat tegen een burn-out 

aan. Medisch specialisten, toch ook bezig met mensen in 

de medische hoek, liepen daarentegen haast geen risico. 

Dat verschil had vooral te maken met de mate van vrij-

heid in het werk. Huisartsen zitten in een vaster stramien: 

‘s ochtends spreekuur en de middag is volgepland door de 

assistent met huisbezoeken.”
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Wat kun je dan doen als schoolleider?

“In elk geval de drie factoren in de gaten houden voor je 

werknemers. De belastende factor; dat zijn de taakeisen. En 

de twee belangrijke compenserende factoren; autonomie 

in het werk en sociale steun. Sta erop dat mensen hun rust 

nemen, check regelmatig hoe het gaat. En als je stressken-

merken ziet, ga dan een vaderlijk of moederlijk gesprek 

aan.” �

m e e r  w e t e n ?

Zoekt u ondersteuning bij overbelasting, wilt u meer 

weten over het terugdringen van werkdruk bij uzelf of 

bij uw leerkrachten, of zoekt u hulp bij het inrichten van 

uw taakbeleid of bij een heroriëntatie op de schooltijden 

gerelateerd aan de Normjaartaak? Neem dan contact op met 

AVS-adviseur Eelco Dam via e.dam@avs.nl of tel. 030-2361010.

 1 Ik voel me moe, ook als ik voldoende slaap heb gehad

 2 Ik ben ontevreden met mijn werk

 3 Ik voel me bedroefd, zonder dat daar echt een reden voor is

 4 Ik ben vergeetachtig

 5 Ik ben geïrriteerd en val uit tegen mensen

 6 Ik vermijd mensen op het werk en in mijn privéleven

 7 Ik heb slaapproblemen, omdat ik pieker over mijn werk

 8 Ik ben vaker ziek dan vroeger

 9 Op het werk straal ik uit: ‘Waar zou ik me druk over maken?’

10 Ik raak vaker betrokken in confl icten

11 Het werk wat ik doe lijdt hieronder

12 Ik drink meer alcohol, gebruik meer drugs of medicijnen

13 Met andere mensen communiceren is een bron van spanning

14 Vroeger kon ik me beter concentreren op mijn werk

15 Het werk verveelt me

16 Ik werk hard, maar bereik weinig

17 Ik voel me gefrustreerd in mijn werk

18 Ik zie er tegenop naar mijn werk te gaan

19 Sociale activiteiten putten me uit

20 Seks vraagt te veel energie

21 In mijn vrije tijd kijk ik voornamelijk TV

22 Ik heb weinig om me op te verheugen in mijn werk

23 Ik pieker over het werk in mijn vrije tijd

24 Mijn gevoelens over mijn werk laten me thuis niet los

25 Mijn werk is zinloos

Eindscore

Eindscore
 25 – 50 U doet het goed.

 51 – 75  Het is aan te bevelen preventief maatregelen 

te treffen.

 76 – 100 U loopt het risico burn-out te raken.

 101 – 125 U bent burn-out aan het raken.

Deze test is opgesteld door C. Karsten, 

‘Omgaan met Burnout’, Uitgeverij Elmar BV (1999).

Neem de afgelopen zes maanden in gedachten, uw werk en uw 

privéleven. Lees de volgende items door en geef aan hoe vaak 

de betreffende uitspraak op u van toepassing is. Tel de scores 

daarna bij elkaar op.

1 = zeldzaam

2 = soms waar

3 = in de helft van de gevallen waar

4 = vaak waar

5 = bijna altijd waar 

Stresstest

20



thema � stress

Robert Jan Eijkelenkamp van obs Slinger-

bos Diepenveen:

“Eens. De zorgverdichting in de groep 

veroorzaakt extra werkdruk. Dit geldt met 

name voor de kinderen met gedragspro-

blemen. Het dyslexieprotocol zorgt voor 

werkdruk, immers deze kinderen heb-

ben extra leestijd nodig. In grote lijnen 

is de zorgverdichting niet samengegaan 

met extra handen in de groep, dus een 

werkdruktoename.”

Leo Donkers van basisschool Bernadette 

in Mariahout:

“Deels eens. Helaas neemt de zorgvraag 

voor het kind en dus ook voor de leerkracht 

hand over hand toe. Nog erger, de school 

en de leerkracht krijgen minder duidelijk-

heid, minder armslag en last but not least: 

minder waardering. De leerkracht voelt 

zich echt verantwoordelijk voor een goed 

antwoord op de zorgbehoefte van het kind. 

Waar houdt de mogelijkheid tot verlenen 

van adequate zorg op en moet de echte 

specialist helpen? Overheid en besturen, 

verschaf helderheid en armslag.”

Gérard Zeegers van obs de Bonckert 

in Boxmeer:

“Oneens. Het zit ‘m niet in de (toegenomen) 

zorgvraag van de leerling. (…) De werkdruk 

neemt pas toe tijdens het ‘beantwoorden’ 

van de verschillende zorgvragen die in 

een klas worden gesteld. Soms is het een 

capaciteitsprobleem. De intensiteit van 

de hulpvraag vraagt om meer aandacht en 

tijd dan de leerkracht beschikbaar heeft. 

Met de inzet van extra personeel kan dit 

opgelost worden. (…) Sommige leerkrach-

ten kunnen hun intenties én hun grenzen 

benoemen en binnen die grenzen het maxi-

male toevoegen. Daarnaast is het docu-

menteren van het proces een belangrijk en 

tijdrovend onderdeel van het beantwoor-

den van zorgvragen. Ik pleit er voor om 

scholen met bewezen deskundigheid extra 

formatie toe te kennen. Veel zorgvragen 

worden dan vlot, adequaat en aan het eer-

ste loket beantwoord. Dat werkt werkdruk 

verlagend!”

Sharda Hakkeling van de Wilhelminaschool 

in Rotterdam-Charlois:

“Eens. Scholen moeten zo lang wachten op 

hulp van externe organisaties en op toe-

stemming van ouders. Daarnaast is er een 

formulierenpakket waar je u tegen zegt. De 

leerkracht en leerling zouden beter gehol-

pen zijn als er sneller actie ondernomen 

werd. Er zijn gelukkig genoeg ‘gewone’ 

leerlingen in de klas die onderwijs willen 

en moeten krijgen.”

Nawoord Jos Hagens, senior AVS-
adviseur onderwijs & leerlingzorg:
“Een meerderheid – ruim honderd perso-

nen reageerden op de webpoll – is het eens 

met de stelling. In de reacties klinken voor 

de hand liggende oplossingen door: meer 

formatie, meer handen in de klas, kleinere 

klassen. En dat ondersteund door minder 

bureaucratische procedures en snellere 

toegang tot hulp.

Verschillende onderzoeken maken echter 

duidelijk dat kleinere klassen of meer 

formatie niet vanzelfsprekend leiden 

tot minder werkdruk en beter onderwijs 

voor elk kind. Het is – helaas – toch wat 

ingewikkelder.

Dát toenemende zorgvragen bijdragen aan 

de werkdruk van leerkrachten, is begrijpe-

lijk: ’ … het vak van leerkracht is dermate 

complex en ingewikkeld dat het meer dan 

een mensenleven vraag om er goed in te 

worden…’. Deze uitspraak van een Engelse 

hoogleraar raakt de kern van het probleem 

en dus ook de route naar de oplossingen.

In veel landen heeft de onderwijsopleiding 

een academisch niveau en maken vaardig-

heden als onderzoek doen en het analyse-

ren van onderzoek er deel van uit. Dat gaat 

toch verder dan de Cito-eindtoets verplicht 

stellen voor pabo-studenten…

Professionalisering heeft het meeste effect 

als die met het team en in de eigen praktijk 

plaatsvindt. Dus veel meer refl ectie op de 

praktijk, zoeken naar nieuwe/betere werk-

wijzen, uitproberen, coachen en onder-

steunen. Zo raken leerkrachten steeds 

beter toegerust voor hun moeilijke en com-

plexe werk, vinden ze steeds meer steun, 

bemoediging en waardering bij elkaar en 

krijgen ontwikkelingen een blijvend effect. 

Natuurlijk werkt deze hefboom het beste 

in een context waarin snelle en werkzame 

antwoorden op hulpvragen voorhanden 

zijn, van zowel de leerkracht als het kind, 

én waarin de personele beschikbaarheid 

voldoende is om die antwoorden te laten 

werken.”

Meer over de toegenomen zorgvraag van 

leerlingen in het thema van Kader Primair 7: 

Passend onderwijs (maart 2011).

De afgelopen weken heeft u via www.avs.nl

kunnen reageren op de stelling:

Werkdruk wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen 
zorgvraag van leerlingen.

De reacties zijn (ingekorte) weergaven,  ingezonden via de website.

uw mening telt � peiling

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt: 

Verbindend leiderschap kun 
je niet leren, maar moet 
ontstaan.

Ga snel naar www.avs.nl en geef 

uw mening! �

26%
deels eens

19%
oneens

55%
eens
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f l e x ib el e  o n d er w i j s t i j d en

Het schooljaar is onevenwichtig ingedeeld. Tegenover perioden van piekdrukte staat een 

zomervakantie van zes of zeven aaneengesloten weken, plus herfst-, kerst-, voorjaars- en andere 

vakanties van een of twee weken. Leerkrachten draaien dus in een relatief korte periode alle 

uren van het hele jaar. tekst susan de boer

Piekdrukte sp 

thema � stress

kan allang
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De werkdruk van leerkrachten is hoog, vindt de beroeps-

groep zelf en wordt ook algemeen erkend. Vooral in novem-

ber/december, het voorjaar en tegen de zomervakantie – als 

er toetsmomenten en oudergesprekken moeten plaats-

vinden en vaak ook nog een musical, kerstontbijt of een 

sportevenement georganiseerd moet worden – zijn er fl inke 

pieken in werkdruk. De vraag is of dat nodig is. Het jaar 

kan ook anders worden ingedeeld en de Schooltijdenwet 

biedt daarvoor ook enige ruimte. Maar scholen die wer-

kelijk out of the box denken en ’s zomers door willen gaan 

met lesgeven, ondervinden problemen: de inspectie heeft 

vastgesteld dat in deze weken wettelijk geen onderwijs kan 

worden gegeven. Aan de andere kant: wanneer een minis-

ter voorstelt de vakanties te verkorten om de werkdruk 

beter te verdelen, stuit dat op weerstand bij leerkrachten 

en vakbonden.

Moderne tijd
Toch blijft het idee het schooljaar fl exibeler in te richten 

dan het huidige systeem een aantrekkelijke gedachte 

voor beleidsmakers, onderzoekers en sommige scholen. 

belemmerende regelgeving worden aangepast.” Klaver 

ziet ook andere voordelen van fl exibele onderwijstijden: 

“Het zou, bijvoorbeeld, mogelijk moeten worden verlof op 

te sparen en eens in de drie of vier jaar een paar maanden 

op studiereis te gaan. Dan zou ik zo’n periode willen kop-

pelen aan verdieping en ontwikkeling van de leerkracht.”

Opzien tegen vakantie
Een betere aansluiting bij de eisen van de huidige samen-

leving is geen argument waarvan bestuurslid Liesbeth 

Verheggen van onderwijsvakbond AOb erg onder de 

indruk is. “Flexibiliseren van vooral de zomervakantie 

is een wens van ouders, maar onderwijs is niet voor de 

ouders. Natuurlijk moet je kijken hoe je het goed kan 

regelen; we zijn wel realistisch en de samenleving ver-

andert. Maar het uitgangspunt moet zijn dat onderwijs 

voor kinderen is.” Volgens Verheggen is een lange periode 

zonder onderwijs gunstig voor kinderen. “In die tijd leren 

ze weer andere dingen. We willen dat kinderen zich breed 

ontwikkelen, niet alleen cognitief.”

Maar de huidige vakantie-indeling is ook niet met het oog 

op het belang van kinderen ingevoerd. Het is de vraag of 

lange zomervakanties voor kinderen wel zo goed uitpak-

ken. Luc Stevens, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek 

en directeur van onderzoeksbureau Nivoz, heeft daar zijn 

twijfels bij. “Niet alle kinderen vinden een lange vakantie 

prettig. Kinderen uit gezinnen die klein wonen, waar wei-

nig geld is voor leuke dingen, zien als een berg op tegen 

zes weken vrij. Voor hen is de school een herbergzame 

plek.” Omdat ouders, maar ook leerlingen verschillende 

opvattingen kunnen hebben over de wenselijkheid van 

lange vakanties, zou de school de vrijheid moeten hebben 

het samen met ouders en leerlingen te regelen. “Daar zou 

je een principieel gesprek over moeten voeren, waarbij 

zoveel mogelijk continuïteit het uitgangspunt moet zijn,” 

aldus Stevens.

Werkdruk
Naast het moderniseren van een verouderd schooltijden-

systeem en de ontwikkeling van kinderen, is het grote 

argument van de voorstanders van het fl exibiliseren van 

onderwijstijden het verminderen van de werkdruk van 

leerkrachten. Een leerkracht in het basisonderwijs met 

een volledige betrekking werkt op jaarbasis minimaal 

1.659 uur. Met ongeveer twaalf vakantieweken werkt deze 

leerkracht dus in gemiddeld veertig weken bijna 41,5 uur 

per week, en dat is een behoorlijk intensieve werkweek. 

‘Flexibiliseren van vooral de zomervakantie is een 
wens van ouders, maar onderwijs is niet voor de 
ouders.’

Medio november 2010 lanceerde minister Van Bijsterveldt 

het plan om in pilots te gaan experimenteren met een 

andere verdeling van de onderwijstijd over het schooljaar. 

In de praktijk kan dit betekenen dat scholen ook tijdens 

de zomervakantie lesgeven. Het argument dat de minister 

voor deze pilots aanvoert is niet zozeer het verspreiden van 

de werkdruk voor leerkrachten, als wel het moderniseren 

van het basisonderwijs: “Ik wil scholen en ouders de moge-

lijkheid geven om het onderwijs dusdanig te organiseren 

dat dit past bij de wensen van deze tijd en bij de wensen 

van moderne gezinnen. Als ouders en scholen in goed 

overleg de zomerperiode willen gebruiken voor lessen, 

dan moet dat simpelweg kunnen, mits dat bijdraagt aan 

de prestaties van leerlingen.” Meer regelvrije ruimte voor 

scholen is ook wat GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver tijdens 

de behandeling van de onderwijsbegroting bepleitte, maar 

hij vindt dat de scholen zelf het initiatief moeten nemen 

om te experimenteren. “Dat hoeft van mij de minister niet 

te organiseren. Innovatie komt uit het veld zelf. Wel moet 

‘ i n  g o e d  o v e r l e g  d e  z o m e r -

p e r i o d e  g e b r u i k e n  vo o r  l e s s e n , 

m o e t  s i m p e lw e g  k u n n e n ’
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Niet alleen in Nederland is werkstress van leerkrachten 

een issue. Onderzoek uit 2001 in Groot-Brittannië schetst 

hetzelfde plaatje: over het gehele jaar gezien is de werk-

druk van leerkrachten niet hoger dan die van professionals 

in andere sectoren, maar hun werkweken zijn zwaarder. 

Volgens dit onderzoek zijn het de administratieve druk en 

de hoge eisen die de samenleving stelt aan het onderwijs 

die leerkrachten het gevoel geven dat er meer van ze wordt 

gevraagd dan ze aankunnen.

AVS-adviseur Eelco Dam signaleert dezelfde knelpunten 

in het Nederlandse onderwijs. “Als je aan leerkrachten 

vraagt hoe de werkdruk verminderd kan worden, hebben 

ze het niet over uren. Het gaat over zorgleerlingen, bureau-

cratie, administratieve regeldruk, gesprekken met ouders 

die moeilijk zijn, de bezoeken van de inspectie. Dat levert 

de druk op. Een andere organisatie, bijvoorbeeld in het 

samenwerkingsverband, zou al veel kunnen verbeteren.” 

Ook zou de schoolleider de leerkrachten volgens Dam meer 

dan nu moeten vrijwaren van bureaucratie en er beter voor 

moeten zorgen dat leerkrachten goed worden toegerust, 

door ondersteuning en scholing, om bijvoorbeeld met 

gedragsproblemen om te gaan. “Dat zit niet goed tussen de 

oren van veel schoolleiders. We zien te veel dingen op dat 

gebied als een gegeven.”

Andere indeling schooljaar
Maar daarnaast blijft ook een andere indeling van het 

schooljaar nodig. Dam pleit daar al jaren voor, juist ook 

om gemakkelijker tegemoet te kunnen komen aan de eisen 

die aan de kwaliteit van het onderwijs worden gesteld. In 

de cao staat dat als er geen onderwijs wordt gegeven, de 

leerkrachten en directeuren vakantie hebben. Wel mag van 

het onderwijspersoneel gevraagd worden de eerste of laat-

ste drie dagen van de zomervakantie op school aanwezig te 

zijn voor ‘werkzaamheden van onderwijskundige of organi-

satorische aard’. Maar het is niet verplicht om werkweken 

van veertig uur of meer te maken. “Als kinderen vrij zijn, 

zijn leerkrachten vrij van lesgevende taken”, interpreteert 

Dam de cao. “Maar afgezien van de zomervakantie staat 

het scholen vrij om de schooltijden in te richten zoals ze 

willen. Je zou kinderen minder uur in een week aanwezig 

kunnen laten zijn, of vrijgeven in de piekperiodes. Twee 

weken meivakantie kun je inrichten met twee weken kin-

deren én leerkrachten vrij, of twee weken kinderen vrij 

en leerkrachten een week vrij en een week op school. Je 

hebt dan meer armslag om studiedagen te organiseren, de 

tienminutengesprekken te voeren, of om met het team de 

‘ h e t  e f f e c t  v a n  f l e x i b i l i s e r i n g 

o p  h e t  g e vo e l  v a n  w e r k -

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

d i n g e n  d i e  w e r k d r u k  b e ï n v lo e d e n 

a l s  e e n  g e g e v e n ’

opbrengsten te bespreken en te praten over schoolontwik-

keling. Nu zijn dat activiteiten die plaatsvinden in dezelfde 

weken dat er ook les wordt gegeven.”
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Verheggen van de AOb wijst erop dat de wettelijke ruimte 

die er nu is om schooltijden anders in te delen nauwelijks 

wordt benut, en als die wel wordt benut, dan helpt het 

niet. “Alleen voor de zomervakantie liggen die periodes 

vast. Andere vakanties worden regionaal bepaald. Er is al 

veel mogelijk op het gebied van fl exibilisering. Maar het 

effect van fl exibilisering op het gevoel van werkbelasting is 

minimaal.” Volgens Verheggen komt dat onder meer door-

dat het voor een belangrijk deel gaat om de beleving van 

de werkdruk. “In het onderwijs is het werk nooit klaar. Een 

tussenuur in het basisonderwijs, een pauze van een uur, 

dat is nauwelijks te realiseren. Een lange vakantie is echt 

nodig om op adem te komen. De eerste week is afkicken, de 

laatste week ben je alweer aan het voorbereiden. Alleen de 

tussenliggende weken ben je echt de stress kwijt. ”

Vitaliteit
De AOb staat open voor een andere indeling van schoolva-

kanties, inclusief de zes weken zomervakantie. Verheggen: 

“Neem de vakantiespreiding. We zijn ervoor om de opties 

te beperken, zodat je maar twee periodes hebt: één die 

begin juli start en één halverwege juli. Nu begint de herfst-

vakantie soms wel erg snel na het eind van de zomervakan-

tie. Daarnaast gaan we in het huidige cao-overleg onder 

meer in op scholen die 51 of 52 weken open willen zijn.” 

Ook Dam van de AVS wil toe naar schooltijden die aanslui-

ten bij de situatie van de school. “Die zes weken zomerva-

kantie, dat zit wettelijk muurvast. Maar afgezien daarvan 

kun je zeggen: ’de leerlingen hebben zoveel uur onderwijs 

nodig, de leerkrachten kunnen zoveel uur werken’. Als 

school kun je samen met de MR kijken hoe dat in de eigen 

situatie zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld. Daar 

staan leerkrachten ook voor open.” Dat is ook wat emeritus 

hoogleraar Stevens denkt: “Als je met leerkrachten praat 

krijg je een genuanceerd verhaal. We zitten vast: mensen 

hebben behoefte aan zekerheden en de schoolvakantie is 

zo’n zekerheid. We komen los door te kijken of leerlingen 

wel goed uitkomen met lange vakanties. En door te experi-

menteren, initiatief te tonen. Er mag meer vitaliteit komen 

in het onderwijs.” �
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Onderwijs en hoge werkdruk lijken soms synoniemen van elkaar. 

Externe factoren als de onderwijsinspectie zorgen voor stress, maar te ambitieuze 

leerkrachten kunnen zichzelf ook teveel druk opleggen. 

‘Collega’s waarderen het 
dat ik stress niet bagatelliseer’

Genardus Schalk (56) is directeur van basisschool 
Het Blokland (eenpitter) in Noordscheschut.

“De werkdruk is soms hoog, in het onderwijs heb je nu 

eenmaal pieken. Het einde van het schooljaar levert stress 

op door een schoolreisje, rapporten en de overdracht naar 

de volgende groep. Als ik zie dat collega’s privé stress heb-

ben en snel naar huis willen als er iets met hun kinderen 

is, ga ik het gesprek aan. 

Ze waarderen het dat ik 

stress als schoolleider 

niet bagatelliseer. Ik 

zeg altijd: focus je op je 

kerntaak, het bieden van 

onderwijs. Zodra ik merk 

dat het iemand echt 

teveel wordt, bied ik de 

mogelijkheid preventief 

een paar dagen thuis te 

blijven.

Om de werkdruk te ver-

minderen, hebben we 

bekeken welke kerntaken 

ons een goede en leuke 

school maken. Die taken 

zijn verdeeld en er is nie-

mand die teveel taakuren 

heeft. Er is zelfs een mar-

ge ingebouwd, dat geeft 

rust. Het is een kwestie 

van vertrouwen. Iemand 

die om half vier weggaat 

om thuis correctiewerk te doen omdat hij ’s avonds nog 

een commissievergadering heeft, loop ik niet achterna 

om dat te controleren. Maar het is niet vrijblijvend, in de 

afspraken staat wel welke doelen bereikt moeten worden.

Mijn belangrijkste tip: geef leerkrachten de mogelijkheid 

een middag terug te komen om bijvoorbeeld een Avi-test 

te doen. Het is fi jn om achterstallig onderhoud weg te wer-

ken. Die uren betaal ik desnoods extra uit. Enkele collega’s 

hebben daar de afgelopen periode één á twee keer gebruik 

van gemaakt. Daardoor zorg je dat met name parttimers, 

die al gauw meer uren maken dan ze betaald krijgen, zich 

extra gewaardeerd voelen.

Als schoolleider van een eenpitter heb je verantwoordelijk-

heid voor alle aspecten 

van de school. Ik ben 

huismeester, rentmees-

ter en pedagoog ineen, 

omdat ik verantwoor-

delijk ben voor het 

gebouw, de fi nanciën 

en het onderwijs. Dat 

geeft geen stress, het 

voelt heel lekker om 

het totaaloverzicht te 

hebben.

Het belangrijkste bij 

het tegengaan van 

stress is voorbereiding 

en een weekplan. Dat 

geeft rust. Zelf plan ik 

drie, vier grote blokken 

in een jaar. Eén blok 

voer ik functionerings-

gesprekken en koppel 

ik verslagen terug. Het 

tweede blok is voor het 

maken van de begro-

ting en de voorbereiding van de kerstmarkt. De hoofdpijler 

tot de zomervakantie is het school- en het formatieplan. 

Ook probeer ik de werk-privébalans te bewaren. Als ik een 

week drie avonden weg ben voor school, dan ga ik de week 

erop wat eerder naar huis.” �
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‘ z o d r a  i k  m e r k  d at  h e t  i e m a n d 

e c h t  t e v e e l  w o r d t ,  b i e d  i k  d e 

m o g e l i j k h e i d  p r e v e n t i e f  e e n  pa a r 

d a g e n  t h u i s  t e  b l i j v e n ’

Foto: Martin Schonewille
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Schoolleiders zijn de bewakers van de werkdruk van hun leerkrachten. 

Vier directeuren vertellen hoe ze omgaan met stress in hun team én hoe ze hun eigen 

werkdruk ervaren. tekst jaan van aken

‘We proberen de werkdruk 
objectief te maken’

Michel de Zwart (34) is directeur van de Andreasschool 
en algemeen directeur bij Stichting RK Onderwijs in 
Voorhout.

“Een bepaalde werkdruk is gezond en hoort erbij. Pas op 

het moment dat zaken niet goed lopen, ontstaat er stress. 

Prioriteit, effectiviteit en professionaliteit hebben ook een 

relatie tot werkdruk. Het kan zijn dat iemand te ambitieus 

is en zich te veel doelen 

stelt en de een is nu een-

maal wat sneller dan de 

ander.

Onderwijspersoneel 

heeft vaak het idee dat 

hun vrije dagen parallel 

lopen met de vakanties 

van leerlingen. Eelco 

Dam van de AVS is uit-

leg komen geven over 

de werktijdfactor en 

de normjaartaak. Het 

heeft ertoe geleid dat 

leerkrachten nu snap-

pen waarom ze niet per 

defi nitie vrij zijn als de 

kinderen dat zijn.

Vervolgens hebben we 

de uren voor taakbe-

leid gekoppeld aan het 

jaarplan. De personeels-

geleding van de MR heeft daarbij een belangrijke rol. We 

stellen vast welke doelen we willen halen en kijken of we 

het benodigde aantal uren hebben. Stel, een werkgroep 

buigt zich over nieuwe rapporten, dan staat die klus met 

het aantal uren in het taakbeleid.

Het betekent ook dat je je de vraag moet stellen of je alle 

taken wilt blijven doen. Ooit hebben we alle activiteiten 

in een schooljaar op kaartjes gezet: van de gevonden 

voorwerpen tot excursies organiseren en rapporten schrij-

ven. Daar hebben we touwtjes aan gehangen, hoe langer 

het touwtje hoe verder van het primaire proces. De lang-

ste hebben we afgeknipt. Het is heel moeilijk ergens 

afscheid van te nemen, maar dit jaar voert bijvoorbeeld 

nog maar één van de duo-partners een tienminutenge-

sprek. Dat scheelt de andere leerkracht dus een avond en 

creëert ruimte om iets extra’s te doen.

Zo proberen we de 

werkdruk en de verde-

ling van taken uit de 

subjectiviteit te halen 

en objectief te maken. 

Ik vind het vervelend 

te veel te vragen aan 

leerkrachten en zij 

vinden het vervelend 

minder te doen dan 

waarvoor ze betaald 

krijgen.

Dat ik schoolleider én 

algemeen directeur 

ben betekent dat je 

goed moet besluiten 

hoe je de organisatie 

inricht. Mijn school-

jaar duurt langer, 

maar ik vind het niet 

erg om meer uren te 

maken. Wel kwam ik 

tot de conclusie dat ik afgelopen schooljaar te veel avon-

den van huis was voor school. Dit jaar ga ik bijvoorbeeld 

in plaats van samen om en om met mijn mededirecteur 

naar de GMR. Thuis moet je zoveel mogelijk thuis laten 

zijn. Ik lees in het weekend hoofdzakelijk vakliteratuur 

en check zondagavond mijn mail. Ik heb een jong gezin 

en ik word door de kinderen voldoende gecorrigeerd om 

hen aandacht te geven.” �

‘ t h u i s  m o e t  j e  z o v e e l  m o g e l i j k 

t h u i s  l at e n  z i j n ’
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‘Ik dwing mezelf soms 
om nee te zeggen’

Willem Wouda (44) is directeur van ‘t Holdersnêst in 
Harkema en schoolleider van het jaar 2010.

“De onderwijsinspectie stuurt heel sterk op leerresultaten. 

Om deze doelen te halen schrijven we door middel van 

competentie- en instructiemodel-

len voor hoe mensen moeten wer-

ken. Dat soort dwingende externe 

factoren zorgt voor stress.

Leerkrachten worden begeleid en 

geschoold om deze werkwijzen 

te kunnen hanteren. Onbedoeld 

werkt het onderwijssysteem daar-

mee volgens de FIT-benadering. 

Die verouderde organisatietheorie 

bekijkt hoe je mensen zo kunt 

kneden dat de organisatiedoelen 

gehaald worden. Ze voelen zich 

verplicht vast te houden aan 

de voorgeschreven werkwijze. 

Daardoor zijn ze de regie en 

de eigen verantwoordelijkheid 

kwijtgeraakt.

Beter zou zijn als een leerkracht 

intrinsiek gemotiveerd was en 

zelf bedenkt wat goed is voor 

zijn of haar leerlingen. Bij het 

ontwikkelen van het nieuwe 

schoolplan bekijken we daarom 

wat leerkrachten persoonlijk drijft 

en wat ze zelf graag zouden zien 

dat kinderen leren. Vervolgens 

wordt dit met de ouders overlegd 

en afgestemd. De bedoeling is dat 

leerkrachten zelf aan de hand 

van de leerlingen die ze in de klas 

hebben acceptabele doelen stellen en bepalen welke didac-

tische handelingen daarbij horen.

Ik heb een hoop lol in wat ik doe, dat scheelt stress. Elf jaar 

ben ik nu schoolleider en dit schooljaar ben ik tot school-

leider van het jaar verkozen. Vooral doordat we een aantal 

innovatieprojecten doen waarin we veel samenwerken met 

externe partijen als de pabo, de Universiteit Twente en 

lokale bedrijven, denk ik.

In het begin was mijn valkuil dat ik aan heel veel zaken 

tegelijk begon. Dan doe je dingen half en weten je collega’s 

niet waar de school naartoe gaat. Om stress bij collega’s 

tegen te gaan, dwing ik mezelf soms om ‘nee’ te zeggen 

tegen activiteiten. Ook ben ik doelgerichter dan toen ik net 

begon en weet ik sneller welke 

weg ik in wil slaan. Daarbij 

moet ik wel oppassen dat ik niet 

de kar ga trekken en daarmee 

ook de verantwoordelijkheid 

bij mijn collega’s wegneem. 

Dat leidt vaak tot weerstand en 

stress.

Een aandachtspunt nu is eraan 

te denken te managen by walking 

around: regelmatig in de klas 

kijken, een praatje maken, feed-

back geven. In het begin was 

ik als schoolleider veel te druk 

met plannen maken voor ver-

anderingen. Als ik langs kwam 

dan was het om te controleren 

of mensen dingen wel op de 

juiste manier deden. Het werkt 

echt beter om de capaciteiten 

en drijfveren die mensen heb-

ben als uitgangspunt te nemen 

en vervolgens samen heldere en 

acceptabele doelen te stellen. 

Daarmee maak je leerkrachten 

verantwoordelijk. Dat vergroot 

de motivatie en betrokkenheid 

en vermindert de stress.” �

‘ i n  h e t  b e g i n  w a s 

i k  v e e l  t e  d r u k  m e t 

p l a n n e n  m a k e n  vo o r 

v e r a n d e r i n g e n ’
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‘Sommige leerkrachten 
hebben het gevoel dat hun 

werkdruk omhoog gaat’

Jan Stuijver (53) is directeur van de Montessorischool 
Landsmeer.

“Onze school heeft een team van betrokken leerkrachten, 

waarbinnen werkdruk heel verschillend wordt ervaren. De 

meeste druk geeft het zoeken 

naar de juiste balans tussen wer-

ken met Montessorimateriaal en 

-methoden. Het geeft spanning 

bij verschillende collega’s hoe je 

de methode hanteert in de klas 

en hoe het werkt volgens de Mon-

tessoriprincipes. ‘Doe het zoals 

jij denkt dat het goed is’, houd 

ik hen voor, anders straalt jouw 

stress af op de kinderen.

Structuur en communicatie ver-

minderen stress. Deze school had 

toen ik afgelopen augustus aan-

trad geen concreet jaarplan. Voor 

het team en de ouders heb ik een 

jaarplanner gemaakt. Voorheen 

kregen ouders mail op mail, nu 

elke twee weken een nieuwsbrief. 

Het team informeer ik weke-

lijks schriftelijk over wat er die 

week staat te gebeuren en wat 

er bijvoorbeeld door het bestuur 

besloten is.

We hebben minder vergaderin-

gen door de week na schooltijd. 

In plaats daarvan is er tijdens 

zeven studiedagen ruimte voor 

de teamvergadering. Minder over-

leg geeft bij sommige collega’s 

onrust, omdat ze gewend waren overal bij betrokken te 

zijn, maar op termijn zou het rust moeten brengen.

Ik werd geconfronteerd met een teveel aan personele for-

matie in de begroting.

Taal-, reken-, ict- en bouwcoördinatoren hebben struc-

tureel extra uren voor hun taak. In totaal 330 uur extra 

op jaarbasis waardoor we de personele begroting over-

schrijden. Een groot deel van die taken valt gewoon onder 

het taakbeleid. De uren van bouwcoördinatoren worden 

volgend schooljaar opgeno-

men in het taakbeleid. Leer-

krachten met meer formatie 

dan de maximale lessentaak 

waarvoor ze ingezet zijn, zijn 

gevraagd een deel in te leve-

ren. Dit is een heet hangijzer, 

want sommige leerkrachten 

hebben het gevoel dat hun 

werkdruk daardoor omhoog 

gaat. Enkele collega’s hebben 

uren ingeleverd, anderen wil-

len dat niet. Zij krijgen vol-

gend jaar een lessentaak voor 

die uren. Voor een specifi eke 

klus, bijvoorbeeld taal- en 

rekencoördinatie, kan een 

leerkracht vervanging voor de 

klas krijgen voor een ochtend. 

We hopen hiermee te voorko-

men dat uren zomaar weglek-

ken zonder dat we resultaat 

zien.

Zelf kwam ik uit een stressvol-

le situatie. Ik werkte hiervoor 

als algemeen directeur voor 

een nieuwe, net verzelfstan-

digde stichting van 17 scho-

len. Het werk boeide, maar 

ik voelde geen steun vanuit 

het bestuur. Voor de directeuren was de nieuwe stichting 

iets waar ze niet op zaten te wachten. Kortom: er was veel 

scepsis. Nu ben ik in een werksituatie waarbij ik steun 

ervaar en veel betrokkenheid. Ik ga dagelijks fl uitend naar 

mijn werk, ik voel me hier heel prettig.” �

‘s t r u c t u u r  e n 

c o m m u n i c at i e 

v e r m i n d e r e n  s t r e s s ’

thema � stress
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

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

in Zo kan het ook!: het bestuur van basisschool het Mozaïek in Arnhem heeft 

het ziekteverzuim teruggedrongen door het aanstellen van Plusleraren, die 

in verschillende groepen leerkrachten kunnen vervangen. Dit geeft veel 

rust bij het – doorgaans – stressvolle regelen van vervanging en komt de 

onderwijskwaliteit ten goede. Enige nadeel: de kosten. tekst winnie lafeber

De Plusleraar, voortgekomen uit een oude 

– positief uitgevallen maar kostbare – pilot 

van het onder andere het Vervangingsfonds 

(Vf ), heeft als doel frequent verzuim goed te 

ondervangen. Een enkel bestuur, zoals De 

Basis (waar basisschool het Mozaïek onder 

valt), is met eigen investeringen – en door 

op een slimme manier gebruik te maken 

van de Vervangingspool van het Vf – toch 

doorgegaan.

Carola Peters, directeur van het Mozaïek: 

“Wij hebben 1,4 formatie voor de plusleraren: 

dat komt neer op drie – parttime – vaste ver-

vangers. Als er geen zieken zijn, verrichten zij 

andere taken op het gebied van kwaliteits-

ontwikkeling in de vorm van ‘plus-tijd’ voor 

elke leerkracht: ambulante dagen waarop de 

leerkracht niet voor de klas hoeft te staan en 

zich kan verdiepen in bijvoorbeeld Passend 

onderwijs, hande-

lingsgericht werken, 

het analyseren van 

toetsgegevens, groeps-

plannen en –effecten 

bekijken of het visi-

teren van een andere 

klas. Leerkrachten 

kunnen onderling plus-

tijd ruilen, bijvoorbeeld 

wanneer ze daar door 

drukte aan toe zijn. 

Alleen bij ziekte van 

een leerkracht vervalt 

de plus-tijd gedeelte-

lijk in die periode.”

Het Mozaïek staat in 

een Vogelaarwijk en 

daarom is het niet gemakkelijk goede inval-

lers te vinden. De Plusleraar is een uitkomst. 

Peters: “We kunnen nu zelf zieken opvangen 

en hebben geen lesuitval. Een Plusleraar 

kent de werkwijze en methodes van de 

school en is een bekend gezicht voor de leer-

lingen. Ook brengt de Plusleraar rust in de 

organisatie. Het scheelt veel administratieve 

rompslomp en stress. Ik hoef nu niet bang te 

zijn als ’s ochtends vroeg de telefoon gaat en 

er een ziekmelding is.”

De inzet van de Plusleraar blijkt een positief 

effect te hebben op het ziekteverzuim. 

Peters: “Door een vaste Plusleraar heb je 

geen inwerktijd en minder werkdruk. Ook 

kan deze leerkracht preventief worden 

ingezet, als een leerkracht er ‘bijna doorheen 

zit’.”

Helaas hangt er wel een prijskaartje aan. 

Het Vervangingsfonds vergoedt alleen de sala-

riskosten als de Plusleraar als ziektevervanger 

wordt ingezet, niet als deze andere taken 

uitvoert. En voor die extra taken is de lump-

sumvergoeding niet meer toereikend, denkt 

een bestuur vaak. Volgens Lex Albers, fi nanci-

eel adviseur bij de AVS, vallen de kosten mee 

als je vooraf goed begroot en uitgaat van de 

taken, en niet van de ‘poppetjes’. Albers: “Veel 

scholen vinden de Plusleraar duur, omdat ze 

achteraf geld moeten terugbetalen aan het 

Vervangingsfonds. Daarom moet je vóóraf (in 

de formatie) bepalen hoeveel tijd je reserveert 

voor vervanging. Die begroot je ook. Daarna 

schat je in hoeveel formatie nodig is voor de 

overige taken. Zo kun je toch een sluitende 

begroting realiseren.” De Basis evalueert jaar-

lijks of de kosten voor de Plusleraar kunnen 

worden gedragen. Deze bedragen ongeveer 

7 fte op jaarbasis voor de hele organisatie 

(18 scholen). Om het lumpsumbudget niet te 

overschrijden is het verstandig de Plusleraar 

in te zetten voor taken die sowieso uitgevoerd 

moeten worden, zoals ib-, rt- of adjunct-taken.

Ondanks de kosten kan schooldirecteur Carola 

Peters de Plusleraar absoluut aanraden. “Je 

moet er wel goed over nadenken, overleggen 

met je team en een goede planning maken. 

Maar de onderwijskwaliteit is gewaarborgd!” �

m e e r  i n fo r m at i e : 

www.debasis.org, www.mozaiekarnhem.nl 

of Lex Albers, l.albers@avs.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan 

het ook’.

plusleraar waarborgt kwaliteit

en brengt ziekteverzuim omlaag

Als er ondanks de Plusleraarmethode meerdere zieken tegelijk zijn, 
nemen anderen – bijvoorbeeld de adjunct – de lessen over. Maar dat 
komt bij het Mozaïek nauwelijks voor.
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eindver ant woordelijk management

De Onderwijsraad publiceerde 
eind november 2010 het rapport 
‘Verzelfstandiging in het onderwijs 
II’. In de pers lag de nadruk op het 
feit dat de Onderwijsraad de term 
‘College van Bestuur’ te ver af vindt 
staan van het primaire proces. Een 
bijzondere opvatting, omdat deze 
geen recht lijkt te doen aan de 
situatie en de ontwikkelingen in onze 
onderwijssector. Maar, wat bracht de 
raad tot deze opmerking? 

tekst carine hulscher-slot

De Onderwijsraad heeft de structuur van de 

interne organisatie van tien grote schoolor-

ganisaties geanalyseerd. Met daaronder een 

schoolbestuur voor primair en voortgezet 

onderwijs, een schoolbestuur voor primair 

onderwijs en een bestuur voor primair 

onderwijs en kinderopvang. Als een van de 

overeenkomsten tussen de tien instellingen 

noemt de raad dat de instellingen expliciet 

aangeven dat zij streven naar een balans 

tussen centrale en decentrale verantwoorde-

lijkheden. Met, waar mogelijk, een zo groot 

mogelijk mandaat voor de schooldirecteuren.

Negen van de tien onderzochte instellingen 

kennen een model met een raad van toezicht 

(en dus ook een college van bestuur, hoewel 

het rapport dit niet vermeldt). De enige 

instelling waarbij dat niet het geval is, is de 

instelling voor primair onderwijs. Daar is 

sprake van twee bovenschools directeuren, 

waarvan een van hen bestuursmandaat heeft 

en de schooldirecteuren aanstuurt.

Functiescheiding 
Vreemd genoeg gaat de Onderwijsraad niet 

in op het feit dat de functiescheiding, de 

scheiding tussen bestuur en intern toezicht, 

binnen alle instellingen dus adequaat 

is geregeld. En dat terwijl in het advies 

‘Degelijk Onderwijsbestuur’ (december 

2004) van de raad al nadrukkelijk op een 

wettelijke regeling van de functiescheiding 

aangedrongen wordt. Daarbij werd als 

voorbeeld genoemd dat in de bve (nu 

mbo genoemd) en het hoger onderwijs de 

bestuurlijke en toezichthoudende taken zijn 

gesplitst en toebedeeld aan twee afzonder-

lijke organen, een college van bestuur en een 

raad van toezicht.

Praktijkvarianten
De Onderwijsraad onderscheidt twee 

praktijkvarianten:

1.  Bestuur op de achtergrond, scholen 

voorop

2.  Bestuur op de voorgrond, scholen/

opleidingen erachter

In het primair en voortgezet komt alleen de 

eerste variant voor. Uit onderzoek blijkt dat 

in de afgelopen tien jaar het aantal basis-

scholen gelijk is gebleven, maar het aantal 

schoolbesturen met een derde afgenomen. 

Het speciaal onderwijs komt in het verhaal 

niet voor. Ondanks de bestuurlijke schaalver-

groting en fusies van scholen is de bestuur-

lijke variëteit nog voldoende gegarandeerd 

en zijn in vrijwel alle gemeenten besturen 

van verschillende richtingen actief. 

Binnen het po hebben scholen de mogelijk-

heid tot een eigen profi lering, zij voeren hun 

eigen naam en hebben bij onderwijsinhoud 

en -uitvoering veel autonomie. De school-

leiding krijgt, doordat het bestuur de 

bestuurlijke taken voor zijn rekening neemt, 

de gelegenheid zich te concentreren op de 

onderwijsinhoud, het eigen personeel en de 

leerlingen en ouders. Dat kan wel tot gevolg 

hebben dat teamleden zich alleen verbonden 

voelen met de eigen school en niet met het 

grotere geheel.

Colleges van bestuur hebben in de regel oog 

voor het belang van onderwijskundige en 

organisatorisch vrijheid. Maar, in sommige 

organisaties heeft het college de ambitie 

toch een wat meer inhoudelijke, sturende 

en steunende rol op zich te nemen. Daarbij 

kan het gaan om het steunen van innovatieve 

ontwikkelingen, het verbinden van scholen 

onderling en het samen oppakken van de 

kwaliteitszorg. 

Te ver?
Ook in het vervolg van het recente rapport 

van de Onderwijsraad is geen onderbouwing 

te vinden van het kennelijke nadeel dat 

het college van bestuur ver afstaat van het 

primaire proces. Is het juist niet zo dat het 

primaire proces behoort tot het domein van 

de schoolleider en niet tot dat van het (col-

lege van) bestuur?

Ook in het primair onderwijs leidt schaal-

vergroting, maar ook een duidelijke 

vormgeving van de functiescheiding en 

een transparante verdelingen van taken en 

bevoegdheden, steeds vaker tot de invoe-

ring van een bestuursmodel met een raad 

van toezicht en een college van bestuur. 

Daarbij gaat men echter niet over één nacht 

ijs. Het verwerven van draagvlak, de beno-

digde cultuurverandering en rolbewustzijn 

zijn minstens even belangrijk als het regelen 

van allerlei formele zaken.

En bij de taken van het college van bestuur, 

vast te leggen in het reglement voor het 

college en uiteraard in het management-

statuut, gaat het ook om het initiëren en 

aansturen van nieuwe onderwijskundige 

ontwikkelingen, het initiëren en bewaken 

van gesystematiseerde kwaliteitszorg en het 

aansturen van schooldirecteuren. Dit alles 

met het oog op een duidelijke verdeling van 

taken en domeinen tussen bestuurders, 

directeuren en hun teams. Wie kan daar op 

tegen zijn? �

m e e r  w e t e n ?

Voor vragen over de invoering van een raad 

van toezicht en een college van bestuur 

kunt u terecht bij ondergetekende.

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling, medezeggenschap, orga-

nisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, de 

verhouding bestuur-management en Policy 

Governance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding. 

de onderwijsraad en 

colleges van bestuur
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specia al (ba sis)onderwijs

Bij de aanbieding en de behandeling 
van de onderwijsbegroting is er 
begrijpelijk nogal wat onrust 
ontstaan, met name rond de 
bezuiniging van 300 miljoen op 
Passend onderwijs. Er gingen veel 
stemmen op dat dit het realiseren 
van Passend onderwijs onmogelijk 
gaat maken. Maar gaat het hier wel 
echt om een bezuiniging op Passend 
onderwijs of is er sprake van een 
ongewenste begripsverwarring in 
deze (politieke) discussie?

test jos hagens

Teruggaan naar de bron, betekent het 

herlezen van de beleidsbrief van voormalig 

onderwijsstaatssecretaris Sharon Dijksma 

over ‘de nieuwe koers’. Daarin wordt een 

politieke keuze duidelijk gemaakt: (…) “Het 

totale budget is gebaseerd op de huidige 

rugzakmiddelen voor cluster 3 en 4 en het 

grootste deel van de ambulante begelei-

ding, op het niveau Rijksbegroting 2008.” 

(…)

Uit cijfers gepresenteerd op 2 november 

2009, blijkt dat dit vastgestelde niveau door 

de voortdurende stijging van indicaties voor 

speciaal onderwijs fors wordt overschreden: 

in 2010 met 41 miljoen, in 2011 met 76 mil-

joen en in 2012 met 37 miljoen.

De ‘wagen’ – het terugdringen van het aan-

tal kinderen dat aangewezen is op speciaal 

onderwijs – is in de modder van de weer-

barstige praktijk vastgelopen.

Terugbetalen
Al in 2009 is duidelijk gemaakt dat deze 

overschrijding uit de sector – toen ook al 

onterecht aangeduid als Passend onderwijs 

– terugbetaald moet worden. De bezui-

nigingsvoorstellen zijn dus grotendeels 

te verklaren uit bovenstaande politieke 

keuze. De recente beleidsbrief van minister 

Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer 

(30 november 2010*), waarin zij ingaat op 

de stand van zaken van de uitwerking van 

Passend onderwijs, het tijdpad en de moties 

die tijdens de begrotingsbehandeling 

werden ingediend, geeft onomwonden aan: 

(…) “Bij de invulling van de bezuiniging zal 

ik het reguliere onderwijs zoveel mogelijk 

ontzien.” (…)

Lange adem
De ontwikkeling van Passend onderwijs is in 

de visie van de AVS hét middel om de voort-

durende groei van indicaties voor speciaal 

onderwijs om te buigen. Maar dat is wel een 

kwestie van lange beleidsadem! Tijdens de 

vele studiedagen Kind op de Gang!® ontdek-

ken de adviseurs van de AVS telkens weer 

hoe zeer de basale doelen van Weer Samen 

naar School (WSNS) nog steeds niet gereali-

seerd zijn in de toerusting van leerkrachten. 

Zij vragen telkens weer om professionalise-

ring op het vlak van klassen management, 

instructievaardigheden en stellen een goede 

interne zorgstructuur als voorwaarde.

Als Passend onderwijs zich nu daadwerkelijk 

richt op de professionalisering van leerkrachten 

en het focussen van schoolontwikkeling op 

het primaire proces (bij voorkeur met een 

blijvend effect), dan wordt het een ‘paard’ dat 

de vastgelopen wagen uit de modder kan trek-

ken. Nu bezuinigen op Passend onderwijs is als 

het doodschieten van het paard, omdat de kar 

vastzit in de modder. En dat is niet slim. �

*De beleidsbrief van de minister van OCW is 

terug te vinden op www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/passendonderwijs.

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) 

is senior adviseur bij de AVS op 

het gebied van onderwijs en 

leerlingzorg. Hij verzorgt op 

18 maart aanstaande tijdens het AVS-

congres ‘Verbindend leiderschap’ een 

plenaire sessie over Passend onderwijs 

als maatschappelijke agenda, getiteld: 

‘Elk Kind toekomst’.

b eg r ip s v erwa r r in g  b i j  b e zu ini g in g  pa s s en d  o n d erw i j s

het paard en 

de wagen

Nu bezuinigen op Passend onderwijs is als het doodschieten van het paard, omdat de kar vastzit 
in de modder.
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achtergrond

e l k  j a a r  v e r l a t e n  3 0 . 0 0 0  k i n d e r e n  d e  b a s i s s c h o o l  z o n d e r  

De meest recente PISA-resultaten liegen er niet om. Nederlandse jongeren scoren internationaal 

gezien op leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen niet slecht, maar wel steeds 

minder. Bovendien blijkt een op de zeven leerlingen niet of nauwelijks te kunnen lezen of 

schrijven. “Al zou het Nederlandse onderwijs op 1 staan, dan nog is dit volstrekt onacceptabel.” 

tekst daniëlla van ’t erve

Laaggeletterdheid: 
 doorbreken is een 

Ruim 14 procent van de Nederlandse scholieren is laagge-

letterd: zij hebben grote moeite met het lezen en schrijven 

van eenvoudige teksten. Het gaat om meer dan de helft 

van de leerlingen in de laagste vormen van het voortgezet 

onderwijs. Vooral jongens scoren slecht: gemiddeld is er 

een leesachterstand van een jaar in vergelijking met meis-

jes. ‘Laaggeletterden zullen grote problemen ondervinden 

om volwaardig mee te doen in onze maatschappij’, meldt 

het PISA-rapport 2009, waarin de prestaties van 15-jarigen 

uit 65 landen met elkaar vergeleken zijn.

Laaggeletterdheid doet zich overal voor. In Finland, het best 

presterende Europese land, is 7,9 procent van de 15-jarigen 

laaggeletterd, in België en Duitsland ligt het percentage 

rond de 18 procent. Opvallend is dat in Vlaanderen alleen 

het percentage laaggeletterden wel lager ligt dan in Neder-

land (13,4 tegenover 14,3 procent). Een verklaring hiervoor is 

wellicht dat in Vlaanderen kinderen al vanaf drie jaar naar 

de basisschool gaan. Aan het advies van de Onderwijsraad 

om ook in ons land de basisschool voor driejarigen toegan-

kelijk te maken wordt vooralsnog geen invulling gegeven.

Tweederde autochtoon
In Nederland is 26 procent van de eerste generatie en 17 pro-

cent van de tweede generatie allochtonen laaggeletterd. Dat 

is aanzienlijk minder dan in de ons omringende landen. In 

Nederland blijkt echter meer dan 12 procent van de autoch-

tone scholieren ook grote problemen te hebben met eenvou-

dige teksten. Volgens de PISA-onderzoekers is het dan ook 

‘een misverstand te veronderstellen dat laaggeletterdheid 

vooral een probleem bij allochtone leerlingen is’.

Voor Margreet de Vries, algemeen directeur van de Stich-

ting Lezen & Schrijven, vormen deze cijfers geen verrassing. 

Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen volwassenen die grote 

moeite hebben met lezen en schrijven. “Tweederde daarvan 

is autochtoon. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben 

een grotere kans om zelf ook een taalachterstand op te 

lopen. In die gezinnen wordt vaak weinig voorgelezen, ter-

wijl dat dé manier is om de woordenschat te vergroten. Zo 

houdt het probleem zich in stand.”

De situatie thuis heeft een belangrijke invloed op de pres-

taties van leerlingen, zo blijkt ook uit het PISA-onderzoek. 

Zo zijn de scores in alle drie de onderzochte vakken bedui-

dend lager onder de ruim 6 procent leerlingen die thuis 

geen Nederlands spreken. En de resultaten verbeteren naar-

mate het opleidingsniveau van de ouders toeneemt.

Blinde vlek
Dat in een welvarend land nog zoveel leerlingen laagge-

letterd zijn, wijt De Vries aan een soort blinde vlek voor 

dit probleem. “Ons onderwijs is op niveau, we hebben 
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 g o e d  t e  k u n n e n  l e z e n

‘De cirkel
kwestie van doen’

professionele leerkrachten en goede lesmethodes, dus ieder-

een denkt: het is wel geregeld.”

In 2007 sloten werkgevers- en werknemersorganisaties 

daarom al gezamenlijk met de overheid een convenant om 

laaggeletterdheid tegen te gaan. De partijen spraken af dat 

het aantal laaggeletterden in 2015 met 60 procent zou zijn 

verminderd en dat er vanaf 2011 geen kind de basisschool ver-

laat met onvoldoende basisvaardigheden lezen, schrijven en 

rekenen. Ondanks alle voor- en vroegschoolse programma’s, 

de extra taalprojecten en achterstandsgelden, worden de doel-

stellingen bij lange na niet gehaald. De maatregelen hebben 

niet voldoende effect. Elk jaar verlaten volgens de Inspectie 

van het Onderwijs zeker 30.000 kinderen de basisschool zon-

der goed te kunnen lezen of schrijven. “Al zou het Nederland-

se onderwijs in de PISA-ranglijst op de eerste plaats eindigen, 

dan nog is dit volstrekt onacceptabel”, zegt De Vries.

Foto: Hans Roggen

Leesplezier
Stichting Lezen & Schrijven is dan ook blij met het actie-

plan Beter Presteren dat minister Marja van Bijsterveldt 

als reactie op het PISA-onderzoek lanceerde. Terug naar 

de basis is hierin het motto: meer aandacht voor de kern-

vakken, een verplichte eindtoets voor het primair onder-

wijs en nog maar twee uitstroomprofi elen (alfa en bèta) in 

het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de overheid voor 

de zomer nog met een specifi ek actieplan tegen laaggelet-

terdheid komen.

Margreet de Vries hamert verder op een ketenaanpak voor 

0 tot 80 jaar: naast het onderwijs en de ouders, spelen 

ook consultatiebureaus, kinderopvang, professionals en 

werkgevers een onmisbare rol. De aanpak van laaggelet-

terdheid mislukt nu vaak omdat er volgens haar te veel in 

kokers wordt gedacht. “Bijvoorbeeld dat kinderen op het 

kinderdagverblijf vooral moeten spelen. Maar spelen is 

ook leren. Lezen is onwijs leuk en daar kun je niet vroeg 

genoeg mee beginnen. Een kwartiertje voorlezen per dag 

vertaalt zich direct in betere resultaten.”

Ook op school bestaan kokers, zoals dat leren lezen alleen 

iets is voor de leerkracht in groep 3. De Vries: “En de 

school zou, als dat nodig is, ouders moeten aanspreken 

op hun taalvaardigheid. Dat is misschien niet makkelijk, 

maar alleen op die manier kan de cirkel doorbroken 

‘Een kwartiertje voorlezen per dag vertaalt zich direct in betere resultaten.’

‘d e  a a n pa k  m i s l u k t  v a a k  o m d at 

e r  t e  v e e l  i n  ko k e r s  w o r d t 

g e d a c h t ,  z o a l s  d at  l e r e n  l e z e n 

a l l e e n  i e t s  i s  v a n a f  g r o e p  3 ’
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worden.” Laaggeletter-

de ouders, die bijvoor-

beeld nooit briefjes 

meegeven voor de leer-

kracht/directie, kun-

nen een signalering 

vormen.

(Voor)lezen zet een 

positieve spiraal in 

gang, zo blijkt ook uit 

recent promotieonder-

zoek van Suzanne Mol 

aan de universiteit 

van Leiden. Kinderen 

met plezier in lezen, 

lezen meer en beter 

en presteren daardoor 

ook op andere vak-

ken beter. Volgens het 

PISA-onderzoek sco-

ren leerlingen die het meeste plezier in lezen hebben twee 

vaardigheidsniveaus hoger dan kinderen die lezen niet 

leuk vinden. “Taal raakt alles en het is dan ook belangrijk 

om in elke periode van het leven het lezen te blijven sti-

muleren”, vertelt De Vries.

Niet ingewikkeld
Een schoolleider kan volgens haar het verschil maken door 

de prioriteit te leggen bij de basisvaardigheden. En daarin 

mag de lat best wat hoger, zeker in het speciaal onderwijs. 

De Vries: “Een van onze Taalambassadeurs vertelde dat er 

van hem, eenmaal in het speciaal onderwijs, niets meer 

verwacht werd. Alles wat hij moeilijk vond, hoefde hij 

gewoon niet te doen. Pas in het volwassenenonderwijs 

heeft hij leren lezen en schrijven.”

Een andere misvatting waar De Vries al jaren tegen strijdt 

is de gedachte dat een eenmaal opgelopen achterstand niet 

meer in te lopen is. “Slechts 2 procent van de leerlingen 

leert het nooit. Een taalcoördinator heeft op een school 

waar 50 procent van de brugklassers zo goed als analfabeet 

was, in acht weken het lezen en schrijven bijgespijkerd. 

Sommige leerlingen konden niet geloven dat ze het zo snel 

onder de knie hadden. Maar het kan echt en het is niet 

ingewikkeld. Het is gewoon een kwestie van doen!” �

m e e r  w e t e n ?

Het programma Taalkr8! Junior van de Stichting Lezen & 

Schrijven helpt basisscholen kinderen te enthousiasmeren 

voor taal. Het stimuleert scholen hun taalbeleid te 

verbeteren en kan leerkrachten helpen laaggeletterdheid 

bij ouders te herkennen en ze erop aan te spreken. Zie: 

www.taalkr8junior.nl en www.lezenenschrijven.nl. �

Om speciaal onderwijsscholen te ondersteunen bij hun 

taal/lees- en rekenonderwijs organiseert Projectbureau 

Kwaliteit in maart en april 2011 op vier plaatsen in het land 

Regionale conferenties speciaal onderwijs voor onder meer 

schoolleiders, leerkrachten, intern en ambulant begeleiders. 

Meer informatie: http://schoolaanzet.nl/conferenties/

regionaleconferentiesso

achtergrond

“Taal raakt alles”, aldus Margreet de Vries, 
algemeen directeur van de Stichting Lezen & 
Schrijven. Foto: Sebastiaan ter Burg

p i s a :  ‘d a l i n g  z e g t  n i e t  a l l e s ’

PISA staat voor Programme for Internatio-

nal Student Assessment en is een driejaar-

lijks onderzoek naar de praktische kennis 

en vaardigheden van 15-jarigen op het 

gebied van lezen, wiskunde en natuurwe-

tenschappen. In 2009 werd het onderzoek 

in opdracht van de Organisatie voor Eco-

nomische samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) voor de vierde keer verricht en 

namen 65 landen deel. Het Cito voerde het 

Nederlandse deelonderzoek uit: in totaal 

hebben 4.760 leerlingen van 186 scholen 

voor voortgezet onderwijs meegedaan. 

In 2009 stond leesvaardigheid centraal, 

in 2006 was dit natuurkunde en in 2003 

wiskunde.

Nederland zakt iets op de internationale 

ranglijst, maar doet het nog steeds boven-

gemiddeld goed. Voor lezen staat Neder-

land op de tiende plek, voor wiskunde en

natuurwetenschappen op de elfde. Door de 

deelname van nieuwkomers als China en 

Singapore zegt de daling niet alles. Bij wis-

kunde is sinds 2003 echter een duidelijke 

verslechtering van de prestaties te zien.

De afgelopen keer deden de leerlingen het 

bij lezen ongeveer net zo goed als de vori-

ge keer, maar de score haalt het niet bij het 

niveau van 2003. Goed nieuws is er ook: 

onze zwakke lezers scoren substantieel 

beter dan die in andere landen én signifi -

cant beter dan de vorige keer (14,3 procent 

tegenover 15,1 procent laaggeletterden in 

2006). Nederland doet het daarentegen 

juist weer slechter aan de bovenkant: de 

toppresteerders scoren lager dan die in 

andere landen.

De AVS is van mening dat de huidige 

uitkomsten van het PISA-onderzoek het 

gevolg zijn van het onderwijs van een 

fl ink aantal jaren geleden. Voorzitter Ton 

Duif: “We zijn pas twee à drie jaar bezig 

met meer focus op taal en rekenen. Deze 

inspanning zie je in deze PISA-uitkomsten 

nog niet terug. De minister zou met haar 

beleid naar aanleiding van PISA 2009 wat 

meer geduld moeten opbrengen en tege-

lijkertijd scholen beter toerusten om hun 

moeilijke taak waar te maken. Scholen 

willen wel, maar worden steeds opnieuw 

geconfronteerd met een niet investerende 

overheid die wel voor een dubbeltje op de 

eerste rang wil zitten. Kijk naar de draconi-

sche bezuinigingen op Passend onderwijs. 

Het is niet onmogelijk dat Nederland in de 

toekomst op de PISA-ranglijst zal stijgen, 

maar dat komt dan eerder omdat andere 

landen nog drastischer op onderwijs 

bezuinigen dan dat we onze kinderen op 

een beter taal- en rekenenniveau krijgen.”
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h a n dvat  o m  n i e t  a a n  el k e  g e zo n d h ei d s h y p e  m ee  t e  h o e v en  d o en

Een lespakket over pesten, een brochure over schoolmelk of een digiles over genotsmiddelen. 

Scholen worden overspoeld door aanbieders van gezondheidsprojecten en lesmateriaal. 

De ‘Gezonde School’ brengt hier verandering in: een vraaggerichte werkwijze die 

schoolgezondheid structureel en integraal stimuleert. Basisscholen die structureel aandacht 

besteden aan gezondheidsbevordering kunnen vanaf januari 2011 het Vignet Gezonde School 

aanvragen en zich profi leren als Gezonde School. tekst sanne de josselin de jong (stivoro/rivm)

achtergrond

‘Gezonde School
is dé oplossing’

‘Als een Kamerlid iets zegt over bijvoorbeeld fruit eten, dan wordt je als onderwijs min of meer gedwongen om daar aandacht aan te besteden.’ Foto’s: Cats & Withoos
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De school is, naast het gezin, een voor de hand liggende 

omgeving voor het bevorderen van de gezondheid van 

kinderen. Ook voor gezondheid geldt ‘jong geleerd, is oud 

gedaan’. Professor Nanne de Vries, hoogleraar Gezond-

heidsvoorlichting aan de Universiteit Maastricht: “Veel van 

het gezondheidsgedrag wordt al in de vroege kindsheid 

gevormd. Effecten op de lange duur zijn heel voor de hand 

liggend.” Uit onderzoek blijkt dat het bevorderen van de 

gezondheid van leerlingen een positieve invloed heeft op 

leerrestaties: gezonde kinderen presteren beter. “Een erg 

mooi effect, want dat betekent dat het ook de primaire 

doeleinden van de school kan dienen”, legt De Vries uit. 

Schoolgezondheidsbevordering draagt zo immers bij aan 

goede onderwijsresultaten.

Veel scholen besteden al tijd en aandacht aan de gezond-

heid van hun leerlingen. In de praktijk vormen de activi-

teiten echter niet altijd één geheel en vaak ontbreekt een 

planmatige en structurele aanpak. De Vries: “Het is heel 

belangrijk dat je niet één keer iets probeert, maar dat je 

dat constant probeert te doen. En niet alleen lesgeven 

over gezondheid, maar het een onderdeel maken van alles 

wat er op school gebeurt. Als je een integrale benadering 

nastreeft, dan heb je effect.”

Weloverwogen
De ‘Gezonde School’ is een werkwijze om op een structu-

rele en integrale manier de gezondheid van leerlingen en 

schoolpersoneel te stimuleren. De school stelt weloverwo-

gen prioriteiten in gezondheidsthema’s en zet gedurende 

minimaal drie jaar activiteiten in die daarop inspelen. 

Deze activiteiten bevatten voor een bepaald gezondheids-

thema een mix aan maatregelen met zowel aandacht voor 

signalering, gezondheidseducatie, gezonde schoolomge-

ving en schoolbeleid/regelgeving. Ook zijn de activiteiten 

gericht op meerdere doelgroepen: leerlingen, schoolperso-

neel en ouders.

In Friesland werden in 2008 twee pilots uitgevoerd om 

ervaring op te doen met deze manier van werken. Na een 

positieve evaluatie zijn in schooljaar 2009/2010 meer basis-

scholen gestart met de Gezonde School, waaronder basis-

school De Baggelaar in Munnekeburen. Directeur Jantina 

van der Vegt: “Er worden bij ons op school bijvoorbeeld wel 

eens observatielijsten ingevuld om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen te registreren. Je kunt er alleen 

niet goed handen en voeten aan geven wat je vervolgens 

met die gegevens kunt doen. Met de Gezonde School ga 

je systematisch te werk en breng je structuur aan in jouw 

gezondheids- en veiligheidsbeleid.”

Op de Vensterschool in Noordwolde, waar ook sinds een 

jaar met de Gezonde School gewerkt wordt, werden vra-

genlijsten ingevuld door medewerkers en namen ouders 

deel aan een workshop om in kaart te brengen aan welke 

gezondheidsthema’s de school de komende jaren aan-

dacht wil besteden. Ook voerde de schoolverpleegkundige 

gesprekken met de leerlingen uit de bovenbouw. Direc-

teur Wim Lem: “De Gezonde School is een mooie metho-

diek om alle geledingen binnen je school te bevragen. Het 

geeft weer andere invalshoeken. Wij vinden misschien 

wel dat alles goed gaat, maar ouders en leerlingen kun-

nen daar heel anders over denken.”

Overspoeld
Door vast te stellen welke gezondheidsthema’s de komen-

de jaren prioriteit verdienen, kan een school vraaggericht 

te werk gaan. Binnen thema’s kan een school activiteiten 

kiezen en uitvoeren. Dit vindt Vensterschooldirecteur 

Lem een groot voordeel van het werken met de Gezonde 

School. “Normaalgesproken word je overspoeld met alles 

wat er op dit moment maatschappelijk speelt. Als school 

krijg je de wereld aan e-mails en post. Nu is het juist 

vraaggestuurd. Wij zeggen: we willen met deze thema’s 

bezig, wat is er op de markt? Alles wat los binnenkomt, 

leggen we aan de kant.” De Gezonde School biedt volgens 

Lem een handvat om niet aan ‘elke hype’ mee te hoeven 

doen. “Als een Kamerlid iets zegt over bijvoorbeeld fruit 

eten, dan wordt je als onderwijs min of meer gedwongen 

om daar aandacht aan te besteden. Nu kunnen we als 

school en ouders zeggen: we zijn met dit programma 

bezig en daar houden we ons gewoon aan.”

In het schoolgezondheidsplan van de Vensterschool is 

vastgelegd dat de school zich de komende jaren richt op 

de thema’s sociaal-emotionele vaardigheden, voeding/

sport en hygiëne/schoolinrichting. Het schoolgezond-

heidsplan wordt opgenomen in het schoolbeleid. Zo 

wordt gezondheidsbevordering geborgd. Het betekent 

echter niet dat de school geen aandacht meer kan beste-

den aan gezondheidsthema’s die niet tot prioriteit ver-

kozen zijn. Directeur Lem: “Je gaat uitvoering geven aan 

je plan, maar dat wil niet zeggen dat je andere dingen 

niet meer kunt doen. Binnenklimaat is zo’n thema dat 

overal speelt en dus ook bij ons. Die keuze kun je altijd 

maken.”

Partners
Scholen staan er niet alleen voor bij het werken met 

de Gezonde School. Verschillende preventiepartners 

‘a l l e s  w at  lo s  b i n n e n ko m t , 

l e g g e n  w e  a a n  d e  k a n t ’

‘ j e  m o e t  n i e t  a l l e e n  l e s g e v e n 

o v e r  g e z o n d h e i d ,  m a a r  h e t 

o n d e r d e e l  m a k e n  v a n  a l l e s  w at 

o p  s c h o o l  g e b e u r t ’
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bundelen hun krachten om scholen gezamenlijk te onder-

steunen. Ouders vormen hierbij de eerste belangrijke ‘part-

ner’. Er wordt dan ook nauw met hen samengewerkt. Een 

andere belangrijke partner is de GGD, die door veel exper-

tise weet welke interventies effectief zijn. Directeur Van 

der Vegt van De Baggelaar: “De GGD ondersteunt me bij het 

kiezen van activiteiten en geeft daarbij mogelijkheden aan. 

Bijvoorbeeld voor het thema digipesten verwijst de GGD 

me door naar bureau HALT.” Daarnaast kan de GGD onder-

steunen bij het evalueren van de activiteiten of het proces. 

Evenals Van der Vegt is ook schoolleider Lem te spreken 

over deze gezamenlijke aanpak. “De verpleegkundige van 

de GGD maakt deel uit van de werkgroep op onze school. 

Zij komt hier regelmatig en heeft zicht op wat er op deze 

school gebeurt.”

m e e r w a a r d e  w e r k w i j z e 

g e z o n d e  s c h o o l

•  Gezonde leerlingen leren beter

•  Betere gezondheid voor leerlingen en leerkrachten

•  Geringe tijdsinvestering door gerichtekeuzes en door 

inbedding in de MR, het zorg- en adviesteam en het 

schoolcurriculum

•  Financieel voordeel door vermindering van kosten voor 

individuele (gezondheids)zorg en verzuim

•  Brengt samenhang aan tussen bestaande en nieuwe 

activiteiten

•  Ouders stellen Gezonde School op prijs

De ‘Gezonde School’ is een werkwijze om op een structurele en integrale manier de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel te stimuleren.
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achtergrond

v i g n e t  g e z o n d e  s c h o o l

Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) 

heeft in opdracht van het ministerie van 

VWS de Gezonde School geëvalueerd 

en vervolgens herzien. Het RIVM heeft 

daartoe met haar partners een lande-

lijk vignet Gezonde School ontwikkeld. 

Vanaf de NOT – 25 tot en met 29 januari 

aanstaande – kunnen scholen die struc-

tureel en integraal aan gezondheidsbe-

vordering werken het vignet digitaal aan-

vragen door een vragenlijst in te vullen. 

Het vignet bestaat uit een basiscertifi caat 

(met onderdelen als wettelijke verplich-

tingen, gezondheidsprofi el van de school 

en beleid) en acht themacertifi caten 

(zoals sport en bewegen, roken en alco-

hol, sociaal-emotionele ontwikkeling en 

binnen- en buitenmilieu). De school is 

vrij om een keuze te maken uit de thema-

certifi caten en daarmee aansluiten bij de 

prioriteiten van de school.

Neem voor meer informatie contact op 

met de GGD in de buurt (www.ggd.nl) en/

of kijk voor het aanvragen van het vignet 

op www.gezondeschool.nl (website van 

RIVM en landelijke gezondheidspartners). 

Hier staat ook een overzicht van de con-

tactpersonen Gezonde School per GGD en 

thema-instituut.

‘Met de gezonde school ga je systematisch te werk en breng je structuur aan 
in jouw gezondheids- en veiligheidsbeleid.’

Het samenwerken met andere organisaties sluit goed aan 

bij de aanpak van de Vensterschool. De school is naast een 

Gezonde School namelijk ook een brede school. Lem: “Er 

kunnen allerlei activiteiten uit de Gezonde School voort-

komen die zowel binnen school als daarbuiten uitgevoerd 

worden. Het thema overgewicht kun je bijvoorbeeld op 

school oppakken, maar ook buiten schooltijd doorzetten 

naar de plaatselijke sportverenigingen.”

Beide directeuren kijken tevreden terug op hun eerste 

‘Gezonde Schooljaar’. De huidige gezondheidssituatie van 

de school is in kaart gebracht, er is gezamenlijk besloten 

welke thema’s prioriteit verdienen én er is een meerjarig 

gezondheidsplan opgesteld. Hoewel ze hierdoor dit eer-

ste jaar vrij intensief vond, verwacht Van der Vegt dat dit 

de komende jaren minder zal worden. “Als je alles goed 

en gestructureerd op papier hebt, dan moet het gewoon 

gaan lopen en zal het ook minder tijd vragen, daar ben ik 

van overtuigd.” Over de effecten van het werken met de 

Gezonde School kan ze nu nog niet veel zeggen. “Maar het 

gaat wel z’n vruchten afwerpen.” Van der Vegt vindt het 

Vignet Gezonde School, dat op de NOT gelanceerd wordt, 

een goed initiatief. “Je kunt daarmee aan ouders laten zien 

dat je structureel met gezondheid bezig bent en dat je het 

belangrijk vindt.” Lem deelt haar mening. “Maar”, zo voegt 

hij eraan toe, “het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat er 

achter die voordeur gebeurt.” �

d o o r  v a s t  t e  s t e l l e n  w e l k e 

g e z o n d h e i d s t h e m a’s  p r i o r i t e i t 

v e r d i e n e n ,  k a n  e e n  s c h o o l 

v r a a g g e r i c h t  t e  w e r k  g a a n
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Jan Berent Heukensfeldt Jansen leidt 

een fi nancieel bedrijf. Hij stelt hoge 

doelen en verwacht maximale inzet van 

zijn mensen. Maar hij gebruikt ‘zachte’ 

leiderschapsinstrumenten: persoonlijke 

aandacht, de passie van medewerkers 

aanboren en aanstekelijk enthousiasme.

tekst marijke nijboer

‘Iedereen is 

Hij komt zijn gast persoonlijk in de hal ophalen. Straalt 

tot en met het afscheid interesse en betrokkenheid uit. De 

blikvanger in zijn kantoor: een replica van het zeilschip 

waarmee ABN Amro onder zijn management in 2005/2006 

de Volvo Ocean Race won. Het was een intense klus die zijn 

visie op leiderschap verdiepte.

interview

‘ i k  w i l  d at  m e n s e n  z e g g e n :  w at  h e b  i k  h e t  z w a a r ,  m a a r  w at  i s   

Uw bedrijf heeft een lastige tijd achter de rug: midden in de kre-

dietcrisis moest de Nederlandse tak worden verkocht. Toch scoort 

IFN hoog op medewerkers- en klanttevredenheid. Hoe kan dat?

“Ik vind mijn medewerkers belangrijk en dat straal ik uit. 

Zij moeten zich persoonlijk en professioneel kunnen ont-

wikkelen. Als zij vinden dat ze datgene waarvoor zij verant-

woordelijk zijn kunnen beïnvloeden, merken dat hun klant 

tevreden is en hun baas waardeert wat ze doen, gaan ze 

aan het eind van de dag tevreden naar huis.”

Past zo’n softe benadering bij de harde fi nanciële sector?

“Wij halen onze doelen. Met deze houding haal je 150 pro-

cent uit je mensen in plaats van 100 procent.”Zijn raad: 

investeer in de ontwikkeling van je personeel. “Als een 

schoolleider als hoofddoel heeft dat iedereen die voor hem 

werkt kan groeien, privé en professioneel, dan doet hij of 

zij het altijd goed. Je bent leider van ménsen. Als hun groei 

niet jouw doel is, waarom zouden zij dan voor jou willen 

hollen? Ik wil dat mensen zeggen: wat heb ik het zwaar, 

maar wat is het gaaf.”

Verjaardagskaart
Heukensfeldt Jansen steekt veel energie in persoonlijke 

contacten met zijn medewerkers. Iedereen krijgt een ver-

jaardagskaart met een persoonlijke boodschap. En de ceo 

 ambitieus’
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De ceo: “Het is heel simpel. Ik stroomlijn de organisatie-

structuur, zodat ik met die organisatie mijn doelen kan 

blijven realiseren. Die structuur laad je met de allerbeste 

mensen. Op iedere plek zet je de meest geschikte persoon. 

Dat lukt misschien niet helemaal, maar als het je uit-

gangspunt is kom je een heel eind. Daarna concentreer je 

je op de executie en de discipline. En communicatie, com-

municatie, communicatie.”

Stoelmassage
Volgens Heukensfeldt Jansen zouden deze principes net 

zo goed voor het onderwijs kunnen gelden. “Je kijkt: wie 

heb ik, en kan ik het daarmee doen? Daarbij stel ik liever 

een hoog doel dat ik deels haal, dan dat ik zonder ambitie 

halverwege verdwaal.”

Bij zijn entree bij IFN presenteerde hij zijn visie aan het 

personeel. “Je moet duidelijk en consequent zijn: dit 

zijn de waarden, daar hecht ik aan, iedereen moet eraan 

voldoen en ik geef zelf het voorbeeld.”Na een succesvol 

kwartaal worden mensen beloond. “Geen dikke bonus-

sen, maar bijvoorbeeld een stoelmassage. Je biedt dat aan 

iedereen aan. Een kwart maakt er gebruik van, maar alle-

maal hebben ze een goed gevoel.”

Hij wil enthousiasmeren zonder daar dwingend in te zijn. 

“Ik ben zelf enthousiast. Ik vertel wat mij bezighoudt en 

 h e t  g a a f ’

(chief executive offi cer: algemeen directeur/voorzitter van de 

raad van bestuur, red.) luncht maandelijks met de jarigen 

van de vorige maand. “Dat idee heb ik overgenomen van 

Aysel Erbudak, directeur van het Slotervaartziekenhuis. Je 

hebt zo een hele mooie mix van mensen bij elkaar, je ver-

geet niemand en je hoort van alles.”

Heukensfeldt Jansen wil z’n mensen begrijpen; weten wat 

hen motiveert. Hij onthoudt wat zij hem vertellen; des-

noods schrijft hij het op. “Als je iemand drie maanden later 

weer tegenkomt en je weet de naam van z’n dochter nog, 

dan heb je al gewonnen.”

Is dat niet wat manipulatief?

“Nee, want jij hebt de moeite genomen om het te onthou-

den. Je vond het dus echt belangrijk. Het grappige is: als je 

meer luistert en vragen stelt, heb je meer regie. Je steekt 

meer op, mensen voelen zich gemotiveerder. Als je goed 

oplet hoor je al snel waar iemands passie ligt.”

Die mensgerichtheid kost tijd. En die tijd heeft hij bewust 

geschapen. “Toen ik hier begon heb ik gezegd: ik ga niet 

vergaderen en doe geen operationele taken.”De mensen 

met wie hij niet vergadert, krijgen wel duidelijk te horen 

wat hun taken zijn en wat van hen wordt verwacht aan het 

einde van het jaar. Het doel en de subdoelen moeten hele-

maal helder zijn.”

Jan Berent Heukensfeldt Jansen is managing director bij IFN Finance, een dochter van Deutsche Bank Nederland. Daarvoor was hij ceo 
bij ABN Amro en directielid bij Nationale Nederlanden. 
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Jan Berent Heukensfeldt Jansen verzorgt tijdens het AVS congres ‘Verbindend leiderschap’ 

op 18 maart aanstaande de inleidende sessie van route 1: ‘De harde kant: hoe benadert u de 

zakelijke kanten van uw werk?’ Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2011

Jan Berent Heukensfeldt Jansen op het AVS-congres 2011

interview

waarom ik doe wat ik doe. Op een gegeven moment zeg-

gen mensen: daar wil ik wel deel van uitmaken. Iedereen is 

ambitieus.” 

Maar er zijn toch ook mensen die al jaren op routine draaien?

“Die zijn vaak moe op hun werk omdat ze privé zo ambiti-

eus zijn.” Via persoonlijke contacten houdt Heukensfeldt 

Jansen vinger aan de pols en motiveert hij waar nodig. 

“Door open naar hen te luisteren, hoor ik al snel waar 

de passie zit. Dan blijkt dat ze voorzitter zijn van de 

basketbalclub en daar veel energie in steken. Moeders zijn 

vaak gepassioneerd voor het welzijn van hun kinderen. Als 

ik dat zie, en ik zie dat niet in het bedrijf, dan zeg ik: dat 

moet dichter bij elkaar komen. Iedereen moet ’s morgens 

vrolijk dit pand binnenkomen. Je hoeft het niet leuker 

te vinden dan je vakantie, maar wel bijna. Ik zeg niet dat 

iedereen hier gelukkig is hoor, maar ik trek er wel hard 

aan.”

Hoe stimuleert u mensen om professioneel te blijven?

“Ik adviseer hen om te zorgen dat hun eigen ambities 

hoger zijn dan die van hun directe baas. Als ik voor mijn 

baas op niveau 10 ben, maar voor mezelf op 7, dan weet ik 

dat ik nog een tandje harder ga.”

Inspiratie
Heukensfeldt Jansen laat het van de omstandigheden 

afhangen hoe dicht hij op z’n mensen zit. Wanneer alles 

naar wens draait en er geen onverwachte ontwikkelingen 

zijn, staat hij op afstand. Als zich een crisis voordoet, zit 

hij er bovenop. Zoals enige tijd na zijn aantreden, toen de 

Europese Commissie besloot dat het Nederlandse deel van 

IFN Finance moest worden verkocht. “Dan communiceer ik 

iedere week. Dan zeg ik: jongens, ik ben pislink. Dit is wat 

ik weet, dit is wat ik niet weet, en het enige dat ik jullie 

kan beloven is: ik ga niet weg totdat ik zeker weet dat jullie 

in een veilige haven zijn. En ondertussen neem ik initiatie-

ven om uit die situatie te komen.”

Welke les heeft u uit de kredietcrisis getrokken?

“Concentreer je op de dingen die je wél kunt beïnvloeden. 

Ook bij schoolleiders komt er een load aan dingen van bui-

tenaf die soms het gevoel geeft dat je het niet kan. Staar 

je daar niet blind op; richt je op de zaken waar je wél wat 

mee kan.”Voordat zijn bedrijf werd overgenomen handelde 

Heukensfeldt Jansen vrijwel autonoom. “Daarna ging ieder-

een zich met van alles bemoeien. Ik was daar ziek van. Ik 

dacht: verander ik het? Nee. Accepteer ik het? Nou, liever 

niet, maar je moet er doorheen en eerst die pijn voelen. 

Als het je lukt om je daar overheen te zetten, krijg je weer 

ruimte en energie.” ��

‘a l s  i k  d e  p r i v é pa s s i e  v a n 

m e n s e n  n i e t  t e r u g z i e  i n  d e 

o r g a n i s at i e  z e g  i k :  d at  m o e t 

d i c h t e r  b i j  e l k a a r  ko m e n ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Joël Voordewind, 

woordvoerder Onderwijs namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

politieke column

kamercommissie en 

minister moeten terug 

naar de basis

Termen als ‘ingrijpen’, ‘terug naar de 

basis’ en ‘op de schop’ zijn populair in de 

politiek, omdat ze daadkracht uitstralen. 

Toen eind 2010 uit de PISA-scores bekend 

werd dat Nederland is gezakt op de inter-

nationale prestatielijst, sloeg minister Van 

Bijsterveldt dergelijke krachtige taal uit. Ze 

had het zelfs over het hervormen van het 

onderwijs. Daadkrachtig is het zeker, maar 

is het ook doordacht? De PISA-ranglijst 

geeft geen reden tot juichen, maar mij gaat 

het allemaal toch iets te snel. 

De conclusies van de commissie 

Dijsselbloem worden nog regelmatig 

genoemd in het politieke debat. Het kan 

geen kwaad om deze nog maar eens te 

memoreren. Bijvoorbeeld: enkele jaren 

geleden nog vonden politici het politiek 

draagvlak vaak belangrijker dan draagvlak 

op scholen. Politiek draagvlak lijkt er nu 

wel te zijn voor het ‘op de schop’ gooien van 

het onderwijs. Maar is dat draagvlak er ook 

in het onderwijs? Het lijkt er niet op. 

Er zijn meer vragen die we onszelf zouden 

moeten stellen. Moeten we internatio-

nale lijstjes als aanleiding gebruiken voor 

onderwijshervormingen? Is het zinnig om 

allerlei vernieuwingen tegelijkertijd of 

kort na elkaar door te voeren? Hebben de 

vernieuwingen wel het gewenste effect? 

Anders gezegd: verbetert de vorming en 

talentontwikkeling van leerlingen? Voor 

je het weet hebben we over een paar jaar 

Commissie Dijsselbloem 2. 

Ik onderschrijf de kennisambitie van het 

kabinet. Het nastreven van die ambitie vergt 

allereerst een investering in het onderwijs. 

Daar gaat het huidige kabinet mank. Door 

de onderwijsbezuiniging die het kabinet de 

komende jaren doorvoert, krijgen de voor-

gestelde hervormingen meer het karakter 

van een noodgreep. 

Een belangrijke maatregel voor het basis-

onderwijs vormt de eindtoets. Maar een 

eindtoets is niets waard als investeringen in 

de kwaliteit er niet zijn of nog niet de kans 

hebben gekregen om zichtbaar te worden. 

De referentieniveaus voor taal en rekenen 

zijn er pas net. Investeren in goede en ook 

voldoende leerkrachten is belangrijker dan 

het leggen van meetpunten. 

Bovendien leidt de eindtoets tot meer 

nadruk op kennis en prestaties voor 

rekenen en taal. Daar is op zichzelf niets 

mis mee. Als je de blik teveel vernauwt, 

schuilt wel het gevaar dat de ruimte van 

scholen wordt beperkt om eigen invulling 

te geven aan het onderwijs. Het onderwijs 

is toch echt meer dan de PISA-ranglijst ons 

voorschrijft. Het mag geen blauwdruk voor 

scholen gaan worden. 

Het is zaak dat de overheid een stap terug 

doet als het gaat om de inrichting van het 

onderwijs en zich beperkt tot het scheppen 

van de voorwaarden waarin vakmensen hun 

werk kunnen doen. Met andere woorden: 

investeer in het onderwijs en zorg voor 

kwaliteit. De taak om de kwaliteit te waar-

borgen is in het verleden niet goed opge-

pakt door de politiek. Het is ook zaak dat 

de Kamercommissie beseft dat niet politici 

het onderwijs maken, maar het onderwijs 

zelf. De overheid moet vooral naar zichzelf 

kijken: terug naar de basis, ruimte geven 

aan scholen en de kwaliteit van onderwijs 

voor onze kinderen garanderen. �

i n v e s t e r e n  i n  g o e d e  e n  o o k  vo l d o e n d e 

l e e r k r a c h t e n  i s  b e l a n g r i j k e r  d a n  h e t  l e g g e n 

v a n  m e e t p u n t e n

Foto: Ruben Timman/Nowords.nl
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l e d e n w e r fa c t i e

Maak een collega AVS-lid
en win een reis!

Half februari 2011 verloot de AVS vier educatieve reizen 
onder nieuwe leden en AVS-leden die een nieuw lid 
aanmelden. 

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

oplopende korting op het persoonlijk deel van uw eerstvolgen-

de contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere nieuwe 

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

nog eens de eerste zeven maanden het lidmaatschap cadeau! 

Dit betreft het persoonlijk deel.

Meer informatie over lid worden of een nieuw lid aanbrengen 

staat op www.avs.nl/lidworden.

a v s  i n  d e  p e r s

Trouw en Radio 2 weten AVS
te vinden

Dagblad Trouw bracht op 1 december 2010 in het katern 

De Verdieping een uitgebreid artikel over toetsen, waarin ook 

AVS-voorzitter Ton Duif aan het woord komt. Zie www.trouw.nl/

onderwijs/article3319769.ece/Juf_zit_er__met_de_stopwatch_

naast_.html.

Op dezelfde datum was Duif ook te horen op Radio 2 over een 

heel ander onderwerp: drugsmeldplicht op scholen. AVS-directeur 

Roelf Willemstein was eerder eveneens te gast bij Frits Spits in het 

programma Tijd voor Twee naar aanleiding van de actie op 9 novem-

ber 2010 tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. Ook media 

als Trouw besteedden aandacht aan deze actie van de gezamen-

lijke onderwijsorganisaties. Tot slot berichtte Ons Middelbaar 

Onderwijs (OMO) in hun katern OMOlogie over de ervaringen met 

de AVS-tool Leerling bij de Les!® binnen de scholen van dit bestuur. 

Zie www.leerlingbijdeles.nl (vo).

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Ben ik verplicht me te onderwerpen aan een 

assessment terwijl ik al jaren directeur van de 

school ben? En wie is eigenlijk eigenaar van de 

assessmentrapportage? tekst jos kooij

Assessment in het onderwijs kan twee doelen dienen. Het eerste is 

beter zicht te krijgen op de mogelijkheden en het functioneren van 

de kandidaat bij een eerste aanstelling of benoeming. Ten tweede 

kan een ontwikkelassessment gebruikt worden om de ontwikkeling 

en ontwikkelpunten van een persoon die al langer werkzaam is bij 

de organisatie in zicht te krijgen ten behoeve van het functioneren 

en beoordelen, of bij grondige veranderingen in de organisatie, 

waar mobiliteit van de directies een mogelijkheid is.

Een assessment wordt meestal in opdracht van het bestuur uit-

gevoerd door een extern bureau met geregistreerde psychologen 

(NIP).

Deelnemen aan een assessment is niet verplicht, aldus de AVS. 

In geval van een eerste aanstelling is weigering echter niet aan-

bevelenswaardig. Het bestuur zal geen verdere kandidaatstelling 

wensen. Meestal wordt het assessment in de advertentie genoemd.

Bij het ontwikkelassessment zal de directeur goed moeten afwegen 

met welk doel het assessment wordt afgenomen. Voor de eigen 

ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de school is het 

een uitstekend hulpmiddel. Bestuur en directeur kunnen dan in vol 

vertrouwen de school verder ontwikkelen. Als het echter dient om 

een reorganisatie door te voeren, verplichte mobiliteit van de direc-

teuren te implementeren of een bezuinigingsoperatie te bewerkstel-

ligen in verband met krimp, dan is een assessment volgens de AVS 

niet het juiste hulpmiddel.

De rapportage van een assessment kan alleen naar het bestuur 

als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. In de 

beroepscode voor psychologen is de geheimhoudingsverplichting 

opgenomen. De direct betrokkene krijgt als eerste het rapport en 

geeft daarna toestemming voor verdere communicatie, of geeft aan 

dat niet te willen. De opdrachtgever, meestal het bestuur, kan de 

rapportage niet opeisen.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

46



v r o e g b o e k ko r t i n g  t o t  7  f e b r u a r i

Variatie tijdens AVS-congres 2011
Het AVS-congres op 18 maart aanstaande staat geheel in 
het teken van ‘Verbindend leiderschap’. Er komen tal van 
actuele thema’s aan de orde. Hieronder een greep uit het 
ruime aanbod van 33 workshops en sessies.

Opbrengstgerichte begeleiding startende leerkracht – De kloof 

tussen pabo en beroepspraktijk is vaak groter dan van tevoren 

ingeschat. Maar u als schoolleider kunt de startende leerkracht het 

eerste jaar een betere steun in de rug te bieden. Handvatten voor 

het begeleiden van starters, waaronder het gebruik van kijkwijzers 

en begeleidingscontracten. (Door Elise Luiten en Leonie Verweij, 

Docenttalent)

Marketing en commercie voor scholen en besturen – Weet u hoe 

de slager om de hoek over de school praat? Wat vertellen ouders 

elkaar in het ‘hekgesprek’? Wat zeggen uw leerkrachten op familie-

feestjes over het vak, de school, de populatie en wat zegt u? Weten 

wat je kunt, wat je wilt bereiken en hoe je daar denkt te komen. 

Door een bedrijfsmatige benadering van de positie van uw school 

komen kansen en bedreigingen tijdig in beeld. U krijgt antwoord op 

de vragen: Hoe verkopen we ons? Hoe willen we worden gezien en 

past ons huidige gedrag daarbij? (Door Eugène Hansen, AVS)

Naast bovenstaande voorbeelden zit het AVS-congres vol met 

collegiale ontmoetingen en informatie van relevante bedrijven en 

(onderwijs)organisaties. De dag wordt (optioneel) afgesloten met 

een hoogstaand culinair diner, afgewisseld met muziek en voorafge-

gaan door een wijnproeverij. Kortom: leren, refl ecteren, ontmoeten 

en genieten.

Wie vóór 7 februari aanstaande lid wordt van de AVS, kan naar het 

AVS-congres voor de ledenprijs (AVS-leden betalen ruim 50 procent 

minder dan niet-leden!), inclusief vroegboekkorting. Een voordeel 

van 270 euro! Bovendien maken nieuwe leden én bestaande leden 

die een nieuwe lid aanbrengen kans op een van de educatieve rei-

zen die de AVS half februari verloot (zie pagina 46).

Het volledige congresprogramma en de inschrijfmogelijkheid staan 

op www.avs.nl/congres2011. In Kader Primair 6 (februari) zal het 

congresthema ‘Verbindend leiderschap’ centraal staan.

n o t

Ontmoet de AVS in stand 8B076
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) vindt van 
25 tot en met 29 januari aanstaande plaats in de Jaarbeurs 
in Utrecht. In de AVS-stand (8B076) staat een lekker kopje 
DE-koffi e klaar en kunnen bezoekers in teams ‘bouwen 
met touwen’. Een mooie gelegenheid om het schoolteam 
te meten met teams of scholen uit de buurt, en om mooie 
prijzen te winnen!

Bovendien kunnen bezoekers de AVS-adviseurs en helpdeskme-

dewerkers ontmoeten in stand 8B076. Maak kennis met het AVS 

Professionaliseringsaanbod en laat u informeren en inspireren. 

Stel uw vakgerelateerde vraag en de AVS Helpdesk helpt u verder!

Tijdens de NOT lid worden van de AVS betekent voor het nieuwe 

AVS-lid de eerste zeven maanden het lidmaatschap cadeau! Dit 

betreft het persoonlijk deel en geldt voor schoolleiders én voor leer-

krachten die de ambitie hebben om schoolleider te worden (aspi-

rant-leden). Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/lidworden.

Via www.avs.nl kunt u gratis toegangskaarten voor de NOT 

aanvragen.

o n d e r w i j s c a f é  2  f e b r u a r i

Overgang po-vo
Het Onderwijscafé van de AVS, PO-Raad en VO-raad op 
woensdag 2 februari 2011 (van 16.00 tot 18.00 uur) gaat 
over de overgang po-vo. 

Politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met verte-

genwoordigers uit het veld in gesprek en debat over dit thema. 

Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van 

het publiek. Na afl oop wordt de aanwezigen een hapje en een 

drankje aangeboden en is er gelegenheid tot napraten. Meer 

informatie en inschrijven: www.hetonderwijscafe.nl
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Toe aan een nieuw schoolplan? Of een nieuwe visie en missie? 
Een bijgestelde ambitie? Aansluitend bij de uitgangssituatie 
van uw school!
 
Van Beekveld & Terpstra heeft de kennis, de vaardig heden 
en de ervaring om u te ondersteunen. Samen ontwikkelen we 
een aanpak op maat en zorgen we voor een plan dat werkt, 
dat inhoudelijk stuurt en qua vormgeving aantrekkelijk en 
toegankelijk is. Kortom een plan dat past bij uw mensen, 
uw school en uw bestuur.

Meer informatie vindt u op www.vanbeekveldenterpstra.nl 
of vraag onze brochure aan.

Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Papieren tijger of koersplan?ad
ve

rt
en

ti
e
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a v s  v o o r d e e l

Nieuw privévoordeel
Leden van de AVS kunnen gebruik maken van 
aantrekkelijke privévoordeelregelingen. 

Binnen dit aanbod zijn een aantal nieuw-

komers: Apple Online Store (8 tot 10 pro-

cent onderwijskorting op Mac-producten 

via de AVS Apple Online store), Achmea 

health Centers (15 tot 20 procent korting 

op het reguliere maandtarief voor 

sporten/bewegen), Nuon (voordelige 

energiedeals) en GiftFor2 (originele 

belevenis voor twee personen in cadeau-

vorm). Al deze voordelen zijn te bekijken op www.avsvoordeel.nl 

(privévoordeel; na een inlog beschikbaar voor leden).

Het aanbod van AVS Privévoordeel bestaat uit een aantal vaste 

aanbiedingen, aangevuld met periodieke actiekortingen. Zo krijgt 

u als AVS-lid korting op onder meer hotelovernachtingen, steden-

trips, benzine, navigatieapparatuur, maar ook op wasmachines, 

tijdschriften, boeken, et cetera. Het enige dat u moet doen is 

inloggen met uw lidmaatschapsgegevens.

a v s  l e d e n r a a d

Ledenraad zoekt nieuwe leden
De AVS Ledenraad heeft op dit moment drie vacatures en 
zoekt, per direct, enthousiaste leden die in de raad plaats 
willen nemen.

Ook zoekt de ledenraad kandidaten die op termijn dit orgaan 

willen versterken. Een aantal leden zal namelijk per 1 augustus 

2011 aftreden en zich mogelijk herkiesbaar stellen. In dit kader 

verneemt de raad graag of er AVS-leden zijn die zich per 1 augustus 

verkiesbaar willen stellen.

De AVS Ledenraad is een afvaardiging vanuit de leden, die het 

beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en vanuit diverse 

invalshoeken onder de loep neemt. De raad discussieert gevraagd 

en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan. De leden 

– afkomstig uit heel Nederland – zijn direct betrokken bij het 

formuleren van beleid en hierdoor in een zeer vroeg stadium op 

de hoogte van de voornemens. Zij worden uitgedaagd over veel 

onderwijszaken na te denken en hebben altijd de vrijheid om 

een bepaalde problematiek ter discussie stellen. De raad komt 

ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, waarvan eenmaal in de vorm 

van een tweedaagse.

Denkt u een rol te kunnen spelen binnen de AVS Ledenraad? 

Neem dan vóór 11 februari 2011 contact op met secretaris Rick 

Matser, rick_matser@yahoo.com.

n e t w e r k e n

Bijeenkomst over 
competentiemanagement

Na een succesvolle ‘aftrap’ begin november 2010 
zal de eerste offi ciële netwerkdag van het netwerk 
personeelsbeleid plaatsvinden op dinsdag 15 februari 
aanstaande. Deze dag zal in het teken staan van 
competentiemanagement.

De meest uitdagende klus voor een organisatie is het organiseren 

van alle kennis, kunde en vaardigheden van mensen op een 

manier dat het leidt tot resultaat voor de organisatie als geheel, 

dat mensen elkaar versterken en dat mensen zelf ‘gezien’ en 

gewaar deerd worden en zich (verder) kunnen ontwikkelen. 

De (beleids)medewerker P&O heeft hier een regierol in. Op 

15 februari biedt de AVS handvatten om deze regierol vorm te 

geven. Op een verrassende manier, omdat die dag de compe-

tenties van de P&O’er zelf centraal staan. Naast een stuk 

theoretische verdieping over competentiemanagement staat het 

leren van elkaars praktijk en ervaring centraal.

Meer informatie en aanmelden: AVS, Jannita Witten, 

j.witten@avs.nl, tel. 030-2361010. Nieuwe leden voor het netwerk 

zijn nog welkom. Zie www.avs.nl/vereniging/netwerken.

Tijdens het AVS-congres ‘Verbindend leiderschap’ op 18 maart 

aanstaande gaat workshop 8 over strategische personeelsbeleid: 

nu werken aan uw formatie van de toekomst.

e d u c at i e v e  r e i z e n

Ga mee naar Ierland!
Voor de eerste keer organiseert de AVS, van 4 tot en met 8 april 

aanstaande, een studiereis naar Ierland, waar 95 procent 

van de scholen behoort tot de katholieke kerk. Wie houdt er 

toezicht op de kwaliteit van het onderwijs: de kerk of de staat? 

De grote gemeenschapszin kan de reden zijn voor een goed 

ontwikkelde vorm van Passend onderwijs: iedereen hoort erbij! 

Inclusief een litteraire kroegentocht en een historische stads-

wandeling in Dublin. Aanmelden vóór 10 maart!

NB: Voor de groepsstudiereis naar Italië van 22 tot en met 

29 mei 2011 zijn nog maar enkel plaatsen vrij!

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

professionalisering/internationaal
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School for
Leadership

Trainingen & opleidingen
Februari 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Leren begroten en budgetteren 3 februari  Lex Albers 

• Gesprekstechnieken 3 en 18 februari  Magda Snijders

• De juiste interim-manager op de juiste plaats 4 februari  Tom Roetert en Hans van den Berg

• Minileergang Middenmanagement 9 februari  Bob Ravelli 

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties 

 (Onderwijs en maatschappij) 10 en 11 februari  Thelma Sweijen 

• Generatiemanagement 11 februari  Maartje Alma

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

Maart 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Human Dynamics deel 1 3 en 4 maart Roelf Willemstein 

• Loopbaanbezinning, een gevoelige cursus 8 en 9 maart Tom Roetert en Bob Ravelli

• Policy Governance in de praktijk 9 maart Carine Hulscher-Slot

• Stimulerend beoordelen 10 en 11 maart Tom Roetert

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

• Interim management, iets voor u? 10 maart Tom Roetert en Hans van den Berg

• Gesprekstechnieken 11 en 24 maart Magda Snijders

• Authentiek leiderschap, serie 2 15 en 16 maart Ruud de Sain en Magda Snijders

• Minileergang Middenmanagement 16 maart Bob Ravelli 

• Effectief en effi ciënt vergaderen, serie 2 17 maart Bob Ravelli en Tom Roetert

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties 

 (Leidinggeven aan verandering) 17 en 18 maart Thelma Sweijen

• Opbrengstgericht leiderschap 21 en 31 maart Bob Ravelli 

• Succesvol onderhandelen, serie 2 22 en 23 maart Tom Roetert en Bob Ravelli

• Oriëntatie op management 23 maart Magda Snijders 

• Meesterlijk coachen 2010-2011 24 en 25 maart Tom Roetert en Ruud de Sain

• Invoeren van de functiemix. Hoe nu verder?  24 maart Tom Roetert en Jannita Witten 

• Visies op leiderschap 24 maart Bob Ravelli en Hans van den Berg

• Neurolinguïstisch programmeren 24 en 25 maart Maartje Alma 

• Grip op onderinstroom 25 maart Maartje Alma en Eelco Dam

• Human Dynamics en leidinggeven 31 maart en 1 april Roelf Willemstein

(onder voorbehoud)

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en 
trainingen, maatwerk en meer informatie de AVS Professionaliseringsgids 
2010/2011 of kijk op de nieuw ontwikkelde website www.avspifo.nl 
(Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs). 
Inschrijven via schoolforleadership@avs.nl
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Tweedaagse

Human Dynamics® trainingsprogramma’s deel 1

Tweedaagse

Stimulerend beoordelen, het gesprek

Tweedaagse

Succesvol onderhandelen

Human Dynamics is een beproefde methodiek om dynamisch de 

verschillen in houding en gedrag te verhelderen en werkbaar te 

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

dit inzicht leidt ertoe dat de teamprestaties meer opleveren dan de 

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

waar een steeds groter beroep wordt gedaan op de menselijke 

fl exibiliteit en creativiteit, biedt Human Dynamics inzicht in eigen 

en groepsprocessen, de eigen behoefte in communicatie en die van 

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

begrip en waardering voor onderlinge verschillen. Deel 1 is gericht 

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

ren en communiceren in het licht van Human Dynamics.

Doelgroep: iedereen binnen het basisonderwijs die geïnteresseerd 

is in gedrags- en cultuurveranderingen ter ondersteuning van 

 persoonlijke en/of organisatorische ontwikkeling.

Data: 27 en 28 januari of 3 en 4 maart

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

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets 

staat u in de weg om een beoordelingsgesprek te hebben met uw 

medewerkers. Maar toch komt het er niet van. Kennelijk is er toch 

nog een struikelblok om het als vanzelfsprekendheid te zien als 

afronding van de gesprekkencyclus. Waar ligt die blokkade? In deze 

training staan de vaardigheden in het gesprek centraal. Doelen zijn 

het vergroten van gespreksvaardigheden als de STAR-methodiek, 

actief luisteren en het geven van gevoelsrefl ecties als middel om 

openheid te stimuleren. Daarnaast komt het stimuleren van de vaar-

digheid in het achterhalen van de drives van medewerkers aan bod, 

het leren geven en ontvangen van feedback en het effectief leren 

afronden van een beoordelingsgesprek.

Doelgroep: iedereen binnen de organisatie die daadwerkelijk 

beoordelingsgesprekken voert.

Data: 10 en 11 maart

Uitvoering: Tom Roetert

Kosten: leden t 1.045 / niet-leden t 1.245 (incl. boekje en CD-rom 

‘Stimulerend beoordelen’)

Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de 

toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. Zowel 

met medewerkers als met externe partijen als gemeenten, leveran-

ciers of andere – soms concurrerende – scholen. Deze tweedaagse 

leert u uw sterke kanten in te zetten met gebruikmaking van slimme 

technieken. U maakt kennis met de theorie en praktijk van onder-

handelen en het verschil tussen samenwerken, onderhandelen en 

vechten en tussen wederzijdse afhankelijkheid en tegengestelde 

belangen. Aan de hand van verschillende onderhandelingsmo-

dellen, zoals het Gatwickmodel, is er aandacht voor inhoud, 

sfeer, machtsbalans, achterban en procedures. Verschillen in 

onderhandelen met collega’s, de baas, medewerkers en voor de 

school met externe relaties komen aan de orde. Tijdens de tweede 

dag staan het herkennen en inzetten van communicatiestijlen 

centraal.

Doelgroep: leidinggevenden zoals bovenschools management, 

directeuren, locatieleiders, personeelsfunctionarissen, et cetera

Data: 22 en 23 maart

Uitvoering: Tom Roetert en Bob Ravelli

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

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

of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met 

de AVS, Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.
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voor: bestuurders, bovenschoolse directieleden en 

schoolleiders

van: Netwerkbureau Kinderopvang

wanneer: 14, 24 en 31 maart

waar: resp. Utrecht, Zwolle en Eindhoven

wat: gratis masterclasses

Kinderopvang in eigen beheer
De masterclass geeft inzicht in verschillende vormen van 

 (integrale) samenwerking en in de consequenties van kinder-

opvang in eigen beheer (organisatorische, juridische, fi nanciële 

en personele aspecten). Inclusief een voorbeeld van een 

invoeringstraject op basis van een concreet startersdocument. 

Ook komen de trends in de relatie onderwijs/ kinderopvang aan 

bod. Aanmelden: www.netwerkbureaukinderopvang.nl

voor: onderwijs

van: project Andere Tijden

wat: website

Alternatieve schooltijden
Een service-center met informatie over alternatieve school-

tijden. Dat is www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. 

Met adviezen, voorbeelden en tips voor de implementatie van 

andere schooltijden en informatie voor ouders, leerkrachten 

en gemeenten. Inclusief een servicedesk voor vragen, een 

overzicht van workshops en masterclasses en debatmateri-

alen om de discussie binnen het team of met de ouders te 

ondersteunen.

voor: alle groepen van de basisschool

van: Nederlandse Natuurkundige Vereniging, stichting 

Techniekpromotie en stichting C3

wanneer: 16 juni (landelijke wedstrijd)

waar: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

wat: wedstrijd

Techniek Toernooi 2011
Dit keer overgoten met een chemisch sausje door het 

Internationale Jaar van de Chemie.  Vier van de acht uitda-

gingen hebben een scheikundig thema. De inschrijving is 

geopend. In de weken voor de landelijke wedstrijd vinden 

enkele regionale wedstrijden plaats. De winnaars krijgen een 

toegangsticket voor deelname aan het landelijke toernooi. 

Vroege aanmelding verhoogt de kans op deelname. Deelname 

is gratis en inclusief lesbrieven, waarmee  de school direct 

aan de  slag kan. De  jurering is in handen van professoren 

van diverse universiteiten. Meer informatie en inschrijven: 

www.techniektoernooi.nl

tenslotte � Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: po en vo

van: Project Preventie Seksuele intimidatie (PPSI)

wat: gratis informatieblad

Mobieltjes op school, leuk én 
lastig

De meeste scholen hebben regels ingesteld om overlast en 

misbruik van mobieltjes te beperken. Maar door de komst van 

steeds weer nieuwe toepassingen neemt het misbruik andere 

vormen aan: pesten via sms of een stiekem gemaakt fi lmpje 

van een leerkracht op Youtube. Het informatieblad geeft ant-

woord op de vraag hoe scholen het hoofd kunnen bieden aan 

de nieuwe mobiele generatie. 

Aanvragen: PPSI, tel. 030-2856762, ppsi@aps, www.ppsi.nl

voor: geïnteresseerden

van: Uitgeverij Atlas

wat: boek

De geschiedenis van de lagere 
school in Nederland

‘Grootvader Piepestok’ gaat over schoolmeesters en -juffen, 

over de fundamentbouwers van de samenleving. Zo komen 

Theo Thijssen, Maria Montessori en frater Caesarius voorbij. 

Het boek besteedt ook aandacht aan het heden en de toe-

komst. Eeuwenlang werd het onderwijs vormgegeven op basis 

van de toekomstige maatschappij die men voor ogen had. 

Maar welk toekomstbeeld streven we nu eigenlijk na? Auteur 

Cordula Rooijendijk is doctor in de stadsgeografi e, zelfstandig 

schrijver/onderzoeker en leerkracht op een Amsterdamse 

basisschool. ISBN 978 90 450 1667 2, www.uitgeverijatlas.nl
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voor: primair onderwijs

van: Infinite Financieel en Van Beekveld & Terpstra

wat: publicatie

Risicomanagement
In ‘Met open ogen: risicomanagement in het primair onderwijs’ 

bespreken de auteurs de strategische, operationele en prakti-

sche kanten van risicomanagement. Het levert veel op wanneer 

je als onderwijsorganisatie heenstapt over vooroordelen en 

op een positiefkritische manier naar je overhead gaat kijken. 

Het boek biedt ook een concrete aanpak voor het vaststellen 

van de gewenste overhead. Bestellen: www.infinitebv.nl/

MetOpenOgen.php

voor: schoolleiders en brede schoolcoördinatoren, 

managers en coördinatoren van welzijnsinstellingen, 

beleidsmakers van gemeenten

van: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

wanneer: 1 februari

waar: Utrecht

wat: gratis informatiebijeenkomst

Zelfevaluatie brede school
Op welke manier is de kwaliteit van een brede school in kaart 

te brengen? Hoe kunnen de deelnemers (nationale en interna-

tionale) kwaliteitscriteria brede school gebruiken en toepas-

sen in hun eigen situatie? Aanmelden: Désiree Brandhorst, 

d.brandhorst@nji.nl. Reageer snel, want vol is vol!

voor: leerkrachten, ib'ers, ab'ers, schoolbegeleiders, 

directieleden, bestuurders/bovenschools managers 

(speciaal) basisonderwijs, so, v(s)o en mbo 

van: PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit en Infopunt Passend 

Onderwijs

wanneer: 21, 22 en 23 maart

waar: CongresHotel De Werelt in Lunteren

wat: driedaagse studieconferentie

Tien jaar leren in Lunteren
Met veel voorbeelden van ontwikkelde onderwijspraktijk, 

waarbij taal, lezen, rekenen, opbrengstgericht werken en 

Passend onderwijs centraal staan. Het accent ligt op de dage-

lijkse praktijk en op ontwikkelingsprocessen, met daarbinnen 

aandacht voor de rol van de leerkracht, intern begeleider, 

schoolleider en bestuurder. Meer informatie en inschrijven: 

www.deelnameregistratie.nl

voor: basisscholieren van alle leeftijden

van: science center NEMO, Netherlands Space Office, NOVA, 

ESERO, Landelijk Samenwerkende Publiekssterrenwachten, 

Universe Awareness en Space Expo

wanneer: 26 januari t/m 30 maart

wat: project incl. gratis lesmateriaal

Tweede editie Missie Maan
Na een succesvolle eerste editie maakt het project Missie 

Maan het opnieuw mogelijk op het schoolplein naar de maan 

te kijken en deze te onderzoeken. Basisscholen die meedoen 

kunnen een beroep doen op vrijwilligers van de sterrenwacht, 

of andere (amateur)astronomen. Zij komen met een telescoop 

langs op school. En wie zin heeft, kan ook zelf een telescoop 

maken. De hele school kan meedoen, maar leerkrachten 

kunnen zich ook met één klas inschrijven. Aanmelden: 

www.missiemaan.nl/ik-ben-leeraar/schrijf-u-hier-in

voor: leerlingen tot 7 jaar

van: Coproduktie BV

wat: maandelijks voorleesmagazine

Entoenentoen
Een onafhankelijke redactie selecteert – in samenwerking met 

Stichting Lezen, Nederlandse kinderboekenuitgevers en (voor)

leesexperts – de beste voorleesverhalen, liedjes en gedichten. 

Elke editie bevat een mix van korte en langere verhalen, 

bekende en onbekende namen, modern en klassiek, binnen- en 

buitenlands. Inclusief wetenswaardigheden over de verhalen 

en over voorlezen. Zie www.entoenentoen.nl.

Voor: groep 1 tot en met 8

Van: Expertisecentrum Nederlands en Fontys Fydes

Wat: boek

Op Woordenjacht
Een goede woordkennis komt niet alle leerlingen even snel of 

gemakkelijk aanwaaien. De auteurs hebben hun theoretische 

en praktische kennis over wat werkt in woordenschatonderwijs 

samengevoegd. Over werken met woordenschatroutines, gra-

fi sche modellen en visualisaties en coöperatieve werkvormen, 

niet alleen in de taalles. De opvattingen van onderwijsspecialis-

ten Robert Marzano en Spencer Kagan zijn duidelijk te herken-

nen. Inclusief praktijkvoorbeelden. Zie www.woordenjacht.nl.
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boekbespreking

o pl o s s in g s g er i c h t 

w er k en  a l s 

v er a nd er s t r at eg ie

Reteaming is een generieke, multifunctionele methode, 
bedoeld om individuele personen en groepen mensen 
te helpen veranderen. Ben Furman en Tapani Ahola 
ontwikkelden deze methode volgens de principes van de 
oplossingsgerichte psychologie.
tekst heike sieber, avs

Door de methode worden doelstellingen duidelijker gemaakt en 

de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden nauwgezet 

onderbouwd. Het gemeenschappelijke proces vergroot daarnaast 

de motivatie van de gecoachte, en versterkt de samenwerking die 

nodig is om de doelen te bereiken. Het boek ‘Reteaming – oplos-

singsgericht werken als veranderstrategie’ beschrijft gedetailleerd 

de twaalf stappen om te komen tot succesvolle verandering, 

waarbij veel optimisme wordt gegenereerd. Er is echter sprake van 

overkill aan detail. Vanuit verschillende perspectieven komen coa-

chingsvragen aan de orde, die de lezer aan de hand nemen, maar 

door de veelheid aan anekdotes hier bijna in doorschieten. Het 

proces van reteaming wordt nauwgezet uitgelegd en is daardoor 

goed te volgen voor de eigen werkpraktijk, maar laat weinig aan 

de spontaniteit van de begeleider of coach over. Zeker nuttig, maar 

een gevoel van betutteling houd je er aanvankelijk wel aan over.

Anders werd de leeservaring halverwege het boek: voorbeelden 

krijgen een meer abstracte insteek, waardoor de werkwijze van het 

oplossingsgericht werken toegankelijker wordt. Je wordt als lezer 

gepakt door de beschrijving hoe reteaming werkt in verschillende 

toepassingen en werkvelden. Reteaming als toegepaste methode 

wordt inzichtelijk gemaakt door de procesbeschrijving met kleine 

groepen met persoonlijke doelen, met teams, met hele organisa-

ties en het begeleiden van grotere veranderingsprocessen.

Voor directies en managers van scholen kan het geraamte van de 

reteaming-methode een middel zijn om in samenwerking met het 

team tot een gedragen verandering te komen en processtappen 

gezamenlijk te formuleren. Motivatiefactoren en het overwinnen 

van problemen door deze te herdefi niëren worden heel inzichtelijk 

uiteengezet. Kortom: een boek dat kaders schept om daadwerke-

lijk tot succesvolle verandering te komen. Je plukt er de vruchten 

van door selectief om te gaan met de gegeven informatie.

Reteaming – oplossingsgericht werken als 

veranderstrategie, 2009, Ben Furman en Tapani 

Ahola, ISBN: 9789024418251

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

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

boekbesprekingen.

Re
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A

Alle eerder vers
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Gezocht:
Directeur in Oudendijk (Noord-Brabant) 

per 1 mei 2011

Integraal schoolleiders primair 

onderwijs in Friesland, Drenthe, 

Overijssel en Gelderland 

(Stichting Catent)

Kijk voor deze en andere vacatures op

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf 

85 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

Het bestuur van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs 
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zoekt een

algemeen directeur
die samen met de directeuren van de scholen integraal leiding geeft aan de stichting.

De algemeen directeur heeft verregaande, vanuit 
het bestuur gemandateerde bevoegdheden en legt 
verantwoording af aan het bestuur.

Functieomvang: 1,0 fte 
Salarisschaal: 14
Ingangsdatum: per direct

Wilt u meer weten?
Kijk op www.opock.nl, onder het tabblad personeel 
– werken bij OPOCK – vacature algemeen directeur voor 
het uitgebreide functieprofi el.

Mondelinge informatie kunt u verkrijgen bij de voorzitter 
van het bestuur de heer B. Bruil, tel. 06-48216847 of 
010-4508819 en bij de manager interne zaken de heer 
J. Vijgenboom tel. 010-2643994.

Uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae 
kan tot 31 januari 2011 verstuurd worden naar het 
bestuursbureau van de Stichting OPOCK. Het e-mailadres 
is: wilma.lingen@opock.nl. 
Een assessment (inclusief psychologisch onderzoek) 
maakt deel uit van de procedure.

Leren voor het leven
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

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

AVS-congres 2011
18 maart 2011 � Nieuwegeins Business Center

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

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

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

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

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

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

Vroegboek-
korting

tot 
7 februari ! 

*Nieuwe reguliere leden en AVS-leden die een nieuw lid aanmelden, 
dingen bovendien mee naar de vier educatieve reizen die de AVS 
half februari verloot (zie pag. 46).


