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2012: wat gaat 
dit jaar ons 
brengen?

Ze zitten er al weer even op, de feestdagen. Inmiddels is het nieuwe jaar 

begonnen, de tijd vliegt. 2012 zal naar mijn mening een bewogen en 

gedenkwaardig jaar worden. Niet in het minst door de politieke situatie 

in Europa. We kunnen alleen maar hopen, als niet-economen, dat onze 

politici eindelijk de juiste beslissingen weten te nemen om de fi nanciële 

crisis het hoofd te bieden. Een crisis die ook het onderwijs niet ongemoeid 

laat. De gevolgen zijn inmiddels al zichtbaar. Steeds meer besturen komen 

in fi nanciële moeilijkheden en zelfs faillissementen, vroeger ondenkbaar, 

komen voor.

2012 wordt ook het jaar van de waarheid voor schoolbesturen. De minister 

eist een bestuurlijk convenant met de schoolbesturen, waarin een reeks 

van prestatie-indicatoren zijn opgenomen. Noch de AVS, noch de vak- en 

ouderorganisaties zijn hierbij betrokken. Deze ontwikkeling is typerend voor 

Nederland. Een laatstelijk bezoek aan Engeland heeft me weer geleerd dat 

men daar nooit over besturen spreekt: het gaat daar in alle gevallen om de 

school. De school is de samenleving waar bestuurders, schoolleiders en 

leerkrachten vorm geven aan goed onderwijs. In Nederland gooien we alles 

in de bestuurlijke trechter in de hoop dat het daardoor zal veranderen. Het is 

toch weer 19e eeuws denken dat ons beheerst. Naar mijn mening kan alleen 

gezamenlijke betrokkenheid van besturen, schoolleiders en leerkrachten 

leiden tot goed onderwijs, zonder dat ik daarbij afstand wil nemen van de 

normale werknemers-werkgevers verhoudingen in elke organisatie. Kortom: 

er is veel te doen.

Ons AVS-congres op 15 en 16 maart 

aanstaande besteedt veel aandacht aan 

deze zaken. Heeft u zich al ingeschreven? 

Ook de extra masterclasses met toppers 

uit de internationale onderwijswereld zijn 

een aanrader. Ik zou zeggen: doen! 

Als u zich vóór 9 februari inschrijft, geldt 

een aantrekkelijke vroegboekkorting. 

Zie www.avs.nl/congres2012. 
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actueel 

avs verbijsterd over rammelend rapport 

‘Onderzoekers SCP moeten huiswerk 
over doen’

In het omstreden rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat begin januari 

verscheen, concluderen onderzoekers Bob Kuhry en Flip de Kam dat er de afgelopen 

tien jaar jaarlijks 3,8 procent meer belastinggeld naar het basisonderwijs gaat. 

Dit aangaande hebben de onderzoekers goed en gedegen werk gedaan, maar de 

eindconclusie is dat in deze periode de kwaliteit, dus de prestaties van leerlingen, 

niet of nauwelijks is gestegen. Op de vraag van een journalist bekende Kuhry zelfs, 

na enig aarzelen, dat de overheid best de kaasschaaf kan hanteren, zonder dat de 

kwaliteit eronder zou lijden. Op de conclusies van dit SCP-rapport valt veel af te 

dingen, is de opinie van AVS-voorzitter Ton Duif. 

SCP: Na tien jaar is de 

gemiddelde Cito-score gelijk 

gebleven: 535 op een maximum 

schaal van 550. 

Misschien wel de grootste 

blunder van het ondermaatse 

rapport. Het SCP geeft aan dat 

het lastig is om aan de gemid-

delde Cito-score vergaande 

conclusies te verbinden. De uit-

slagen tussen opeenvolgende 

jaren zijn niet zonder meer te 

vergelijken, omdat de popula-

tie die aan de toets deelneemt 

niet jaarlijks precies hetzelfde 

is. Dit is juist, maar het SCP 

gebruikt deze gegevens vervol-

gens toch. Het is wel mogelijk 

dat het gemiddelde stijgt, 

maar door het grote aantal 

deelnemers is dit uiterst moei-

lijk te bereiken. 

Maar los daarvan: nog belang-

rijker is het dat de Cito-toets 

maar een beperkt deel van 

de onderwijsinspanningen in 

kaart brengt (taal, rekenen en 

studievaardigheden). Onder-

wijskwaliteit is natuurlijk veel 

meer dan dat. Daarom kan 

beter gekeken worden na het 

meer omvattende oordeel over 

de onderwijskwaliteit van de 

Inspectie van het Onderwijs. 

En daarover wordt in hetzelfde 

rapport opgemerkt dat op een 

aantal (belangrijke) onderde-

len zichtbare vooruitgang is 

geboekt: het percentage scho-

len in het basisonderwijs dat 

voldoet aan de eisen van de 

onderwijsinspectie steeg en de 

kwaliteit was in 2009 over de 

hele linie duidelijk hoger dan 

in 2003. Dit wordt echter in 

de eindconclusies van het SCP 

buiten beschouwing gelaten.

SCP: Vanaf 1998 zijn de 

personele kosten met gemid-

deld 3,8 procent gestegen, 

zonder dat daar een merkbare 

 kwaliteitsverbetering tegenover 

staat.

In de jaren negentig kampte 

het onderwijs met een enorm 

personeelsoverschot. Op de 

onderwijsbegroting drukte een 

budget van ongeveer drie mil-

jard gulden aan wachtgelden. 

In die jaren zijn contingenten 

personeel voortijdig afgevoerd 

om de jeugdwerkloosheid te 

bestrijden. De overheid wei-

gerde destijds de lonen in het 

primair en voortgezet onder-

wijs op te trekken naar het 

marktniveau. Logisch, in een 

arbeidsmarkt met overschot-

ten zijn werkgevers niet bereid 

betere lonen te betalen. 

Rond  2000 kantelde de 

arbeidsmarkt. Er ontstond 

ineens een groot tekort. De 

Commissie van Rijn heeft toen 

geadviseerd de lonen in het 

onderwijs snel op te trekken, 

om daardoor de aantrekkelijk-

heid van het beroep te vergro-

ten en te voorkomen dat het 

tekort nog groter zou worden. 

Dat is in een aantal stappen 

gebeurd vanaf 2003. Gaan 

mensen in het onderwijs har-

der werken voor die iets betere 

salarissen? Dat is niet het 

geval. Zij werken vaak vanuit 

hun eigen innerlijke betrok-

kenheid met kinderen. Onder-

wijsverbetering krijg je door 

betere lesmethoden, investe-

ren in professionaliteit van 

leerkrachten en schoolleiding 

en een goede werkorganisatie.

SCP: De oudertevredenheid is 

gedaald van een 7,9 (2003) naar 

een 7,3 (2010). 

Hier wordt het echt interes-

sant. De onderzoekers stellen 

dat de daling van oudertevre-

denheid een teken is dat de 

kwaliteit van het onderwijs 

achteruit gaat. Maar er is geen 

literatuur te vinden die deze 

stelling onderbouwt. Ook 

internationaal wordt er met 

ongeloof gereageerd op dit 

kwaliteitscriterium. Er is geen 

enkele bewezen relatie tussen 

die twee. Ouders zijn soms erg 

tevreden over hun school en 

Volgens de bevindingen van het SCP komt het basisonderwijs er slecht 
vanaf als je de kosten afzet tegen de baten (‘productie’). Maar met de 
manier waarop de opbrengsten zijn gemeten zakt het SCP zwaar door 
het ijs, vindt de AVS.
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hebben weinig verwachtingen 

van hun kinderen of koesteren 

juist onrealistische verlangens 

wat betreft de mogelijkheden 

van hun kinderen. Oudertevre-

denheid is – gelukkig maar – 

geen criterium voor het meten 

van onderwijskwaliteit.

SCP: In de periode 1997 tot 

2003 is de gemiddelde groeps-

grootte verkleind. Daar is geen 

substantiële verbetering van de 

onderwijsresultaten te meten.

In 1998 was de gemiddelde 

groepsgrootte 24,1, in 2006  

22,4! Een minimale afname 

van twee leerlingen die, 

gezien de grootte van de 

sector (1,5 miljoen leerlin-

gen), toch nog ongeveer 650 

miljoen kostte. Tegelijkertijd 

worden scholen gedwongen 

meer leerlingen met leerpro-

blemen in de klas te houden 

door het overheidsbeleid rond 

Weer Samen Naar School en 

nu Passend onderwijs. Dit 

vergrootte in veel klassen de 

pedagogische en didactische 

problematiek enorm, wat de 

licht dalende groepsgrootte 

teniet deed.

SCP: In de periode 1997 tot 

2007 zijn substantieel meer 

leerlingen doorgestroomd naar 

hogere vormen van voortgezet 

onderwijs. Dit ligt niet zozeer 

aan de inzet van scholen, maar 

aan een stijgend ambitieniveau 

van ouders en leerlingen.

Als er duidelijk betere 

opbrengsten zijn dan ligt het 

– zonder enige empirische 

onderbouwing – ineens niet 

aan het onderwijs? Dat de 

laatste tien jaar enorm door 

scholen is geïnvesteerd in 

een betere verwijzing en dat 

de verschillende onderwijs-

soorten beter op elkaar zijn 

afgestemd, valt niet te lezen. 

Dat sommige ouders een hoger 

ambitieniveau nastreven (soms 

zelfs onrealistische hoog) zal 

zeker waar zijn, maar om het 

daarmee te verklaren is wel erg 

kort door de bocht.

SCP: Nederland daalt licht in 

internationale vergelijkingen 

(bedoeld wordt PISA). 

De Organisation for Economic 

Cooperation and Development 

(OECD) meet elke drie jaar 

de onderwijsprestaties van 

14-jarigen op de gebieden rea-

ding, mathematics en science. In 

de laatste meting (reading) is 

Nederland één plaats gezakt. 

Niet vermeld wordt dat twee 

nieuwe landen (Shanghai en 

Singapore) erbij zijn geko-

men, die met hun door testen 

gedomineerd onderwijs hoog 

de ranglijst binnenkwamen. 

De verschillen in de top 15 

van PISA zijn ook minimaal: 

als een ander land iets beter 

presteert, kun je zo ‘n plaats-

je zakken. Maar daar kun je 

niet het hele Nederlandse 

basisonderwijs op afrekenen! 

Overigens geldt ook hier dat 

PISA slechts een heel klein 

deel van de onderwijspresta-

ties in kaart brengt. Er zijn 

talloze landen in het PISA-

bereik waar ik mijn kinderen 

niet naar school zou willen 

sturen.

De samenleving van 1998 

is tot slot niet te vergelij-

ken met die van 2010. We 

hebben in die periode te 

maken gekregen met de 

verantwoordelijkheid voor 

buitenschoolse opvang, de 

invloed van sociale media, de 

invoering van ict en informa-

tica, een enorme verantwoor-

dingsplicht van de overheid, 

zwalkend beleid van diverse 

ministers, de invoering van 

het rugzakje en de invoering 

van de lumpsum. Deze lijst 

is gemakkelijk aan te vul-

len tot ruim 500 extra taken 

die de Onderwijsraad heeft 

gedefi nieerd. 

Als je in complottheorieën 

gelooft zou je zeggen dat dit 

rapport een opwarmertje is 

voor de volgende bezuini-

gingsronde. Het is gebaseerd 

op boterzachte argumenten. 

Kortom: het lijkt ons verstan-

dig dat de onderzoekers hun 

huiswerk maar eens over 

doen. En, om belastinggeld 

te besparen, nu in hun eigen 

vrije tijd! 

tekst ton duif, avs

De SCP-publicatie over de prijs 

en kwaliteit van publieke 

diensten en de (media-)

reactie(s) van de AVS zijn te 

vinden op www.avs.nl/dos-

siers/onderwijsenleerlingzorg/

kwaliteit.

na faillissement

Zonnehuizenschool 
overgenomen
De zorginstelling Zonnehuizen in Zeist is overgenomen 
door LSG-Rentray en zorgondernemer Loek Winter. 
Eind december 2011 is door de rechter het faillissement 
over Zonnehuizen uitgesproken. De Zonnehuizenschool 
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs viel ook 
onder het failliete bestuur.

Ook de school zal door LSG-Rentray worden overgenomen. Via 

allerlei kanalen wordt overleg gevoerd om de schade zo beperkt 

mogelijk te houden. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk 

werkgelegenheid voor het personeel te behouden. De AVS is in 

het overleg één van de betrokken partijen. 

Lees in het artikel op pagina 32 meer over – de communicatie 

rondom – het faillissement van een school.

helft nieuwbenoemd

Nieuwe samenstelling 
Onderwijsraad

De ministerraad heeft ingestemd met de nieuwe 
samenstelling van de Onderwijsraad. De raad telt tien 
leden, waarvan de helft nieuwbenoemd is.

De huidige bezetting is benoemd voor een periode van drie jaar. 

Voorzitter Geert ten Dam is herbenoemd.

Nieuwe gezichten zijn onder andere Hugo de Jonge, wethouder 

Onderwijs, jeugd en gezin van de gemeente Rotterdam, Ursie 

Lambrechts, voorzitter van de Evaluatie- en Adviescommissie 

Passend onderwijs (ECPO) en Thea Meijer, voorzitter College van 

Bestuur SPO Utrecht. Laatstgenoemde zal specifi ek het primair 

onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) inbrengen. 
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afspraken over behoud expertise en voorkomen gedwongen ontslagen

Onderhandelaarsakkoord mobiliteit
Passend onderwijs
De minister en staatssecretaris van het ministerie van OCW, de AVS, PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, CNV 

Onderwijs en CMHF zijn het medio december 2011 eens geworden over een pakket aan maatregelen om 

de personele gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs zo goed mogelijk op te vangen. In het 

onderhandelaarsakkoord mobiliteit Passend onderwijs zijn afspraken gemaakt om zoveel mogelijk expertise 

te behouden en gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen.

De AVS wijst de bezuinigingen 

van 300 miljoen op Passend 

onderwijs nog steeds af, maar 

is bij het overleg over de gevol-

gen aan tafel gebleven om 

ervoor te waken dat expertise 

behouden blijft en gedwongen 

ontslagen zoveel mogelijk 

worden voorkomen. Hoewel 

er verschil van mening blijft 

bestaan over de bezuiniging 

op Passend onderwijs, heb-

ben de verschillende partijen 

na goed en intensief overleg 

in grote lijnen de volgende 

afspraken gemaakt met OCW:

•  Landelijk stelt OCW in 

totaal incidenteel 60 mil-

joen euro beschikbaar voor 

de fi nanciering van de 

afspraken (in 2012 30 mil-

joen, in 2013 20 miljoen, in 

2014 10 miljoen).

•  Met ontslag bedreigd (v)so-

personeel krijgt voorrang 

bij de Lerarenbeurs. De helft 

van het budget dat voor po 

en vo beschikbaar is voor 

nieuwe instroom in 2012, 

is met voorrang voor deze 

doelgroep bestemd. De lera-

renbeurs kan worden benut 

om een onderwijsbevoegd-

heid te halen voor het regu-

lier (voortgezet) onderwijs.

•  Schoolbesturen met scholen 

voor (v)so bieden werkne-

mers de ruimte voor loop-

baanoriëntatie en scholing. 

Over ondersteuning van 

deze schoolbesturen ten 

aanzien van de personele 

gevolgen van de bezuiniging 

worden afspraken gemaakt 

met het Participatiefonds.

•  Tot schooljaar 2015/2016 

besteden de samenwerkings-

verbanden de resterende 

middelen voor ambulante 

begeleiding (43 procent) 

aan de inzet van ambulante 

begeleiders, die vanuit de 

(v)so-scholen de ambulante 

begeleiding verzorgden. 

Vanaf schooljaar 2015/2016 

kan het samenwerkingsver-

band zelf de inzet van de 

middelen voor ambulante 

begeleiding bepalen.

•  Bezien wordt hoe (bestaan-

de) regionale arbeidsmarkt-

platforms vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt bij 

elkaar kunnen brengen.

De betrokken partijen gaan, 

nadat zij de afspraken heb-

ben voorgelegd aan hun 

achterban, vanuit hun eigen 

rol en verantwoordelijkheid 

aan de slag met de afspraken. 

Van individuele werknemers 

wordt gevraagd om de kansen 

om hun eigen loopbaanont-

wikkeling vorm te geven, te 

benutten. Ook werkgevers 

nemen hun verantwoor-

delijkheid door met goed 

HRM-beleid de expertise van 

mensen zo veel mogelijk te 

behouden en effectief in te 

zetten binnen de regionale 

samenwerkingsverbanden.

AVS-voorzitter Ton Duif: 

“De 60 miljoen euro die ter 

beschikking komt is welis-

waar een doekje voor het 

bloeden, maar kan in indivi-

duele gevallen toch helpen. 

De komende periode zullen 

we ons echt moeten bezinnen 

hoe we verder gaan met de 

samenwerkingsverbanden, de 

onderlinge verhoudingen, de 

verwijzingen, et cetera.” De 

AVS legt het onderhandelaars-

akkoord momenteel voor aan 

haar ledenraad.

Inventarisatie
Inmiddels is een inventarise-

rend onderzoek onder school-

besturen met scholen voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs 

afgerond. Uit deze inventari-

satie blijkt dat als gevolg van 

de bezuiniging 5.100 mensen 

(3.700 fte) met ontslag wor-

den bedreigd. Dit aantal zal 

waarschijnlijk lager uitvallen, 

omdat meerdere schoolbe-

sturen hebben aangegeven 

mogelijkheden te zien om een 

deel van de noodzakelijke per-

soneelsreductie in de komende 

jaren te realiseren. De inven-

tarisatie wijst uit dat het aan-

tal door natuurlijk verloop, 

beëindiging van de inhuur van 

personeel, van detachering of 

door vrijwillige in- of externe 

mobiliteit kan dalen naar zo´n 

2.500 fte, dit correspondeert 

met 3.500 mensen die met ont-

slag worden bedreigd.

De minister en staatssecretaris 

hebben de rapportage van de 

inventarisatie naar de Tweede 

Kamer gestuurd. Over de uit-

werking van de afspraken zal 

de AVS haar leden nader infor-

meren. 

De inventarisatie, de Tweede Kamerbrief over de personele 

gevolgen en het onderhandelaarsakkoord zijn te vinden 

op www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs. 

Kijk op www.kindopdegang.nl (KOG) voor het ontwikkelen 

van een zorgprofi el. De AVS biedt ook ondersteuning bij 

het vervolgtraject (Voldoet de school aan de basiszorg die 

door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is 

vastgesteld?) en stelt een OnderwijsZorg- en Ontwikkel-

Profi el (OZOP) beschikbaar. Meer informatie en aanmelden: 

www.avs.nl/ozop en/of ozop@avs.nl
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gericht beleid doet druk afnemen

Schoolleiders kampen met forse werkdruk
Bijna alle schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs ervaren een behoorlijke werkdruk. Voor bijna de 

helft van de schoolleiders is de werkdruk zelfs fors. Dit blijkt uit een onderzoek van de AVS onder haar leden.

Volgens meer dan 70 procent 

van de schoolleiders is de 

werkdruk de afgelopen jaren 

toegenomen. Dit wordt vooral 

toegeschreven aan inspectie-

eisen, bureaucratie en de pie-

kweken gedurende het school-

jaar. Door ongeveer een kwart 

van de respondenten worden 

ook verwachtingen van ouders, 

ineffi ciënt werken en onvol-

doende capaciteit in relatie tot 

de hoeveelheid werk genoemd. 

Vooral schoolleiders die al een 

forse werkdruk ervaren, vin-

den dat de werkdruk de afgelo-

pen jaren is toegenomen.

Twee derde van de organisaties 

heeft beleid geformuleerd om 

werkdruk tegen te gaan, op 

bovenschools of schoolniveau. 

Binnen deze groep wordt ook 

relatief vaak aangegeven dat 

de werkdruk is afgenomen. 

Beleidsmaatregelen om werk-

druk tegen te gaan betreffen 

vooral het afbakenen van 

taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden, een andere 

invulling van de normjaartaak 

en individuele oplossingen.

Schoolleiders die de werkdruk 

toeschrijven aan onvoldoende 

regelruimte en piekweken 

van meer dan veertig uur, 

hebben vaker gekozen voor de 

invoering van fl exibele onder-

wijstijden. Bij bureaucratie, 

ineffi ciënt werken en taakon-

duidelijkheid als verklaringen 

voor werkdruk, is vaker geko-

zen voor werktijdenregistratie.

Een aantal directeuren geeft 

aan dat zij zich grote zorgen 

maakt over de bezuinigingen 

in het onderwijs. “We geven 

allemaal 120 procent, krijgen 

straks nog maar 100 procent 

aan fi nanciën, maar in het 

kader van Passend onderwijs 

wordt er 150 procent verwacht. 

Dit zijn donkere wolken boven 

het onderwijs. We zijn al teveel 

uitgemolken en de rek is er 

echt uit.”

Bijna 700 schoolleiders hebben 

de vragenlijst ingevuld. 

Het AVS-onderzoek is uitge-

voerd in samenwerking met 

onderzoeksbureau Refl exy. 

De  onderzoeksrapportage 

is te vinden op 

www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanel.

vrijwel uitsluitend in voortgezet speciaal onderwijs

Aantal leerlingen op speciale scholen groeit 
aanhoudend
In het schooljaar 2010/2011 zaten er bijna 69 duizend leerlingen op speciale scholen. In het schooljaar 

2003/2004 waren dat er nog 54 duizend. De groei van het aantal leerlingen op speciale scholen deed zich 

vrijwel uitsluitend voor binnen het voortgezet onderwijs: van 20,5 duizend leerlingen in 2003/2004 naar 

bijna 34,5 duizend in 2010/2011. Binnen het basisonderwijs bleef het aantal leerlingen op speciale scholen 

nagenoeg constant. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groei op speciale scholen 

in het vo is voor het grootste 

deel toe te schrijven aan de 

toename van het aantal leer-

lingen met ernstige ontwik-

kelingsstoornissen. Het aantal 

zogenoemde cluster 4-leer-

lingen verdubbelde bijna van 

ruim 10 duizend in 2003/2004 

naar ruim 19 duizend in 

2010/2011.

Opvallend is het grote aan-

deel jongens in het onderwijs 

aan leerlingen met ernstige 

ontwikkelingsstoornissen. In 

2010/2011 volgden bijna 26 

duizend jongens (81 procent) 

cluster 4-onderwijs, tegenover 

ruim 6 duizend meisjes (19 

procent). Van zowel de jon-

gens als de meisjes in deze 

onderwijssoort zijn twee op 

de drie zeer moeilijk opvoed-

baar. De overigen zitten op 

een pedologisch instituut of 

zijn langdurig psychisch ziek. 

De sterke groei van zowel 

het basis- als het voortgezet 

onderwijs aan zeer moeilijk 

opvoedbare kinderen heeft 

volgens het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) 

onder meer te maken met de 

toename van de diagnostische 

kennis over gedragsproblemen 

en met maatschappelijke ver-

schuivingen. Hierdoor worden 

met name gedragsproblemen 

sneller en vaker onderkend, 

waardoor vaker wordt verwe-

zen naar een geschikte onder-

wijsomgeving. 
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ocw-publicatie

Belastingmaatregelen onderwijs in 2012

Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van de relevante belastingmaatregelen 

op het gebied van onderwijs in 2012.

De publicatie bevat een 

beschrijving van fi scale regelin-

gen voor kennisvermeerdering, 

schenkingen, arbeidspartici-

patie, secundaire arbeidsvoor-

waarden, cultureel beleggen, 

monumenten, onderwijs en 

leermateriaal (btw), musea, 

theaters en bibliotheken (btw). 

Wat betreft de secundaire 

arbeidsvoorwaarden kunnen 

specifi eke vrijstellingen of 

verlaagde belastingtarieven 

worden toegepast in het kader 

van opleidingen gericht op het 

vervullen van een beroep in de 

toekomst of in geval van het 

op peil houden van vakkennis. 

Ook belastingvrije reiskosten 

vallen onder deze regeling: 

abonnementen voor openbaar 

vervoer voor het werk, vergoe-

dingen voor zakelijke reizen 

en woon-werkverkeer voor 

maximaal Y 0,19 per kilometer 

en het belastingvrij vergoeden 

van een fi ets (eens in de drie 

jaar tot Y 749 en per jaar van 

met de fi ets samenhangende 

zaken tot Y 82).

Werknemers die deelnemen 

aan de levensloopregeling met 

een saldo van 3.000 euro of 

meer, kunnen doorgaan met 

deze regeling. In 2013 kunnen 

zij hun levensloopsaldo zon-

der nadelige fi scale gevolgen 

omzetten naar de vitaliteitre-

geling. Men kan in het kader 

van deze laatste regeling 

maximaal 5.000 euro per jaar 

fi scaal aftrekbaar sparen, tot 

maximaal 20.000 euro.

Ook is in de regeling opge-

nomen dat onderwijs en de 

diensten en leveringen die 

daarmee nauw samenhangen 

zijn vrijgesteld van btw. Een 

voorbeeld hiervan is detache-

ring van personeelsleden; de 

regeling gaat hier gedetail-

leerd op in. Verder geldt er 

een verlaagd btw-tarief voor 

schoolboeken en digitaal les-

materiaal. 

De volledige regeling is te 

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/fi nancien/belastingen.

verklaring omtrent gedrag elektronisch opvraagbaar

De Verklaring omtrent gedrag (VOG) is per 1 januari 2012 elektronisch aan te vragen. Personeelsleden hoeven hierdoor niet meer 

zelf naar het gemeentehuis. Ook zijn de kosten van de ‘elektronische VOG’ ruim vijf euro lager.

afwijkende percentages voor grote besturen en eigen risicodragers

Premieverhoging Vervangings- en 
Participatiefonds per 1 januari 2012
De premies van zowel het Vervangingsfonds (Vf ) als het 
Participatiefonds (Pf ) zijn per 1 januari 2012 verhoogd.

Een overzicht van de wijzigingen in de premies: 

•  Participatiefonds: was 2,12%, wordt 2,37%

•  Vervangingsfonds verplicht: was 7,9%, wordt 8,81%

•  Vervangingsfonds vrijwillig: was 8,5%, wordt 9,48%

Van de wijziging in de premie Vf heeft 0,68%-punt betrekking 

op de kosten gemoeid met de vervanging van rechtspositioneel 

verlof. De verschillende salarisverwerkers zijn inmiddels verzocht 

om de gewijzigde premiepercentages tijdig in te regelen.

Voor de grote besturen (lumpsum meer dan 20 miljoen euro) 

en de besturen die ervoor hebben gekozen om voor een 

deel eigen risicodrager (ERD) te worden, gelden afwijkende 

premiepercentages. Deze besturen dienen de nieuwe premie-

percentages zelf in te regelen:

•  Vervangingsfonds verplicht, grote besturen/geen ERD: 

was 8%, wordt 8,91%

•  Vervangingsfonds verplicht, grote besturen/ERD: 

was 3%, wordt 3,44%

•  Vervangingsfonds vrijwillig, grote besturen/geen ERD: 

was 8,5%, wordt 9,48%

•  Vervangingsfonds vrijwillig, grote besturen/ERD: 

was 2,96%, wordt 3,3% 

Kijk voor een toelichting op de premiewijzigingen 

op www.vfpf.nl.
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arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming ambtenaren op het spel

Bonden dreigen met rechter om initiatiefwet
De centrales voor overheidspersoneel AC – waarvan de AVS deel uitmaakt –, CMHF, ACOP en CCOOP eisen 

gezamenlijk dat minister Spies van Binnenlandse Zaken met hen in overleg treedt over de initiatiefwet van 

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Hierin wordt eenzijdig ingegrepen in de 

arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming van ambtenaren, en dus ook van onderwijspersoneel. Dit de 

centrales hebben zij in een brief aan de minister laten weten.

De gezamenlijke centrales 

vinden dat de initiatiefwet 

respectloos omgaat met amb-

tenaren, in een tijd van cao-

confl icten en tienduizenden 

banen die op het spel staan. 

Koser Kaya en Van Hijum zet-

ten de werknemersorganisaties 

als gesprekspartner volledig 

buitenspel in hun initiatief-

wet. Overleg, met daaropvol-

gend overeenstemming, tussen 

de minister van Binnenlandse 

Zaken en de werknemersorga-

nisaties is echter een wettelijk 

vereiste om wijzigingen te kun-

nen aanbrengen in de arbeids-

voorwaarden van overheidsper-

soneel. Als minister Spies niet 

aan de overlegverplichting en 

de daaruit volgende overeen-

stemmingsvereiste voldoet, 

dreigen de centrales voor over-

heidspersoneel naar de voor-

zieningenrechter te stappen 

om dit af te dwingen.

Volgens Koser Kaya en Van 

Hijum gaat het alleen om 

een formele wijziging van de 

rechtspositie van ambtenaren, 

die geen invloed zou hebben 

op de rechten en plichten 

van individuen. Maar in de 

praktijk verliezen ambtenaren 

weldegelijk een deel van hun 

rechten. In het voorstel worden 

de rechtspositieregelingen (de 

ambtenaren-cao’s) afgeschaft, 

ongeacht of er al nieuwe cao’s 

zijn afgesloten. Als er nog geen 

nieuwe cao is, wordt het wet-

telijk minimum het startpunt 

van de onderhandelingen. 

Daarmee zetten Koser Kaya en 

Van Hijum de ambtenaren op 

100 procent achterstand ten 

opzichte van de werkgevers. 

Bovendien willen D66 en het 

CDA het ontslagrecht van amb-

tenaren aanpakken, dat anders 

is dan van werknemers buiten 

de overheid. Voor ambtena-

ren geldt dat niemand vooraf 

toetst of het ontslag terecht 

is. Een ambtenaar kan pas ná 

ontslag in bezwaar en beroep. 

Voor werknemers buiten de 

overheid geldt dat van tevoren 

een ontslagvergunning moet 

worden aangevraagd bij het 

UWV of dat bij de kantonrech-

ter een verzoek tot ontbinding 

van de arbeidsovereenkomst 

moet worden ingediend. 

Maar zij hebben vervolgens 

geen enkele mogelijkheid om 

het ontslag achteraf aan te 

vechten.

Afschaffi ng van de ambtena-

renstatus kost volgens de Raad 

van State tenminste 146 mil-

joen euro. Een bedrag dat vol-

gens de vakcentrales, in deze 

economische recessie, beter 

kan worden besteed. 

De Tweede Kamer vergadert in 

week vier over de initiatiefwet. 

wetsvoorstel in de maak

Schoolbestuur steeds dichter bij overname pabo
Halbe Zijlstra – staatssecretaris van OCW – zet een wetgevingstraject in gang om de overdracht van de 

Thomas More-pabo naar de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) mogelijk te maken.

De Hogeschool Leiden wil de 

vestigingsplaats van de pabo 

(Rotterdam) afstoten, omdat 

zij uit kwalitatieve overwe-

gingen haar onderwijsaanbod 

wil concentreren in Leiden. 

Tegelijkertijd heeft de RVKO 

aangegeven de verantwoorde-

lijkheid voor het verzorgen 

van de pabo Thomas More 

te willen overnemen om 

te kunnen voorzien in de 

behoefte aan leerkrachten 

basisonderwijs voor de katho-

lieke basisscholen in de regio 

Rotterdam. De verzelfstan-

diging van de pabo Thomas 

More leidt niet tot uitbreiding 

van het opleidingenaanbod in 

het hoger onderwijs en even-

min tot een extra beslag op de 

rijksmiddelen.

Na ontvangst van het defi -

nitieve voorstel voor de boe-

delscheiding zal Zijlstra de 

Inspectie van het Onderwijs 

vragen om een beoordeling 

te maken van de vraag of 

wet- en regelgeving voldoende 

worden nageleefd. Als dat in 

orde is, zal de staatsecretaris 

een voorstel doen om split-

sing van instellingen in het 

hoger onderwijs mogelijk te 

maken. Zijlstra: “Uiteraard 

moet dat wetsvoorstel eerst de 

Tweede en Eerste Kamer pas-

seren voordat de overdracht 

kan plaatsvinden. Defi nitieve 

stappen kunnen dus pas gezet 

worden na goedkeuring van 

beide Kamers.” Het bestuur 

van de RVKO is verheugd over 

deze stap van de staatssecre-

taris, ondanks het feit dat 

er aan de doorstart nog een 

aantal voorwaarden verbon-

den is. Door het besluit van de 

staatssecretaris is echter een 

belangrijke hobbel genomen 

in het proces. 
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geactualiseerde regelgeving per 1-1-2012

Vrijstelling omzetbelasting bij fondswerving 
en kantineactiviteiten
Bepaalde organisaties, waaronder scholen, waarvan de primaire activiteiten zijn vrijgesteld van de 

heffi ng van omzetbelasting, zijn ook voor fondswerving vrijgesteld. De staatssecretaris van Financiën 

actualiseerde de vigerende regelgeving per 1 januari 2012. Hierin is eveneens een aparte regeling voor 

kantineactiviteiten opgenomen.

sociale partners zetten werk voort

Doek gevallen voor Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt
Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) is per 31 december 2011 opgeheven. Het SBO was de 

gezamenlijke organisatie van alle werkgevers en werknemers in het onderwijs en zette zich in voor het 

goed functioneren van de onderwijsarbeidsmarkt. De sociale partners, verenigd in het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt, zetten het werk vanaf 2012 voort in arbeidsmarktfondsen per onderwijssector.

Fondswerving is het verrich-

ten van leveringen en diensten 

om fi nanciële steun voor de 

organisatie te verkrijgen. Bij 

scholen kan dan bijvoorbeeld 

gedacht worden aan het tegen 

vergoeding reclame maken 

voor een boekleverancier, het 

bieden van ondersteuning 

bij distributie van de boeken, 

het maken van reclame voor 

ondernemers als tegenpres-

tatie voor sponsoring (dit 

geldt zowel voor geld als voor 

goederen), het heffen van 

entreegelden bij fancy fairs, 

uitvoeringen of wedstrijden.

Kantineactiviteiten van po- en 

vo-scholen kunnen ook buiten 

de heffi ng van omzetbelasting 

blijven, mits men aan een 

aantal voorwaarden voldoet. 

In de kantine mogen uitslui-

tend activiteiten plaatsvinden 

die als normale nevenactivi-

teit voor de school worden 

gezien. Het organiseren van 

bruiloften en feesten in de 

persoonlijke sfeer van der-

den vallen dus buiten deze 

regeling. Verder geldt er een 

maximumbedrag aan kanti-

neontvangsten van Y 68.067 

per jaar. Eventuele exploita-

tieoverschotten moeten wor-

den gebruikt voor primaire 

activiteiten van de school. Als 

kantineontvangsten onder de 

vrijstellingsregeling vallen, 

kan er geen aanspraak worden 

gemaakt op aftrek van voorbe-

lasting. Kantines van scholen 

die onder een schoolbestuur 

vallen, worden door de wet-

gever als aparte entiteiten 

gezien, wat betekent dat het 

grensbedrag van Y 68.067 per 

accommodatie kan worden 

toegepast. 

Het besluit ‘Omzetbelas-

ting, Fondswerving en 

kantines’ is te downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/belastingen.

Per 1 januari 2012 zijn activi-

teiten, (lopende) projecten en 

onderzoeken voor de arbeids-

markt van het primair onder-

wijs belegd bij het nieuw 

opgerichte arbeidsmarktplat-

form po. Het bestuur van het 

arbeidsmarktplatform wordt 

gevormd door vertegenwoor-

digers van de werkgevers en 

werknemers in het po. Oud-

SBO-voorzitter Jan Franssen: 

“De bovensectorale samenwer-

king verdwijnt bij een sector 

die zoveel onderwijssoorten 

en bestuurlijke partijen kent.” 

Franssen hoopt dat de Stich-

ting van het Onderwijs de 

bovensectorale platformfunc-

tie verder gaat versterken.

Over het werk van het SBO 

is de publicatie ‘Vijftien jaar 

Sectorbestuur Onderwijsar-

beidsmarkt’ verschenen. Het 

kennisportaal www.onderwijs

arbeidsmarkt.nl, waarop deze 

publicatie te vinden is, blijft 

nog het hele jaar 2012 in de 

lucht, maar wordt niet meer 

onderhouden. Op Stamos.nl 

(Statistieken ArbeidsMarkt 

OnderwijsSectoren) blijven 

daarentegen ook in 2012 

steeds geactualiseerde cijfers 

en trends te vinden over de 

landelijke, regionale en secto-

rale arbeidsmarktontwikkelin-

gen van alle onderwijssoorten. 

Die worden nu geüpdate 

door het CAOP, het kennis-

centrum op het gebied van 

arbeidszaken in de publieke 

sector in Den Haag, dat ook 

het secretariaat voert van het 

arbeidsmarktplatform po. 

Het CAOP is ook gevraagd in 

kaart te brengen aan welke 

arbeidsmarktgegevens het 

onderwijs behoefte heeft. Dit 

is de eerste aanzet voor een 

duurzame vraaggestuurde 

ontsluiting van arbeidsmarkt-

informatie. Op de site komen 

bijvoorbeeld factsheets over 

onderwerpen als ‘jongens op 

de pabo’. 
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meer experimenteren in en met onderwijs

Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte 
naar Tweede Kamer
Het wetsvoorstel ‘Innovatieve experimenteerruimte onderwijs’ is ingediend bij de Tweede Kamer. 

Het moet ertoe leiden dat in het primair en voortgezet onderwijs, net als in de andere onderwijssectoren, 

meer ruimte komt voor vernieuwende experimenten die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit, de 

toegankelijkheid en de doelmatigheid van het onderwijs.

Dit biedt mogelijkheden om 

af te wijken van de bestaande 

wet- en regelgeving en zo nieu-

we ontwikkelingen te onder-

zoeken en te stimuleren, ook 

over de grenzen van onder-

wijssectoren heen. Omdat 

de regelgeving mag worden 

losgelaten en de onderwijs-

kwaliteit op orde moet zijn, 

is ook voorzichtigheid gebo-

den. Daarom is de duur van 

zo’n experiment beperkt 

tot maximaal zes jaar. Naar 

verwachting zal de komende 

tijd behoefte bestaan aan 

experimenteerruimte op het 

gebied van onderwijskun-

dige samenwerking tussen 

onder wijssectoren, bijvoor-

beeld om in bepaalde regio’s 

oplossingen te vinden voor 

problemen die ontstaan 

door de gevolgen van demo-

grafi sche krimp. Hierbij 

valt te denken aan speciale 

bekostigingsarrangementen 

bij een andere planning van 

het schoolaanbod in krimp-

gebieden, verruiming van 

samenwerkingsmogelijkheden 

en specifi eke arrangementen 

voor kindcentra waarin onder-

wijs wordt geïntegreerd met 

zorg, cultuur of sport. Ook is 

het mogelijk om via het expe-

rimenteerartikel nieuw beleid 

te ‘testen’, voordat het inte-

graal wordt ingevoerd. 

krimp

Compensatieregeling samenvoegen kleine 
basisscholen verlengd
Minister Van Bijsterveldt geeft kleine basisscholen in demografi sche krimpgebieden meer tijd en 

fi nanciële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. De compensatieregeling 

wordt verlengd van twee naar vijf jaar. Hierdoor kunnen deze scholen hun organisatie beter aanpassen 

aan het dalende aantal leerlingen.

Bij een daling van het aantal 

leerlingen nemen de kosten 

per leerling toe. De kosten 

kunnen worden aangepast 

door personeelsreductie en 

door lagere huisvestingslas-

ten. In een aantal gevallen 

biedt fusie van twee of meer 

kleine scholen tot één min-

der kleine school een oplos-

sing. Toch blijkt het voor 

veel besturen op dit moment 

fi nancieel moeilijk om scho-

len te fuseren. Wanneer scho-

len worden samengevoegd, 

ontvangt het bestuur van de 

samengevoegde basisscholen 

in totaal minder bekostiging. 

Daarom heeft de minister de 

bijbehorende compensatiere-

geling verlengd naar vijf jaar. 

Volgens het nieuwe voorstel 

ontvangen de scholen in een 

dergelijk fusietraject het 

eerste jaar 100 procent extra 

bekostiging, het tweede jaar 

80, het derde jaar 60, het vier-

de jaar 40 en het vijfde jaar 20 

procent.

Naast deze maatregel wordt 

een wetsvoorstel voorbereid 

dat het mogelijk maakt scho-

len vijf jaar in plaats van drie 

jaar onder de opheffi ngsnorm 

in stand te houden. De regel-

geving voor samenvoeging 

van basisscholen wordt met 

ingang van 1 augustus 2012 

doorgevoerd. 

Lees meer hierover in het 

 artikel op pagina 28.

9k ader prim air januari 2012



ac tueel 

webapplicatie beschikbaar

Onderwijscontroleprotocol 
2011 gepubliceerd

Het defi nitieve onderwijscontroleprotocol 2011 is eind vorig 
jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Het controleprotocol 
is ook beschikbaar als webapplicatie, waardoor gebruikers 
binnen een bepaalde onderwijssector alleen de voor hen 
relevante passages en voorschriften kunnen selecteren.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs moeten ieder jaar 

de jaarstukken indienen om ontvangen bekostiging en subsidies 

te verantwoorden. Hiervoor wordt jaarlijks het controleprotocol 

opgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen voor de instel-

lingsaccountants. De scholen/instellingen moeten naast de 

jaarstukken met de controleverklaring en een assurance-rapport 

over de bekostigingsgegevens – voor zover deze is afgegeven – 

ook een rapport van bevindingen inzenden. Over de inhoud van 

het controleprotocol vindt tijdens het kalenderjaar afstemming 

plaats met vertegenwoordigers van de betrokken partijen. 

Het onderwijscontroleprotocol 2011 is te vinden via www.avs.nl/

dossiers/fi nancien/lumpsum.

promoveren met behoud van salaris

Eerste promotiebeurzen 
voor leerkrachten 
uitgereikt

In totaal kunnen 36 leerkrachten momenteel vier jaar 
lang met behoud van salaris promoveren. Staatssecretaris 
Zijlstra reikte hen eind 2011 een Promotiebeurs uit. De 
meeste aankomende promovendi komen uit het hoger 
en het voortgezet onderwijs, en enkelen uit het primair 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De geselecteerde leerkrachten hebben zes 

jaar de tijd om het promotieonderzoek 

af te ronden. Het ministerie van OCW 

subsidieert de eerste vier jaar door de 

werkgevers de mogelijkheid te geven hun 

leerkrachten gedurende die jaren voor 0,4 fte vrij te stellen om 

aan hun promotieonderzoek te werken. Promotieonderwerpen 

zijn bijvoorbeeld etnische diversiteit op school en het begrijpen 

van diagrammen en kosmische deeltjes.

De komende vier jaar kunnen ieder jaar nog zo’n elf leerkrach-

ten starten met een promotietraject. 

gezag grootst in basisonderwijs

‘Vooral ouders ondermijnen gezag leerkracht’
Onderwijspersoneel heeft last van ouders die hun gezag ondermijnen, blijkt uit onderzoek van CNV 

Onderwijs. Ouders die de deskundigheid van leerkrachten in twijfel trekken wordt door 35 procent van het 

onderwijspersoneel als gezagsondermijnend ervaren. Het minste gezag heerst in vmbo, havo en mbo; in het 

basisonderwijs en het hbo is het gezag het grootst.

Een meerderheid van de 

respondenten geeft aan dat 

ouders partij kiezen voor 

het kind en de school niet 

steunen. Meer dan de helft 

stelt dat er geen gezamen-

lijke verantwoordelijkheid 

is voor de opvoeding en cor-

rectie van het kind. Volgens 

de ondervraagden voeden 

ouders niet meer afdoende 

op, stellen geen regels en 

grenzen en tonen geen 

respect voor de leerkracht. 

Het gezag van leerkrachten 

krijgt in 2011 een lager cijfer 

dan in 1991 gegeven zou zijn 

door dezelfde respondenten. 

Van de respondenten geeft 

36 procent aan dat er geen 

sancties staan op gezagsonder-

mijnend gedrag. Vooral in het 

basisonderwijs (43 procent) 

en het hbo (60 procent) is dat 

het geval. Bij problemen geeft 

56 procent aan bij de school-

leiding terecht te kunnen, 29 

procent bij collega’s, 5 procent 

‘nergens’ en een half procent 

bij de MR.

Naast de rol van de ouders 

werd ook het gedrag van leer-

lingen onderzocht. Leerkrach-

ten hebben vooral last van 

leerlingen die niet luisteren 

(75 procent), leerlingen die 

over alles in discussie gaan 

(44 procent) en leerlingen die 

opdrachten niet uitvoeren 

(30 procent). Deze onderwer-

pen scoren hoger dan keten, 

te laat komen en een grote 

mond geven.

Procentueel lijkt agressie 

tegen onderwijspersoneel mee 

te vallen. Toch hebben bijna 

600 van de ruim 4.000 respon-

denten te maken gehad met 

dreigementen, fysieke agressie 

of geweld van ouders of leer-

lingen. 

jaar de tijd om het promotieonderzoek 

werkgevers de mogelijkheid te geven hun 
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creatief gebruik van bomen op schoolplein

Beste overblijfi dee: zelf ontworpen klimrek

toekomstverkenning

‘Accentverschuivingen in reken- en wiskunde-
onderwijs nodig’

Betekenis geven aan getallen, manipuleren met getallen, globaal rekenen en probleem 

oplossen winnen steeds meer aan belang. Maar ook vaardigheden als modelleren, omgaan 

met variabelen en statistiek moeten meer aandacht krijgen in het onderwijs. Dit blijkt uit 

een verkenning naar het toekomstige reken- en wiskundeonderwijs door het Nationaal 

Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO).

In bedrijven, maar ook in de 

media, speelt informatie in de 

vorm van grafi eken of tabel-

len een grote rol. Het kunnen 

lezen van deze informatie 

en het kunnen schatten of 

bepaalde getallen kloppen, 

wordt in veel beroepscontex-

ten als belangrijke vaardig-

heid genoemd. Daarnaast 

blijven het vlot kunnen optel-

len en aftrekken, vermenig-

vuldigen en delen essentiële 

vaardigheden.

Centraal in het SLO-onderzoek 

stond de vraag welke reken- en 

wiskundebagage leerlingen 

in het funderend onderwijs 

moeten verwerven, als voor-

bereiding op hun beroep en 

hun rol als burger in een 

informatiesamenleving. Over 

de benodigde vaardigheden 

in beroepscontexten en in 

de dagelijkse leefomgeving 

tekende zich een helder, maar 

complex beeld af.

Naast specifi eke reken- en 

wiskunde-inhouden is ook 

gekeken naar generieke 

vaardigheden voor de 21e 

eeuw. Ook daarover heerst 

overeenstemming. Zowel 

betrokkenen uit verschillende 

beroepscontexten als de onder-

zoekers geven aan dat van 

werknemers wordt verwacht 

dat ze problemen kunnen 

formuleren, structureren en 

oplossen. Ook is belangrijk dat 

ze creatief en innovatief zijn, 

een kritische houding hebben 

en op verschillende niveaus 

kunnen communiceren.

Zorg
Ondanks de overeenstem-

ming over wat generieke 

vaardigheden van de 21e 

eeuw en gewenste (accent)

verschuivingen in reken- en 

wiskundevaardigheden zijn, 

zien de onderzoekers hier in 

Nederlandse scholen weinig 

van terug. Als de discussie 

hierover niet wordt aange-

jaagd, is de verwachting dat 

deze situatie de komende 

jaren niet zal veranderen. 

Daarom is volgens de onder-

zoekers een breed debat over 

de 21st century skills dringend 

gewenst. 

De toekomstverkenning van 

het reken- en wiskundeon-

derwijs is te downloaden via 

www.slo.nl/detoekomsttelt.

Betekenis geven aan getallen, manipuleren met getallen, globaal rekenen en probleem 

oplossen winnen steeds meer aan belang. Maar ook vaardigheden als modelleren, omgaan 

met variabelen en statistiek moeten meer aandacht krijgen in het onderwijs. Dit blijkt uit 

een verkenning naar het toekomstige reken- en wiskundeonderwijs door het Nationaal 

Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO).

Basisschool ‘t Kirkeveldsje 
uit Schimmert is de winnaar 
van ‘Het beste overblijfi dee van 
Nederland’. Een eigen ontworpen 
klimrek leverde 5.000 euro op. 
De St. Jozefschool in Achterveld 
won de tweede prijs en basis-
school de Eerste Rith uit Breda 
werd derde.

Basisschool ’t Kirkeveldsje maakte 

bij het ontwerp van het klimrek 

creatief gebruik van de aanwezige 

bomen op het schoolplein. De St. Jozefschool ontwierp een 

toverkast, waarmee het binnenspeelmateriaal op een creatieve 

manier kan worden aangeboden. De toverkast bestaat uit twee 

delen, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden zodat je een 

hoek kunt creëren. Zo kan een ver-

kleedhoek gemaakt worden, maar 

ook een poppenkast of knutsel-

hoek. De kinderen van basisschool 

de Eerste Rith bedachten speel-

toestellen die zij graag op hun 

speelplaats willen hebben, zoals 

een waterglijbaan, een klimwand 

en een touwladder. De winnaars 

mogen het geldbedrag besteden 

aan hun overblijfi dee.

Bijna de helft van de basisschool-

leerlingen in Nederland blijft tus-

sen de middag over op school of op de buitenschoolse opvang. 

De ideeënwedstrijd werd georganiseerd door Blink Uitgevers, 

van onder andere Bobo, Okki, Taptoe en National Geographic 

Junior. 
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per 1 januari 2012:

Bestuurlijke boete voor 
scholen die verzuim niet 
melden

Op 1 januari 2012 is de Leerplichtwet 1969 gewijzigd. 
Voortaan heeft de Inspectie van het Onderwijs de 
mogelijk heid een bestuurlijke boete op te leggen 
wanneer het hoofd van de school of instelling de 
leerplichtwet overtreedt.

Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school 

actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). De 

school moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar 

van de gemeente. Doet een school dit niet of onvoldoende, 

dan meldt de leerplichtambtenaar dit bij de inspectie. 

De leerplichtambtenaar spreekt de ouders en leerling aan 

op het (verzuim)gedrag en de inspectie kan het hoofd van 

de school of instelling een bestuurlijke boete opleggen.

Een gemeente kan een samenwerkingsovereenkomst met 

de inspectie afsluiten om een invulling te geven aan de 

uitvoering van de leerplichtwet. De inspectie heeft inmiddels 

samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de gemeenten 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

inzicht in financiële positie

Eerste indicatie ABP 
over mogelijke verlaging 
pensioen

ABP maakte op 19 januari 2012 bekend wat de 
dekkingsgraad – een belangrijke graadmeter voor de 
fi nanciële positie van het pensioenfonds – is en of dat 
betekent dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was deze 
uitkomst nog niet openbaar.

Eerder verschenen in diverse media berichten waarin de fi nan-

ciële positie van ABP genoemd werd, inclusief hoeveel de 

pensioen uitkeringen en pensioenaanspraken verlaagd zouden 

moeten worden. Deze berekeningen en de gepresenteerde 

gevolgen daarvan kwamen echter niet tot stand op basis van 

gegevens van ABP.

Op 19 januari, bij de presentatie van de cijfers van het vierde 

kwartaal 2011, gaf ABP inzicht in de fi nanciële positie. 

Inmiddels is dus bekend of het fonds aanvullende maatregelen 

moet treffen omdat de fi nanciële positie onvoldoende is, 

zoals het verlagen van de pensioenuitkeringen en pensioen-

aanspraken. 

Kijk op www.abp.nl voor de laatste stand van zaken.

onderzoek invloed ict-gebruik op secundair onderwijsproces

‘Ict in onderwijs doet persoonlijk
contact niet afnemen’

Onderwijzend personeel en schoolmanagers 

ervaren invloed van ict-gebruik op het secundaire 

onderwijsproces en de onderwijsarbeidsmarkt 

als het gaat om functie-inhoud, competenties 

en werkbeleving. Er is vooralsnog geen invloed 

merkbaar op de personele samenstelling en omvang. 

Dit blijkt uit een recent literatuuronderzoek naar 

de invloed van ict op de onderwijsarbeidsmarkt, 

uitgevoerd door CAOP en Ecorys.

van feedback vindt van feedback vindt nietniet vaker  vaker niet vaker nietniet vaker niet

elektronisch plaats volgens 

onderwijzend personeel. Wel 

is het zicht op vorderingen 

van leerlingen toegenomen.

Administratieve processen 

worden door het gebruik van 

ict als effi ciënter, maar ook als 

complexer ervaren. Planning 

en coördinatie vindt steeds 

vaker elektronisch plaats.

Het onderwijzend perso-

neel geeft aan meer kennis 

nodig te hebben over ict-

toepassingen, didactische ict-

vaardigheden en beschikbare 

lesprogramma’s. Het perso-

neel acht zich ict-competent, 

maar vindt dat opleidingen 

onvoldoende voorbereiden 

op het werken met ict in 

het onderwijs. Men ervaart 

enerzijds een taakverzwaring 

en een hogere werkdruk en 

anderzijds tijdswinst door het 

gebruik van ict. Ook vindt het 

onderwijzend personeel dat 

het beroep aantrekkelijker en 

gevarieerder is geworden door 

ict-gebruik. Dit hangt samen 

met hoe gevorderd men is in 

het gebruik van ict. 

Meer informa-

tie: www.onderwijs

arbeidsmarkt.nl

Het contact tussen collega’s 

en het contact met ouders 

is bijvoorbeeld beïnvloed, 

omdat er meer elektronisch 

wordt gecommuniceerd. Toch 

ervaart het onderwijzend

personeel dat het persoonlijk 

contact niet is afgenomen. 

Ook het persoonlijke contact 

met leerlingen is niet afge-

nomen, en het begeleiden 

van leerlingen en het geven 
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onderzoek

f pu  o f  pen si o en  v eel  va k er  r ed en  da n  vo o r h een

Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directie-

vacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan 

het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Ook vacatures voor meerscholen-

directeuren staan relatief lang open. tekst tineke snel

Vacatures 
locatie directeuren 
moeilijk te vervullen

Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van de 

AVS onder haar leden in het basis- en speciaal onderwijs. 

Veel meer dan in voorgaande jaren is FPU of pensioen de 

reden voor het ontstaan van vacatures in het onderwijs. 

Dit speelt met name in de regio’s zuid en zuidwest. In 

de regio’s noordwest en oost waren vorig schooljaar niet 

veel vacatures. Dit komt door formatiekrimp vanwege een 

dalend aantal leerlingen of door een verminderd budget. 

Op scholen in Zuid-Holland is de formatie vaak ongewij-

zigd gebleven. Interne mobiliteit als reden voor het ont-

staan van vacatures speelt met name bij organisaties met 

meer dan twintig scholen.

Invullen vacatures Leerkrachtvacatures staan gemid-

deld een tot twee weken open, die van de directie een tot 

twee maanden. In 30 procent van de gevallen staat de direc-

tiefunctie meer dan drie maanden open. Het vinden van 

een directeur kost iets meer moeite dan het vinden van een 

leerkracht.

44 procent van de respondenten heeft vacatures gehad 

en daarvan zijn de meeste tijdig ingevuld. Het niet tijdig 

invullen van vacatures wordt vooral toegeschreven aan een 

gebrek aan gekwalifi ceerde kandidaten en onvoldoende 

tijd. In 22 procent van de gevallen was er sprake van onvol-

doende sollicitatiereacties.
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Voor de leidinggevende met één school kost het weinig 

moeite om leerkrachtvacatures te vervullen, het invullen 

van een directievacature kost in die categorie het meeste 

moeite. Middelgrote scholen hebben veel minder moeite 

met het tijdig invullen van directievacatures dan de kleine 

en de grotere scholen.

Om een vacature tijdig te kunnen vervullen wordt in eerste 

instantie een oproep binnen het eigen bestuur geplaatst. 

Daarnaast wordt het eigen netwerk aangeboord en de 

vacature wordt op diverse websites geplaatst: de eigen 

school site, de site van het schoolbestuur en van Volkskrant 

Banen. Schoolleiders die de vacature in een vaktijdschrift 

plaatsen kiezen meestal voor Kader Primair of Kader-

nieuws, de uitgaven van de AVS.

Toekomstgericht beleid
Vrijwel alle respondenten vinden dat hun organisatie een 

goed beeld heeft van toekomstige ontwikkelingen in de 

vraag naar directiefuncties. Van deze groep heeft ruim 

70 procent beleid ontwikkeld, gericht op talentontplooiing 

(zoals kweekvijvers) en op het binden en boeien van zittend 

personeel. Bij slechts een kwart is er sprake van samenwer-

king met de pabo. Ervaring in het onderwijs is het belang-

rijkste criterium waarop directeuren wordt geselecteerd, 

gevolgd door een afgeronde opleiding tot schoolleider en 

ervaring in een leidinggevende functie.

Vervanging
Het kost vooral adjunct-directeuren en middenmanagers, 

leden in de regio noordwest en in het speciaal onderwijs 

veel moeite om vervanging van leerkrachten te regelen. 

Hoe meer gebruik wordt gemaakt van de invallerspool, hoe 

minder moeite het kost om vervanging te regelen. Bij ver-

vanging van leerkrachten in het speciaal (basis)onderwijs 

wordt er veel voor gekozen om groepen naar huis te sturen, 

groepen te combineren of gedeeltelijk ambulante leerkrach-

ten en klassenassistenten in te zetten. Maatregelen die het 

speciaal (basis)onderwijs – vergeleken met het reguliere 

basisonderwijs – relatief erg weinig worden ingezet zijn 

een leerkracht in opleiding (LIO) en invallers uit een pool.

Slechts 1 procent van de schoolleiders geeft aan dat er 

vorig schooljaar geen vervanging geregeld hoefde te worden. 

Ook langdurige vervanging door de adjunct-directeur komt 

veel meer voor.

Wanneer directievacatures niet tijdig zijn ingevuld, zetten 

directeuren die leidinggeven aan meerdere scholen in eerste 

instantie een interim-directeur in. Steeds meer directeu-

ren grijpen naar deze – dure – oplossing. Vorig schooljaar 

heeft meer dan de helft hiervoor gekozen, terwijl dat in het 

schooljaar 2009/2010 nog maar een derde was. AVS-voorzit-

ter Ton Duif vindt het inzetten van interim-directeuren geen 

goede oplossing als een vacature niet tijdig wordt vervuld. 

“Het is kostbaar en lang niet altijd succesvol.”

“Het regelen van vervanging bij langdurig zieken is een 

verschrikking”, merkt een respondent op. “Pas als er voor 

langere termijnen uitspraken gedaan worden, valt er iets 

te organiseren of een vacature te plaatsen. Maar de praktijk 

is stroperig: er moet voortdurend gere-integreerd worden, 

want de zieke werknemer bepaalt wat hij/zij kan.”

Vrees
“Het beeld van de vacatures in het primair onderwijs lijkt 

mee te vallen”, reageert Ton Duif. “Alleen vrees ik dat het 

een begin is van veel grotere problemen in de toekomst. 

Daar zijn diverse redenen voor. Het achterblijvende sala-

ris in relatie tot andere sectoren door aanhoudend op de 

nullijn te blijven en de grote aantallen directeuren die 

de komende jaren met pensioen gaan. Ook het negatieve 

imago van het onderwijs, vooral door berichtgeving uit 

andere onderwijssectoren, speelt mee. Daarbij komt het 

uitvergroten van alledaagse problemen door de media.” 

De AVS-voorzitter pleit ervoor dat besturen een actiever 

beleid voeren op het gebied van het ontstaan van vaca-

tures- “Het is te voorspellen dat medewerkers vertrekken 

door hun naderend pensioen” – en meer werk maken van 

een heldere functiescheiding tussen bestuur en manage-

ment, om werkgerelateerde problemen en burn-outs bij 

directeuren te voorkomen. 

m e e r  w e t e n ?

744 AVS-leden hebben de vragenlijst over vacatures 

en vervanging ingevuld, waaronder 162 bovenschools 

leidinggevenden die met elkaar zo’n 2.700 scholen 

vertegenwoordigen met 2.400 directiefuncties. De AVS 

heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met 

onderzoeksbureau Refl exy. 

Kijk voor de volledige onderzoeksrapportage op www.avs.nl/

vereniging/meepraten/scholenpanel.

s a l a r i s  l e e r k r a c h t

88 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs 

krijgt uitbetaald in salarisschaal LA en slechts 12 procent 

in LB. Hogere schalen komen nog niet of nauwelijks 

voor, blijkt uit het AVS-onderzoek. In het kader van de 

functiemix zou in 2014 40 procent van de leerkrachten in 

de LB-schaal moeten zitten en 2 procent in LC.

In het speciaal onderwijs is het anders: 90 procent van 

de leerkrachten zit in schaal LB, de overige 10 procent is 

verdeeld over LA en LC.
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Over het thema 

Tot een jaar of zes geleden was de sector 

primair onderwijs gewend aan licht toe-

nemende of in ieder geval gelijk blijvende 

budgetten. Nu leerlingenaantallen op 

verschillende plekken (sterk) teruglopen, 

zien besturen dat een jaar later terug in 

de bekostiging en zijn ze genoodzaakt 

maatregelen te treffen. Daar bovenop 

komen de bezuinigingen op de bestuur- en 

management gelden en op Passend onderwijs. 

Kortom: het primair onderwijs krijgt minder 

geld te besteden. Tegelijk wordt wel van de 

sector verwacht dat ze kwaliteit blijft leveren. 

Hoe doe je dat? De eerste praktijkervaringen 

met een teruglopend budget zijn inmiddels 

opgedaan. Dit themanummer geeft 

sugges ties voor ‘wat te doen als’, biedt 

achtergrond informatie uit de laatste 

onderzoeksrapporten en laat wetenschappers 

en ervaringsdeskundigen aan het woord over 

de vraag in hoeverre budget en kwaliteit aan 

elkaar gelinkt zijn. Ook komt de problematiek 

rond kleine scholen aan bod. De verschillende 

vormen van samenwerking, maar ook een 

mogelijke consequentie van krimp: als een 

school moet sluiten.

k r i m p  v r a a g t  o m  e e n  a n d e r e   o r g a n i s a t i e

Dat krimp gevolgen heeft voor scholen staat 

buiten kijf. Maar het is niet de bedoeling 

deze ontwikkeling te gebruiken om met een 

bezem door het personeelsbestand te gaan. 

Gelukkig blijkt in de praktijk dat scholen en 

schoolbesturen passende oplossingen zoeken. 

Ze maken daarbij gebruik van de mogelijkheid 

hun organisatie anders in te richten.

tekst harry van soest 

en carine hulscher-slot, avs

Daling van het aantal leerlingen heeft meer impact dan 

op het eerste gezicht lijkt. De inkomsten van de scholen 

dalen en schoolbesturen moeten hun begrotingen slui-

tend maken. Dat vereist fi nancieel inzicht. Uit de Tweede 

Kamerdebatten blijkt dat de minister van OCW twijfelt 

aan de fi nanciële deskundigheid binnen een bestuur. 

In de loop van 2012 zal het ministerie met ‘speciale teams’ 

besturen gaan ondersteunen die dreigen in een fi nancieel 

slechte situatie te komen. Op dit moment staan ongeveer 

twintig schoolbesturen onder ‘risicogericht’ toezicht van 

de inspectie.

Geconfronteerd met dalende budgetten moeten bestu-

ren steeds vaker de keuze maken of een school in bedrijf 

kan blijven, of dat er aangestuurd moet worden op fusie 

of zelfs opheffi ng. Ook gemeentebesturen ondervinden 

‘De oplossing is altijd maatwerk’

thema  omga an met dalende budgetten
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k r i m p  v r a a g t  o m  e e n  a n d e r e   o r g a n i s a t i e

gevolgen van een krimpend leerlingenaantal, bijvoor-

beeld op het gebied van huisvesting. Gevolg kan zijn dat 

op termijn lokalen of zelfs hele schoolgebouwen moeten 

sluiten, omdat er simpelweg geen leerlingen meer zijn. 

Ook een gemiddelde jaarlijkse daling van het leerlingaan-

tal van 2 procent (zie kader ‘Cijfers’) kan dat op termijn 

teweeg brengen.

‘De oplossing is altijd maatwerk’

Risicodragend deel van de formatie
Schoolbesturen die willen bezuinigen plaatsen functies 

van personeelsleden – dat kunnen ook schoolleiders 

zijn – per 1 augustus van het volgende schooljaar in het 

risicodragend deel van de formatie (rddf). Aanwijzing van 

personeelsleden die dit betreft gebeurt aan de hand van 

de afgesproken afvloeiingscriteria en om welke functies 

het gaat staat in het meerjaren bestuursformatieplan. 

Bij plaatsing van een functie in het rddf volgt na een 

jaar ontslag. Daarbij is van belang of het bestuur ontslag-

beleid of werkgelegenheidsbeleid voert.

Bij werkgelegenheidsbeleid geldt dat het bestuur de 

afspraak heeft gemaakt om zoveel mogelijk personeels-

leden binnenboord te houden. Lukt dat niet dan moet 

het bestuur, op grond van de CAO PO, Decentraal 

‘ i n  d e  p r a k t i j k  z i e n  d g o -
o n d e r h a n d e l a a r s  d at  h e t 
m e t  d e  l e e r l i n g e n d a l i n g  w e l 
m e e v a lt ’
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of het invoeren van een fi nanciële buffer die tijdelijke 

terugloop kan opvangen.

Innovatief te werk gaan is belangrijk bij krimp, net als 

het bespreken van mogelijke scenario’s. Alleen schort het 

hierbij nogal eens aan argumenten, beleid en uitvoering. 

Als eerste argument voor het treffen van maatregelen

wordt meestal de bekostiging aangevoerd. Maar, op de pri-

maire bekostiging voor het personeel zijn door OCW geen 

bezuinigingen doorgevoerd (“krimp is géén bezuiniging”, 

laat het ministerie in een reactie weten). Zo wordt er voor 

iedere school, per BRIN-nummer, extra bekostiging voor de 

schoolleiding toegekend. Voor het onderwijsgevend perso-

neel vindt bekostiging plaats op basis van de groepsgrootte: 

voor de onderbouw gebaseerd op 23 leerlingen, voor de 

c i j f e r s

Volgens de laatste cijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) neemt het aantal 0- tot 25-jarige 

jongeren in Nederland in de komende 

jaren licht af. Volgens de meest actuele 

bevolkingsprognose zal het aantal 

jongeren in 2020 ruim 4,8 miljoen 

bedragen. Dit is ruim 2 procent minder 

dan in 2011. De daling is het sterkst 

in Limburg met 7 procent. Het aantal 

jongeren in Flevoland neemt juist toe met 

5 procent in 2020.

Deze cijfers zijn afkomstig uit het 

rapport Regionaal Beeld van de Jeugd 

(2011). Dit rapport met provinciale en 

gemeentelijke informatie over jeugd 

is een belangrijk hulpmiddel om in te 

spelen op de ontwikkelingen binnen 

het onderwijs. Het maakt de regionale 

verschillen met betrekking tot jongeren 

op een breed aantal terreinen (jongeren 

en gezin, gezondheid, onderwijs, arbeid 

en veiligheid) inzichtelijk. Zo wonen in 

Flevoland naar verhouding de meeste 

jongeren, terwijl dat er in Limburg relatief 

de minste zijn. Het rapport maakt ook 

duidelijk dat er geen algemene stelling 

voor heel Nederland aangenomen 

kan worden, maar dat er sprake is van 

maatwerk.

In het rapport wordt per provincie 

aangegeven of er sprake is van daling of 

stijging van het aantal leerlingen. In veel 

provincies wordt het predicaat ‘lichte 

daling’ gehanteerd. In de praktijk worden 

vanuit de schoolbesturen andere, soms 

veel hogere, percentages genoemd. Dat 

heeft onder andere te maken met de 

schoolkeuze van de ouders, die weer 

afhankelijk is van de naam en faam 

van een school of van de denominatie. 

Bovendien gaat het hier om macrocijfers. 

Tussen schoolbesturen kunnen sowieso 

(grote) verschillen bestaan.

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

Georganiseerd Overleg (DGO) voeren. Het bestuur voert dan 

met de vier vakcentrales overleg over een af te sluiten sociaal 

plan. DGO-onderhandelaars van de AVS vertegenwoordigen 

het Ambtenarencentrum (AC). In het overleg wordt gekeken 

of de aangevoerde argumenten voor ontslag/ontslagen hout 

snijden en of de voorgestelde maatregelen reëel zijn.

In de praktijk zien DGO-onderhandelaars dat het met de 

leerlingendaling wel meevalt. Er is weliswaar een daling, 

maar meespeelt hoeveel scholen onder een bestuur vallen. 

Een daling van honderd leerlingen bij een bestuur met zes 

of bij een bestuur met twintig scholen maakt een groot ver-

schil, omdat de mogelijkheden om gevolgen op te vangen 

ook afhankelijk zijn van de omvang van het scholen bestand 

van het bestuur.

Personeel anders inzetten
Als relatief nieuwe trend bij het omgaan met dalende bud-

getten valt het vormen van schoolteams/onderwijsteams op. 

Het is dan de bedoeling dat een directeur meerdere scholen 

aanstuurt en dat onderwijsgevend personeel op verschillen-

de scholen wordt ingezet (zie het artikel op pagina 28, red.). 

Andere oplossingen kunnen zijn: de inzet van onderwijsas-

sistenten en/of leerkrachtondersteuners, waardoor minder 

formatie voor leerkrachtfuncties nodig is; het vormen van 

een lerarenpooleen lerarenpooleen leraren  voor meerdere scholen; het werken met vak-

leerkrachten, waarbij leerkrachten op verschillende scholen 

specifi eke vakken uit het curriculum verzorgen; directeuren 

in deeltijd laten werken; het vormen van een mobiliteitspool
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bovenbouw op 26 leerlingen. Kleine scholen krijgen extra 

bekostiging in de vorm van de kleine scholentoeslag.

De AVS vindt dat het bestuur eerst strategisch beleid – aan-

gepast aan de ontwikkelingen – moet opstellen en dat 

vervolgens de voor- en nadelen van de gekozen oplossingen 

moeten worden uitgewerkt. De (gemeenschappelijke) mede-

zeggenschapsraad heeft daarbij een adviesbevoegdheid. En 

uiteraard is het ook van belang te zorgen voor draagvlak 

bij de medewerkers. Bij een positief advies van de (G)MR 

kan het bestuur op grond van de CAO-PO aan de slag gaan 

met het functiehuis, het functiebouwwerk en de functie-

beschrijvingen, als het gaat om het invoeren van nieuwe 

functies en/of niet-normfuncties waarvoor bepaalde afspra-

ken gelden. Hierbij heeft de geleding personeel van de 

(G)MR een instemmingsbevoegdheid.

Schieten in eigen voet?
Je kunt je wel afvragen of het toepassen van het scenario 

school-/onderwijsteams gevolgen gaat hebben voor de 

lumpsumbekostiging. Bij het verminderen van het aantal 

directiefuncties worden de kosten voor het bestuur lager 

en worden de resterende gelden (meestal) voor andere func-

ties ingezet. Dat kan zijn weerslag hebben op de gemiddel-

de personeelslast. Uit recente debatten over de bekostiging 

van po-scholen in de Tweede Kamer blijkt dat de gegevens 

van het verwerkingscentrum van het ministerie van OCW, 

SentERdata, een belangrijke rol spelen. Er werd onder 

andere vastgesteld dat, landelijk gezien, te veel personeel is 

aangesteld bij een daling van het aantal leerlingen.

In sommige krimpregio’s maken betrokken partijen op 

regionaal niveau afspraken op het gebied van behoud van 

werkgelegenheid. Zo bestaat bijvoorbeeld al een vorm van 

samenwerking tussen besturen om werkgelegenheid te 

behouden in Oost-Nederland. Het Personeelcluster Oost 

Nederland (PON) is eind jaren negentig opgericht en heeft 

sinds 2002 een offi ciële status op grond van statuten. 

In de vorm van het afsluiten van overeenkomsten door 

besturen met deze organisatie, kan op het gebied van 

werkgelegenheid bemiddeling plaatsvinden. Tot nu toe 

leverde dat bemiddelen geen problemen op. Maar de leer-

lingenprognose van deze regio laat zien dat er op termijn 

een overschot aan personeel gaat ontstaan dat niet meer 

plaatsbaar is binnen de scholen van PON en waarvoor dan 

nieuwe oplossingen moeten worden bedacht.

Geen standaardoplossingen
Bij het zoeken naar oplossingen voor krimp gaat het dus 

steeds weer om maatwerk. Elke oplossing moet op zijn 

eigen merites worden beoordeeld. De AVS is nauw betrok-

ken bij het (landelijk) overleg over de ontwikkelingen in 

het dossier Krimp. Het is van belang niet alleen naar de 

korte, maar ook naar de lange termijn te kijken. De ver-

grijzing van het personeel neemt de komende jaren toe. 

De verhouding tussen personeelsvergrijzing enerzijds en 

daling van het aantal leerlingen anderzijds loopt niet syn-

chroon en aanwas via de opleidingsinstituten is niet vol-

doende om leraren- en schoolleiderstekorten op te vangen. 

Beleidsmakers zullen hiermee rekening moeten houden. 

Bij het zoeken naar oplossingen op maat speelt de AVS een 

belangrijke rol. AVS-adviseurs brengen voor individuele 

of samenwerkende schoolbesturen en schoolleiders de 

gevolgen van de ontwikkelingen in kaart en adviseren over 

het vinden van passende oplossingen. Meer informatie: 

Carine Hulscher Slot, c.hulscher@avs.nl, tel. 030-2361010

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

adviseur bij de AVS op het gebied van arbeids voor-

waarden  ont wik keling, medezeggenschap, organi-

satie ontwik ke ling, fusiebegeleiding, de ver houding 

bestuur-management en Policy Gover nance®. Ook houdt zij 

zich bezig met beleidsbeïnvloeding.

Harry van Soest is AVS-adviseur op onder andere het 

gebied van arbeidsvoorwaarden, instandhouding van 

scholen, rechtspositie en sociale zekerheid, en is 

werkzaam op de AVS Helpdesk.

‘d e  v e r h o u d i n g  t u s s e n  p e r s o n e e l s v e r g r i j z i n g 
e n e r z i j d s  e n  d a l i n g  v a n  h e t  a a n ta l  l e e r l i n g e n 
a n d e r z i j d s  lo o p t  n i e t  s y n c h r o o n ’
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zo n d er  v eel  g ed o e  el k a a r s  d e s k u n d i g h ei d  inze t t en

In deze tijd van bezuinigingen zoeken 

besturen naar manieren om kosten 

te reduceren. Een van die manieren is 

schaalvergroting: samen kun je scherper 

inkopen en het personeel effectiever inzetten. 

Als een fusie geen optie is, is de inrichting 

van een ‘Shared service center’ ook een 

mogelijkheid, zo laten vier besturen voor 

openbaar onderwijs in de Betuwe zien. 

De AVS ontwikkelde de ideeën hiervoor in 

samenspraak met de vier besturen.

tekst susan de boer

Shared service 
center: behoud 
van kwaliteit met 
minder kosten

“De openbare besturen in deze regio doen al veel samen”, 

zegt Anita Burlet, algemeen directeur van Fluvium, een 

bestuur van vijftien scholen in Geldermalsen en Neerijnen. 

“We organiseren bijvoorbeeld gezamenlijk studiebijeen-

komsten en opleidingen voor het personeel en intervisie 

voor directeuren, en we lenen medewerkers van onze 

bestuursbureaus aan elkaar uit. Maar dat is allemaal 

incidenteel en omdat je steeds moet versleutelen is het 

fi nancieel en belastingstechnisch ingewikkeld. Per 1 janu-

ari richten we het Shared service center in. Daarmee wordt Shared service center in. Daarmee wordt Shared service center

het gemakkelijker van elkaars expertise gebruik te maken 

en kunnen we ook pro-actiever opereren in de regio.” 

Naast Fluvium nemen OPO Rivierenland en BasisBuren, 

met twaalf respectievelijk dertien scholen eveneens mid-

delgrote besturen, deel aan het Shared service center. Ook 

Onderwijsgroep Spoenk doet mee, een klein bestuur met 

zes vestigingen. “We zijn sterk van elkaar afhankelijk in 

deze regio”, zegt Hans Gerritsen, algemeen directeur van 

OPO Rivierenland. “Omdat we allemaal in andere plaatsen 

zitten zijn we geen concurrenten van elkaar, en ontwikke-

len we samen het beleid voor het openbaar onderwijs.”

thema  omga an met dalende budgetten
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Shared service 
center: behoud 
van kwaliteit met 
minder kosten

>

Gerritsen vult aan: “Neem de huisvesting. Daar worden 

schoolbesturen steeds meer zelf verantwoordelijk voor, in 

de toekomst moeten we daar iets mee. Ik denk ook aan de 

zorgstructuur. Nu organiseren we nog apart onze externe 

ondersteuning. Gezamenlijk kunnen we een expert een 

dienstverband aanbieden. Het heeft ook inhoudelijk 

meerwaarde als iemand van alle openbare scholen in de 

regio weet wat er in huis is.” Het gaat bij het Shared ser-

vice center in eerste instantie om een back offi ce-samen-

werking, benadrukt Burlet. “De scholen merken er niets 

van. Wat we wel doen is vacatures bij elkaar aanmelden 

en zorgen voor interim-managers.”

Rendement
Door gezamenlijk op te trekken kan ook bezuinigd wor-

den op inkoop. Er zijn bedrijven, zoals OnderwijsInkoop-

Groep of Loup, die met collectieve contracten gunstige 

inkoopcondities bedingen voor aangesloten scholen. Maar 

Burlet en Gerritsen zien daar niet zoveel in. Burlet: “We 

hebben alle contracten al vernieuwd en de schroeven aan-

gedraaid. En je kunt ook niet zomaar bestaande contrac-

ten opzeggen.” Gerritsen: “De inkoop is 15 procent van je 

begroting. Als je op dat bedrag 10 procent bespaart, wat 

levert dat dan op? Bovendien is bij ons de inkoop gede-

centraliseerd, daar gaan de schooldirecteuren zelf over. 

Dat kunnen we niet veranderen zonder onze bestuursfi lo-

sofi e geweld aan te doen.” Volgens Gerritsen is het echte 

rendement te behalen bij het personeel. “Als je mensen 

makkelijker inzetbaar maakt op andere scholen, als je 

ziekteverzuimbeleid, cursussen, arbo-beleid, ziektever-

vanging kunt bundelen, dan behaal je een groot voordeel. 

Maar dat is toekomstmuziek, de besturen moeten dan 

eerst een vergelijkbaar personeelsbeleid voeren, met ver-

gelijkbare functies, gesprekkencycli, inschaling en beoor-

deling. Dat is nu niet op dezelfde manier georganiseerd. 

We beginnen klein.”

w at  i s  e e n  s h a r e d  s e r v i c e  c e n t e r ?

Een Shared service center is geen zelfstandige rechtspersoon maar een semi-autonome, resultaatverantwoordelijke eenheid Shared service center is geen zelfstandige rechtspersoon maar een semi-autonome, resultaatverantwoordelijke eenheid Shared service center

waarin alle processen zijn samengevoegd die binnen een organisatie op een ongeveer vergelijkbare manier worden uitgevoerd. 

Op basis van afspraken worden er diensten aan andere eenheden geleverd. Het is een samenwerkingsvorm die veel voorkomt in 

de zakelijke dienstverlening. Een ‘dienst’ wordt goedkoper naarmate er meer afnemers van zijn. Door algemene functies samen 

te voegen (zoals inkoop en administratie) kunnen schaalvoordelen worden behaald. De betrokken organisaties investeren 

gezamenlijk en hebben gezamenlijk zeggenschap over het Shared service center.

Back offi ce
Zonder veel gedoe elkaars deskundigheden kunnen inzet-

ten is een belangrijk argument om deel te nemen aan het 

Shared service center. Burlet: “Via het center kunnen we 

makkelijker mensen over en weer detacheren. Onze con-

troller bijvoorbeeld werkt één dag per week voor een ander 

bestuur. Als dat via het Shared service center loopt, hoef 

je daar geen btw over af te dragen. We kunnen ook samen 

iemand inhuren, bijvoorbeeld voor advies over de proble-

matiek van scholen in kleine dorpskernen. Tot nu toe huur-

den we ieder onze eigen expert in, maar nu er bezuinigd 

moet worden is daar geen budget meer voor.”

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

21k ader prim air januari 2012



49 technieken om leerlingen te laten excelleren

Twitter: @Teachnederland www.teachnederland.nl

Nu ook in Nederland: dé onderwijsbestseller uit de VS!
Teach Like a Champion, voor excellente leraren

Mis 'm niet!
Bestel via teachnederland.nl

Op www.teachnederland.nl vertellen leraren hoe zij de Teach-technieken gebruiken.
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Geen fusie
Het komend half jaar moet het Shared service center met 

behulp van begeleiding en ondersteuning vanuit de AVS 

daadwerkelijk gestalte krijgen. Gerritsen: “Eerst moeten 

we de MR enthousiast krijgen. Het moet duidelijk zijn dat 

fo n d s e n w e r v i n g

Extra geld binnenhalen kan natuurlijk 

ook. Het Instituut Fondsenwerving, 

belangenbehartiger van fondsenwervende 

instellingen, organiseert met haar IF 

Academy cursussen voor scholen en 

besturen die naast de budgetten van de 

overheid een derde geldstroom willen 

verwerven. Directeur Hanneke Lenkens: 

“Fondsenwerving gaat om het aanboren 

van andere bronnen dan de lokale, 

provinciale of landelijke overheid. Denk 

bijvoorbeeld aan ouders of oud-leerlingen. 

Je ziet steeds vaker dat donateurs 

iets willen ‘voelen’ bij het goede doel 

dat ze steunen. Als je bijvoorbeeld je 

speeltoestellen wilt vervangen, dan heb 

je meer kans om de ouders van je eigen 

leerlingen daarvoor warm te krijgen dan 

mensen die geen kinderen op je school 

hebben.” Belangrijk is een planmatige 

aanpak, doorzettingsvermogen en 

voldoende capaciteit. “Je moet het goed 

voorbereiden, dat is het grootste deel 

van je werk. Bij wie ga je werven, met 

welk doel, met welke middelen? Het 

is voor een deel ook een kwestie van 

bewustwording. Je hele organisatie moet 

ervan doordrongen zijn dat fondsen 

werven een van de activiteiten is. En 

je moet er tijd en middelen voor uit 

trekken. Er is investering nodig voor 

bijvoorbeeld een alumnivereniging. Om 

in veranderende tijden de kwaliteit te 

behouden heb je hulp nodig. Daar moet je 

om durven vragen, en daarbij overbrengen 

dat je met elkaar een bepaald resultaat 

wilt behalen.”

dit niet het voorstadium van een fusie is, een fusie schept 

onrust. Vervolgens kunnen we het gaan optuigen.” Ook 

de personeelsleden van de verschillende bestuursbureaus 

moeten bij het traject worden betrokken. Burlet: “Je kunt 

niet zomaar schuiven met mensen, dat gaat in overleg. 

Ook moet je afspraken maken over wat iemand precies 

doet als hij of zij wordt gedetacheerd. Als je bij een bureau 

hoort is het vanzelfsprekend dat je soms een collega een 

handje toesteekt, maar als je bent gedetacheerd zit je daar 

echt voor je kerntaken. We moeten ook afspreken hoe we 

omgaan met elkaars personeel, hoe onze mensen omgaan 

met vertrouwelijke informatie, hoe je als bestuurder het 

belang van je eigen scholen en het gemeenschappelijk 

belang gaat wegen.” Maar in de toekomst zijn er veel moge-

lijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van digitaal lesmate-

riaal. Gerritsen: “Dat kunnen we gezamenlijk aanpakken, 

trainingen organiseren voor de leerkrachten, materiaal 

inkopen. Als je samenwerkt is dat beslist goedkoper.” 

m e e r  w e t e n ?
Neem voor meer informatie over de vorming van een Shared 

service center contact op met de AVS, Carine Hulscher-Slot, 

c.hulscher@avs.nl, tel. 030-2361010.

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

Anita Burlet, algemeen directeur van Fluvium, maakt gebruik van de 
expertise van andere besturen in de regio en stelt ook de kennis en kunde 
van Fluvium beschikbaar. Foto: Hans Roggen
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w él  ef f ec t ief:  o pb r en g s tg er i c h t  w er k en  •  b e t er e  l eer k r a c h t en   •  inn ovat ie

tot meer kwaliteit’

thema  omga an met dalende budgetten

‘Meer geld leidt niet automatisch

Betekent minder budget automatisch ook minder kwaliteit? En: kun je zonder extra geld toch 

de kwaliteit verhogen? Die vragen stelden we aan Albert Velthuis, bestuursvoorzitter van COG 

Drenthe, Wim Groot, hoogleraar Evidence Based Education aan de Universiteit van Maastricht en  

Frank Kalshoven, econoom en directeur van De Argumentenfabriek. tekst marijke nijboer
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w él  ef f ec t ief:  o pb r en g s tg er i c h t  w er k en  •  b e t er e  l eer k r a c h t en   •  inn ovat ie in salarissen gestopt. De afgelopen tien jaar zijn de lonen 

gestegen. Dat betekent dat de productiekosten van het 

onderwijs zijn gestegen, terwijl de kwaliteit ongeveer gelijk 

is gebleven.” (Zie ook het AVS-commentaar op het SCP-rap-

port op pagina 2, red.)

Daarnaast, zegt hoogleraar Groot, is er veel geld gestoken 

in klassenverkleining. “Maar dat heeft niet geleid tot beter 

onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de 

leerkracht veel belangrijker is dan de grootte van de klas. 

Door de klassenverkleining waren er meer leerkrachten 

nodig. Er zijn veel jonge, onervaren krachten bijgekomen, 

vaak met een mbo-achtergrond, die het relatief slechter 

doen.” Kalshoven: “Waarom slaagt het onderwijs er niet in 

om de arbeidsproductiviteit, oftewel de leerkracht-leerling 

ratio, te verhogen? Omdat we nog steeds een jaarklassen-

systeem hebben en we de klassen steeds kleiner maken. 

Stop dus niet nog meer euro’s in het onderwijs, want dat 

leidt alleen maar tot hogere salarissen en kleinere klassen. 

En daar schieten we geen zak mee op.”

Albert Velthuis, bestuursvoorzitter van COG Drenthe 

(19 basisscholen, waarvan één sbo-school), moet woekeren 

met zijn inkomsten. De komende jaren krijgen met name 

zijn plattelandsscholen te maken met krimp. “Dit jaar 

moeten we het vanwege krimp én bezuinigingen doen met 

2,5 ton minder. Bij ongewijzigd beleid lopen wij over onge-

veer vijf jaar alleen al vanwege krimp 1,5 miljoen terug. 

Daar komen nog de bezuinigingen bij op de rugzakken en 

Passend onderwijs.” Verder zitten ‘zijn’ plattelandsscholen 

met minder leerlingen in kleine, al wat oudere gebouwen 

die toch volop moeten worden moeten verwarmd, schoon-

gemaakt en onderhouden.

Van zijn lumpsum is in principe 85 procent bestemd voor 

de salarissen van het personeel en 15 procent voor de 

instandhouding van de scholen. Velthuis: “Die 15 procent 

is niet genoeg. Dus knabbelen wij, bij ongewijzigd rijks-

beleid, de komende jaren nog 2 procent van de salarisgel-

den af. Dat betekent: minder personeel en grotere groepen. 

In de grotere plaatsen hebben wij nu groepen van ongeveer 

38 leerlingen.”

Kwaliteit
Betekent een kleiner budget automatisch dat een school 

minder kwaliteit levert? Velthuis: “Het afbreken van de 

rijksbekostiging gaat zeker ten koste van het onderwijs.”

Econoom Frank Kalshoven en hoogleraar Wim Groot zien 

echter een veel minder direct verband tussen budget en 

kwaliteit. Kalshoven, tevens columnist van De Volkskrant 

en directeur van De Argumentenfabriek, een bedrijf dat 

organisaties helpt bij het analyseren van complexe proble-

men, stelt zelfs dat er geen cent bij moet. Hij constateert 

dat het onderwijsbudget de afgelopen tien jaar behoorlijk 

is gestegen. “En niemand zal beweren dat de kwaliteit 

enorm is vooruitgegaan.” Zijn verklaring: “Een belangrijk 

deel van het onderwijsbudget, ook het extra geld, wordt 

Albert Velthuis: ‘‘Als alles meezit, je hebt goede leerkrachten en 
er is weinig ziekte, is het als kleine school te behappen. Maar je 
bent enorm kwetsbaar.’’

‘Meer geld leidt niet automatisch

Schaalvergroting
Op kleine scholen werken de teams hard. Velthuis: “Als 

alles meezit, je hebt goede leerkrachten en er is weinig 

ziekte, is het te behappen. Maar je bent enorm kwetsbaar.” 

Dat laatste beaamt Kalshoven. Kleine scholen zijn niet 

alleen duur, zegt hij, maar ook ‘hopeloos ineffi ciënt’. 

‘ h e t  a f b r e k e n  v a n  d e  r i j k s -
b e ko s t i g i n g  g a at  z e k e r  t e n  ko s t e 
v a n  h e t  o n d e r w i j s ’ 
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Frank Kalshoven: “Met tien scholen kan een bestuur zich wat 
denkkracht permitteren. Eenpitters, daar geloof ik niet in.”

niet veel anders doen dan wat je al deed, en krijg je wat je 

altijd al had. Dan is niet goed genoeg meer in de 21e eeuw.” 

Kinderen kunnen beter met schoolbussen naar grotere 

scholen rijden, vindt hij.

Klassikaal onderwijs
Volgens Groot is het noch uit kosten-, noch uit kwaliteits-

overwegingen nodig om het klassikale onderwijs af te 

schaffen. “Uit onderzoek blijkt dat deze onderwijsvorm 

leidt tot heel redelijke leerresultaten en het is ook betrek-

kelijk kosteneffectief.” Maar volgens Kalshoven is het klas-

sikale onderwijs absoluut passé. “Dertig leerlingen in één 

klas die je een jaar doorduwt zonder al te veel differentia-

tie: dat moet je echt niet meer willen. Ik geloof in individu-

ele leerlijnen. Daarvoor moet je echter je ict goed op orde 

hebben en goede e-learning koppelen aan je administratie. e-learning koppelen aan je administratie. e-learning

Kinderen krijgen dan nog wel les in groepen, maar zodanig 

dat leerlingen die met dezelfde vraagstukken bezig zijn, 

uitleg krijgen van dezelfde specialist.”

Samen met de AVS en een aantal andere partners ontwik-

kelde De Argumentenfabriek een aantal nieuwe onderwijs-

concepten. Eén daarvan is de Sterrenschool, die onderwijs 

en opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar. De Ster-

renschool is het hele jaar open van 7 tot 19 uur. Onderwijs 

en opvang hebben dezelfde leerdoelen. Kinderen werken 

in individuele leerlijnen aan hun cognitieve, motorische, 

sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling met de 

nadruk op taal, rekenen en lezen. Volgens Kalshoven kan 

de Sterrenschool meer kwaliteit bieden ‘tegen maximaal 

dezelfde kosten als nu’. Doordat lager ingeschaalde krach-

ten de niet-onderwijskundige klussen uitvoeren, beste-

den leerkrachten veel meer tijd aan de leerlingen. “Meer 

contacttijd betekent een enorme kostenbesparing. Het zo 

verdiende geld kun je gebruiken om de kwaliteit van je 

onderwijs te verhogen.”

Innoveren
Wat moet Nederland doen om bij de top 5 van OESO-landen 

te horen? Velthuis zet z’n geld op opbrengstgericht werken 

en opbrengstgericht leiderschap, ‘in de volle breedte van de 

organisatie’. COG Drenthe heeft deze werkwijze op al haar 

scholen ingevoerd. Velthuis: “De resultaten zijn enorm 

gestegen.” Ook Groot is een fan: “Je kunt werken op basis 

van wetenschappelijke inzichten en je leerlingvolgsysteem 

actief gebruiken. Opbrengstgericht werken stimuleert je 

om prioriteiten te leggen binnen je onderwijs. Dan weet je 

als leerkracht waar je wel en geen energie in moet steken. 

En het helpt de school om ‘nee’ te zeggen tegen sommige 

taken die de maatschappij je wil opdringen.”

Daarnaast vindt Groot dat we moeten investeren in de kwa-

liteit van leerkrachten. “Landen met goede leerkrachten, 

zoals Finland en Korea, hebben de toelatingseisen voor 

lerarenopleidingen verhoogd en het aantal plekken ver-

laagd. Zo gaat de status van de opleiding omhoog en trek je 

meer getalenteerden. Ik denk dat wij dat ook moeten doen, 

ondanks het dreigende lerarentekort. Ook zij-instromers 

“Er worden scholen opengehouden waar maar veertig leer-

lingen op zitten. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf.”

Velthuis vermoedt dat de rijksoverheid er net zo over 

denkt: de rijksvergoeding voor kleine scholen is volgens 

hem te ver naar beneden bijgesteld om die scholen nog te 

laten overleven. “Wij kopen centraal in en hebben activi-

teiten geclusterd, maar dat is ontoereikend. Als het Rijk 

kleine scholen wil behouden, laat ze dan voldoende geld 

beschikbaar stellen voor de instandhouding,” vindt hij. 

Het christelijke COG Drenthe sloot vorig jaar één kleine 

school; een andere ging samen met een openbare school.

Ook in minder dringende gevallen kiezen veel schoolbe-

sturen voor schaalvergroting om de kosten te drukken. 

Kalshoven ziet het liefst scholen met minimaal zo’n 

250 leerlingen. Dan zijn ze niet alleen kostendekkend, 

maar kunnen ze volgens hem ook goed onderwijs én een 

goed pakket aan kinderopvang bieden. Ook bestuurlijk is 

een zekere schaalgrootte nodig, zegt hij, zodat schoolorga-

nisaties kunnen innoveren en ict goed kunnen toepassen. 

“Met tien scholen kan een bestuur zich wat denkkracht 

permitteren. Eenpitters, daar geloof ik niet in. Dan kun je 

‘ k i n d e r e n  k u n n e n  b e t e r  m e t 
s c h o o l  b u s s e n  n a a r  g r ot e r e 
s c h o l e n  r i j d e n ’ 
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zijn niet goed voor de aantrekkelijkheid van het beroep. 

Je wekt de indruk dat iedereen dit vak kan uitoefenen.”

Kalshovens devies: “Innoveren en voor hetzelfde budget 

meer kwaliteit leveren. Basisscholen moeten open zijn van 

zeven uur ‘s ochtends tot zeven uur ‘s avonds, individuele 

leerlijnen en een hoogwaardige ict-omgeving bieden en een 

hoge arbeidsproductiviteit neerzetten.” Voor die innovatie 

moeten schoolleiders steun zoeken bij hun bestuur. Kalsho-

ven: “Ik neem diep mijn pet af voor locatiedirecteuren. Het 

dagelijks onderwijs aan de praat houden is een hele klus. 

Je kan niet verwachten dat zij daarnaast ook nog de inno-

vatie op hun locatie leiden. Dat vergt veel tijd en investe-

ringen waar zij niet over gaan. Zij zouden samen met hun 

collega’s aan het bestuur kunnen vragen om één school te 

bestempelen tot innovatieschool. Daar kunnen de andere 

scholen van leren. Als de extra kwaliteit er eenmaal is, ont-

staat in de maatschappij wellicht vanzelf de bereidheid om 

meer geld in het onderwijs te steken.” 

De AVS verzorgt trainingen Opbrengstgericht leiderschap, 

zie www.avspifo.nl.

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

Wim Groot: “Uit onderzoek blijkt dat klassikaal onderwijs 
leidt tot heel redelijke leerresultaten en het is ook 
betrekkelijk kosteneffectief.”

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl 
kunnen reageren op de stelling:

Minder budget leidt per defi nitie tot 
minder goed onderwijs

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, ingezonden via 

de website.

Jos Knoben van SO4 De Windroos in Nijmegen: “Eens. 

Het leveren van kwalitatief goed onderwijs kost geld, het 

niet meer kunnen leveren van kwaliteit kost kapitalen!”

Berry Hakkeling van De Regenboog en Het Podium in 

Rotterdam-Overschie: “Deels eens. Minder budget leidt tot 

minder menskracht, bijvoorbeeld minder assistentie in de 

onderbouw of combinatiegroepen. Dit kan nadelig zijn voor 

de onderwijskwaliteit. Minder menskracht kan echter ook 

leerkrachten activeren, leiden tot creatief denken en meer 

teamwork. En dat is weer voordelig. Bekend, maar waar: 

elk nadeel heeft zijn voordeel.”

Wim de Vries van De Twinkeling:

“Oneens. Onderwijs lijkt wel rupsje nooit genoeg. 

Ga gewoon eens doen waarvoor je betaald wordt, geachte 

onderwijzer. In het bedrijfsleven moet je veel harder 

 werken en echt: veel mensen verdienen daar minder voor 

meer verantwoordelijkheden.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt  reageren luidt:

Ik houd me meer bezig met de 
professionaliteit van mijn team dan met 
die van mezelf

Ga naar www.avs.nl en geeft uw mening!

21%
eens

29%
oneens

50%
deels eens

uw mening telt  peiling
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k l ein e  pl at t el a n d s s c h o l en

In Groningen en Drenthe voelen schoolbesturen met veel kleine scholen het dalende leerling-

aantal al in volle hevigheid. Intensief samenwerken met andere kleine scholen binnen het 

bestuur kan een oplossing zijn. Maar hoe ver ga je daar in? En hoe ver mag het gaan van de 

inspectie? Onlangs verruimde het ministerie van OCW de wetgeving, zodat er meer tijd is om 

aanpassingen te doen. tekst astrid van de weijenberg

SamenwerkenSamenwerken
om te over leven
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Samenwerken

Bij schoolbestuur Lauwers & Eems in Noord-Groningen 

zetten ze een aantal jaren geleden al de eerste stappen 

richting samenwerking. Eén daarvan is directeuren ver-

antwoordelijk maken voor meerdere scholen. Met als 

gevolg dat het schoolbestuur met 22 scholen nog maar elf 

directeuren heeft. “En we willen naar nog minder”, vertelt 

bovenschools directeur Annemarie Machielsen. “Afhanke-

lijk van de scholen en de directeuren, hun span of control, 

kunnen dat soms wel vijf scholen per directeur worden.”

Zo’n directeur is dan op iedere school één dag in de week 

aanwezig, vertelt Machielsen. “Het aanspreekpunt op 

school is de locatiecoördinator. Nee, dat is geen extra 

managementlaag, maar een leerkracht in een LB-functie. 

De locatiecoördinator staat bij het hek, houdt de contac-

ten met ouders en gaat over het wel en wee van de kinde-

ren. De persoon van de locatiecoördinator is cruciaal. Dat 

hebben we gemerkt toen we ergens een minder gelukkige 

keuze maakten. Dan ontstaat er meteen veel onrust op 

school. Het moet iemand zijn met senioriteit. En dan 

bedoel ik niet in leeftijd.”

Observatiemethode
In Opsterland (Friesland) ging het juist op dat punt mis. 

Het bestuur experimenteerde tien jaar geleden al met 

regiodirecteuren en gold jarenlang als voorbeeld dat clus-

tering níet zou werken. Het aanspreekpunt op school was 

niet helder, zeggen de directeuren achteraf (Dagblad van 

het Noorden, 29 juni 2011). Ze blijven erbij dat een direc-

teur bij het hek moet staan en dus geen meerdere scholen 

kan bedienen, of hooguit twee.

Bij Lauwers & Eems vinden ze dat het wel kan. De direc-

teur heeft er heel nadrukkelijk de rol als onderwijskun-

dig leider. Het resultaat staat voorop, zegt Machielsen. 

De directeur formuleert de doelstellingen en zorgt dat die 

gehaald worden. Het schoolbestuur werkt met een obser-

vatiemethode (een eigen variant op de Kijkwijzer) om de 

onderwijskwaliteit in beeld te brengen. De directeur gaat 

de klas in en kijkt wat daar gebeurt, met de Kijkwijzer 

in de hand. Bij tekortkomingen coacht de ib’er de leer-

kracht. Machielsen: “Ib’ers werken nu al vaak voor meer-

dere scholen. In de toekomst willen we de ib’er koppelen 

aan een directeur.”

In de gemeente De Marne is het teruglopend leerlingaantal 

zo ernstig, 30 procent in de afgelopen tien jaar, dat school-

bestuur Lauwers & Eems aan meerdere oplossingen tegelijk 

werkt. Hier vormen vijf scholen samen één onderwijsteam. 

Dat houdt in dat leerkrachten eens per maand samen ver-

gaderen, samen een nieuwe lesmethode uitzoeken, samen 

het kamp organiseren. Machielsen: “Natuurlijk is dat wen-

nen voor iedereen. Je kunt niet meer het schoolreisje in je 

eentje regelen. Maar je heb wel een collega erbij gekregen 

die dezelfde jaargroep heeft als jij, volgens dezelfde metho-

de werkt en met wie je kunt overleggen.”

Gedeeld leiderschap
Schoolbestuur OBOMD Midden-Drenthe koos niet voor 

onderwijsteams, maar voor gedeeld leiderschap in 

de vorm van clusterdirecteuren. Een koppel van twee 

om te over leven

Basisschool Mids de Marren in het Friese Gaastmeer mocht ondanks 
het te lage aantal leerlingen van 23 toch open blijven. Het was 
de eerste school die in januari 2011 werd uitgezonderd van de 
opheffi ngsnorm. Inmiddels is een wetsvoorstel in voorbereiding om 
scholen pas op te heffen als zij vijf jaar onder de opheffi ngsnorm 
zitten, in plaats van de drie jaar die in de huidige wetgeving staat. 
Foto: Olaf Kraak/Hollandse Hoogte
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directeuren heeft de leiding over een aantal scholen. Albert 

Wilkens stuurt sinds dit schooljaar samen met een collega-

directeur een cluster van drie scholen aan. Onderling zijn 

de taken verdeeld. De grote school (340 leerlingen) doen ze 

met z’n tweeën (Wilkens heeft de algemene leiding, zijn 

collega doet personeelszaken en fi nanciën). De ‘kleintjes’ 

(negentig en vijftig leerlingen) zijn verdeeld. Wilkens vindt 

het prettig om zo samen te kunnen sparren. Door deze 

manier van werken zijn bij OBOMD inmiddels twee direc-

teuren uitgespaard en dat zorgt voor ruimte in de formatie. 

Nadeel van deze manier van werken is dat de directeur niet 

meer iedere dag op school aanwezig is. Wilkens geeft daar-

om aan dat er heel secuur gekeken moet worden naar de 

interne communicatie. “Cruciaal om de kwaliteit te borgen 

is dat je je adjunct, ib’er of bouwcoördinator goed positio-

neert. Hiermee borg je de aansturing. Zo kun je blijven stu-

ren op opbrengsten, resultaten en veranderingsprocessen.”

Op clusterniveau kijken de directeuren op dit moment 

waar nog meer fi nanciële voordelen zitten. Dat zou kun-

nen zijn ib’ers koppelen aan het cluster in plaats van aan 

individuele scholen en zelfs de taal- en rekencoördinato-

ren. “Maar dat is een groeiproces. Zover is het nog niet. 

We weten nog niet waar we eindigen, wat handig is en wat 

niet”, zegt Wilkens.

Geen eenduidig recept
Sjoerd Sol van Sol Consulting verdiepte zich in samen-

werkingsvormen: van clustering van scholen, gedeeld 

leiderschap, samenwerking in onderwijsteams, tot wer-

ken aan een geïntegreerde kindervoorziening samen met 

peuterspeelzalen en kinderopvang. Sol: “Het is nog te 

vroeg om te zeggen wat het meest succesvol is. Er is ook 

geen eenduidig recept voor iedereen.” Sol vindt ‘gedeeld 

leiderschap’ een mooie gedachte, samen leidinggeven aan 

meerdere scholen. “Je deelt de verantwoordelijkheid en de 

kennis en dat maakt het minder zwaar. Vast staat dat twee 

s l u i t i n g

Samenwerking is mooi, vindt adviseur Sjoerd Sol van Sol 

Consulting. Maar soms houden besturen kleine scholen 

te lang open. “Daar zit geen visie op kwaliteit op de lange 

termijn achter. Vaak is het onderwijs daarbij een speelbal van 

lokale politici die goede sier maken met het openhouden van 

een dorpsschool. Zelfs de minister doet dat. Dan ben je als 

schoolbestuur gegijzeld. Let wel: ik ben absoluut niet tegen 

het in stand houden van kleine scholen, maar niet tegen elke 

prijs. Vaak zit er ook een kruideniersmentaliteit achter. Zo 

noem ik het maar. De school als kruidenierswinkeltje. Maar 

scholen kunnen niet meer als een kruidenierszaak gemanaged 

worden. Die tijd is voorbij. Uit onderzoek blijkt ook dat kleine 

scholen wel drie keer meer overhead hebben.”

(Zie ook het laatste thema-artikel over schoolsluiting op 

pagina 32, red.)

scholen in je eentje doen iets heel anders is dan vier scho-

len met z’n tweeën. Maar het hangt ook van de mensen af 

wat het best past. En er is tijd voor nodig om het goed te 

laten lopen.”

AVS-adviseur Harry van Soest wijst op de rechtspositionele 

gevolgen die een nieuwe positie voor een schoolleider kan 

hebben. “Of het nu gaat om een gedeeld directeurschap 

of om een clusterdirecteur, het is belangrijk dat goed 

omschreven wordt wat de taken en verantwoordelijkheden 

van de nieuwe functie zijn. Dat wordt nogal eens vergeten. 

Er moet ook een visie van het schoolbestuur onder liggen. 

Waarom doen we het op deze manier? Welke eisen stel-

len we aan zo’n directeur? Over welke competenties moet 

hij of zij beschikken? En dat moet dan voorgelegd wor-

den aan de GMR. Zeker als er een verschuiving in schaal 

plaatsvindt, van DA naar DB of DC. Dan moet iedereen 

met interesse in de functie kunnen solliciteren. Je kunt 

het zittende management niet zomaar passeren.” Volgens 

Van Soest wordt er niet overal even zorgvuldig omgegaan 

met de procedures. Daar komt nog bij dat directeuren qua 

medezeggenschap tussen wal en schip vallen. Ze worden 

niet vertegenwoordigd in de GMR.

Wet- en regelgeving
Hoe intensief kunnen scholen samenwerken, wil er nog 

sprake zijn van twee afzonderlijke scholen? Met andere 

woorden: wanneer komt de kleinescholentoeslag in gevaar? 

Dat is de vraag die bij intense samenwerking boven komt 

drijven. Het verhaal doet de ronde over een onderwijsin-

specteur die samenwerken op het gebied van gymnastiek 

en handvaardigheid goedkeurde, maar op de andere vak-

ken niet. De onderwijsinspectie wil er niet op reageren en 

verwijst naar het ministerie. Het ministerie verwijst naar 

de wet en zegt bovendien dat er in de toekomst meer expe-

rimenteerruimte zal komen (zie kader ‘Maatregelen OCW’). 

De Wet Primair Onderwijs ziet echter geen probleem: “Het 

schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs 

en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde 

bevoegd gezag betrekking hebben.”

Toch hebben diverse scholen hiervoor een berisping gekre-

gen van de inspectie, weet ook Sjoerd Sol. Sol vindt het 

onbegrijpelijk. “Hoeveel tijd kost het niet om bijvoorbeeld 

een schoolplan te maken? En hoe handig zou het zijn om 

dat voor meerder scholen tegelijk te doen? Als je het hebt 

over slimmer organiseren dan is dit een goed voorbeeld. 

Maar dan krijg je nu problemen met de inspectie.”

Lauwers & Eems krijgt nooit commentaar van de inspec-

tie op het samenwerken in onderwijsteams of op het 

‘d e  i d e n t i t e i t  v a n  d e  s c h o o l 
z i t  n i e t  i n  s c h o o l p l a n  o f 
l e s m e t h o d e ,  m a a r  i n  d e  s f e e r ’
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maar in de sfeer op school, de leerkrachten en leerlingen 

en ouders die meehelpen.” 

De ontwikkelingen bij de schoolbesturen in Drenthe worden 

ondersteund door de AVS.

thema  omga an met dalende budgetten

schoolplan, zegt Machielsen. “Wij hebben 22 scholen en 22 

BRIN-nummers. Iedere school heeft een eigen schoolplan, 

maar die schoolplannen zijn voor een groot deel wel iden-

tiek. Ik denk dat de identiteit van de school niet zit in het 

schoolplan, de lesmethodiek of de methode voor rekenen, 

m a at r e g e l e n  o c w

Het ministerie neemt een aantal maatregelen om school-

besturen meer tijd te geven wanneer het leerlingen aantal 

terugloopt.

•  Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om scholen pas op 

te heffen als zij vijf jaar onder de opheffi ngsnorm zitten, in 

plaats van de drie jaar die in de huidige wetgeving staat. 

Zo krijgen besturen meer tijd om de overgang naar een 

nieuwe situatie zorgvuldig voor te bereiden.

•  Als twee kleine scholen fuseren, ontvangen zij nu twee 

jaar een compensatie voor het verlies van vaste voeten 

en kleinescholentoeslag. Die compensatie wordt vijf 

jaar (afl opend van 100 procent compensatie in het 

eerste jaar naar 20 procent in het laatste jaar). Deze 

regelgeving moet per 1 augustus 2012 ingaan (via de 

Regeling bekostiging PO voor het schooljaar 2012/2013; 

ook scholen die per 1 augustus 2011 zijn samengevoegd, 

profi teren van deze aanpassing in de regelgeving).

•  In bepaalde omstandigheden en onderhevig aan diverse 

regels mogen bijzondere scholen fuseren met openbare 

scholen tot een zogenoemde samenwerkingsschool, als 

anders een van de scholen moet worden opgeheven. Dit 

wetsvoorstel is inmiddels aangenomen. Bovenschools 

directeur Annemarie Machielsen van het Groningse 

schoolbestuur Lauwers & Eems (zie hoofdartikel) hoopt 

bovendien op toestemming voor het experimenteren met 

samenwerkingsscholen mét behoud van de verschillende 

signaturen (BRIN-nummers), door de besturen 

gezamenlijk aangestuurd.

•  Inventarisaties van belemmeringen in de regelgeving 

leiden tot de uitvoering van een aantal experimenten, 

bijvoorbeeld in Groningen en Limburg.

Schoolbesturen met veel kleine plattelandsscholen voelen het dalende leerlingaantal in volle hevigheid. “Scholen kunnen niet meer als een 
kruidenierszaak gemanaged worden, die tijd is voorbij”, aldus Sjoerd Sol van Sol Consulting.
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com mu ni c at ie  ro n d om  – d r ei g en d e –  s c h o o l s l u i t in g

Boze, teleurgestelde en verdrietige leerkrachten, ouders en leerlingen. De emoties lopen vaak 

hoog op bij een – dreigende – schoolsluiting. Communicatie is bij dit proces het toverwoord. 

Soms lukt het dan zelfs sluiting te voorkomen. Dit is echter geen eenvoudige opgave, vertellen 

(interim-)schoolleiders, bestuurders en adviseurs.

tekst jaan van aken

Krantenkoppen van de afgelopen tijd laten zien dat de 

dreiging van sluiting reëel is voor steeds meer scholen: 

‘Sluiting dreigt voor 900 basisscholen’, ‘Krimpscholen in 

Groningen hopen op dispensatie’, ‘Fusie speciaal onder-

wijs is fl inke klus’ en 'Dorp zoekt vrouw-schooltje blijft 

wellicht toch open’. Een school kan om verschillende 

redenen een sluiting boven het hoofd hangen, zoals 

fusies, onveiligheid, (zeer) zwak zijn of een faillissement. 

Ook is het de uiterste consequentie van een teruglopend 

leerlingenaantal. “Een voorgenomen schoolsluiting 

brengt enorme emoties met zich mee en de kunst is dat 

proces in zo goed mogelijke banen te leiden”, aldus Fred 

de Rave. Hij is drie jaar geleden voor zichzelf begonnen 

als interim- en crisismanager en specialiseert zich in 

(dreigende) schoolsluitingen. AVS-adviseur Pieter Kuit is 

betrokken bij scholen in Limburg die met krimp kampen. 

“Communicatie is cruciaal bij krimp”, stelt hij.

Tijd speelt een belangrijke rol in zo’n proces, geven De 

Rave en Kuit aan. “Bereid als schoolleider mensen geleide-

lijk voor op eventueel slecht nieuws”, adviseert De Rave. 

“Laat in een team- en MR-vergadering weten wat de ophef-

fi ngsnorm is, wat de leerlingprognoses zijn en hoe het 

er fi nancieel voor staat. En kondig aan dat de school in 

de gevarenzone komt als de vergrijzing doorzet en/of de 

geplande nieuwbouwwijk niet doorgaat.”

“Handel proactief, want als je reageert ben je altijd te 

laat”, waarschuwt Kuit. “Zorg bijvoorbeeld dat je weet 

hoeveel de leerlingenaantallen zullen dalen en stippel 

aan de hand daarvan beleid uit.” Sommige scholen wach-

ten te lang in de hoop dat de daling vanzelf stopt. Kuit: 

“Het risico is dat de informatie via derden uitlekt en dat 

zorgt voor onrust, waardoor ouders hun kinderen van 

Interim- en crisismanager Fred de Rave specialiseert zich in 
(dreigende) schoolsluitingen.

‘De populariteitsprijs
 win je er nooit mee’
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school kunnen halen en er nog meer krimp is.” De Rave 

vult aan: “Voorkom dat je in een situatie terecht komt dat 

het bestuur pats boem meldt dat het er fi nancieel slecht 

voor staat en de school ‘ineens’ opgeheven moet worden.”

Weerstand
Dat is echter precies wat er gebeurde op een basisschool – 

laten we hem Het Kompas noemen – ergens in Nederland. 

Hans de Vries* zag zich als interim-bestuurder gecon-

fronteerd met een school met dalende leerlingaantallen 

door vergrijzing en met een stichting die te veel geld uit-

gaf. “Dat was niet langer houdbaar en de meest voor de 

hand liggende besparing was sluiting van de school met 

toen tachtig leerlingen (nu 

dertig).”

De Vries bedacht een scenario 

om binnen één week iedereen 

te informeren. “Als eerste 

besprak ik het besluit van de 

Raad van Toezicht (RvT) met 

de wethouder, vervolgens 

met het team en een dag 

later stond een ouderavond 

gepland. Waar ik geen reke-

ning mee gehouden had, was 

dat de leerkrachten de ouders 

informeerden, waardoor 

het nieuws dezelfde dag op 

straat lag.” De ouderavond 

is gebruikt als opstand. “Na een uur heeft het team, met 

in zijn kielzog de ouders, uit protest de zaal verlaten.” Het 

bericht kwam onverwacht voor de betrokkenen. “Ik heb 

veel nagedacht of ik dit had kunnen voorkomen. Maar als 

je een school wilt sluiten, nemen de emoties de overhand 

en wordt er niet meer naar de feiten gekeken.” Daar valt 

niet tegenop te communiceren, constateert hij. “Je kunt 

praten als Brugman, maar je doet het 

nooit goed.”

De Rave en Kuit zijn het met hem eens 

dat het een pijnlijk proces is, maar de 

pijn is wel te verzachten door een aantal 

stappen te volgen. Leg als eerste de MR 

een voorgenomen besluit tot sluiting 

voor. “Als je dat niet doet, loop je de kans 

een geschil aan je broek te krijgen omdat 

je de procedure verkeerd hebt gevolgd”, 

weet De Rave. De volgende stap is zoveel 

mogelijk voorlichting te geven aan alle 

betrokken partijen: team, ouders, leerlin-

gen, gemeente, pers en andere organisa-

ties. Vaak duikt de pers op een dreigende 

schoolsluiting. “Om meer onrust te voor-

komen, kun je het beste een persbericht 

versturen”, zegt de crisismanager.

“Wees open, eerlijk en geef de juiste cij-

fers bij het brengen van slecht nieuws. 

Sleep er geen zaken bij die niet rechtstreeks met de slui-

ting te maken hebben. Zeg niet dat de Cito-resultaten de 

afgelopen jaren niet goed waren. Houd de boodschap sim-

pel en duidelijk om zo min mogelijk onrust te creëren. 

Nog steeds win je de populariteitsprijs niet, maar je kunt 

de sluiting wel acceptabeler maken.”

Kuit adviseert mensen eerst mondeling in te lichten en 

daarna een brief te sturen. “En bied ruimte voor een dia-

loog, zo krijg je de neuzen dezelfde kant op. Laat zien dat 

je aan een oplossing werkt en draag alternatieven voor 

sluiting aan. En maak mogelijke voordelen duidelijk.”

Een schoolleider heeft een lastige positie als een school 

dicht moet, vertelt De Rave. “Je staat tussen alle partijen 

in, maar wordt wel geacht de boodschap van het bestuur 

over te brengen.” Een valkuil kan volgens hem zijn te veel 

naast het team te gaan staan. “Leerkrachten en ouders 

zullen aan de schoolleider trekken om hem in hun kamp 

te krijgen. De eerlijkheid gebiedt hem dan te zeggen: als 

de fi nanciën er niet zijn, gaat het niet.”

Faillissement
Jenaplanschool De Regenboog in Maarssen is om een 

andere reden dan krimp gesloten. De school ging 

1 december 2011 failliet door een schuld van bijna 6 ton.

Afgelopen zomer werd Bert Duque 

aangesteld als interim-schoolleider. 

Daarvoor hadden de RvT en het 

interim-bestuur contact gezocht met 

het ministerie van OCW, de gemeente 

en de Verenigde Bijzondere Scholen 

(VBS) om te redden wat er te redden 

viel. De communicatie over de ontwik-

kelingen rond de schuld werd in han-

den gelegd van een van de RvT-leden. 

“Veel communicatie verliep mondeling 

en vaak kwam er een brief achteraan. 

Op 21 augustus 2011 hebben we de 

ouders mondeling geïnformeerd over 

de omvang van de fi nanciële proble-

men”, vertelt Duque. “In oktober werd 

duidelijk dat we geen cent van het 

ministerie zouden krijgen. Door de 

schuldenlast liepen ook gesprekken 

met grote schoolbesturen op niets uit.” 

AVS-adviseur Pieter Kuit is betrokken 
bij scholen in Limburg die met krimp 
kampen.

‘De populariteitsprijs
 win je er nooit mee’

‘d e  s c h o o l l e i d e r  s ta at 
t u s s e n  a l l e  pa r t i j e n  i n , 
m a a r  w o r d t  w e l  g e a c h t  d e 
b o o d s c h a p  v a n  h e t  b e s t u u r 
o v e r  t e  b r e n g e n ’
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Bert Duque was interim-schoolleider van De Regenboog in Maarssen en werd geraakt door de ouderbetrokkenheid en de inzet van het team 
na het faillissement van de school. “Ik heb het te doen met de mensen die zo lang op de school hebben gewerkt. Ik had stille hoop dat we het 
gingen redden, maar die verwachting had ik naar ouders en collega’s niet moeten wekken.” Foto: Hans Roggen
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w a c h t l i j s t  i n  k r i m p r e g i o  d o o r  g o e d  p r o f i l e r e n

Bij dalende leerlingaantallen moet een school zich profi leren in de omgeving, vindt AVS-adviseur Pieter Kuit. “Zorg dat je 

herkenbaar bent, maak reclame en stem de school af op de behoeften van de samenleving. Een groot bestuur in Limburg 

maakt bijvoorbeeld kindcentra die van 7 tot 19 uur open zijn door een school te huisvesten in een gebouw waar ook een 

peuterspeelzaal en een kinderopvang zitten.” Ook zijn er in Limburg grotere centrumscholen en kleine satellietscholen. 

“Je kunt kosten besparen door voorzieningen als een bibliotheek en een gymzaal alleen op een centrumschool aan te 

bieden.” Een feit is dat je simpelweg niet alle krimpscholen kunt open houden, stelt Kuit. “Tot 2025 kampen we met 

dalende leerlingaantallen. Maar zelfs in deze tijden zijn er scholen in Limburg met wachtlijsten, die erin slagen zich goed te 

profi leren. Scholen moeten meer vraaggericht gaan denken: wat hebben wij te bieden en wat vraagt de markt van ons?”

thema  omga an met dalende budgetten

Daarop is op 3 november uitstel van betaling aangevraagd. 

“Het team werd ’s middags ingelicht en ’s avonds de 

ouders.” Op 1 december is het faillissement uitgesproken.

Het laatste reddingsplan was dat alle leerlingen op een 

jenaplanschool van een ander bestuur ingeschreven wer-

den. Dat ging door: vanaf 1 januari 2012 vallen de leerlin-

gen onder ‘t Kockenest in Kockengen en heeft de school 

een nieuwe naam: ‘t Bontenest. Duque: “De leerlingen blij-

ven zo in hun eigen groep en in hun eigen gebouw, doordat 

de gemeente het gebouw van De Regenboog beschikbaar 

stelt.” (met toestemming van de curator, red.) ’t Kockenest 

krijgt (tijdelijke) fi nanciële steun van minister Van Bijster-

veldt om De Regenboog te kunnen overnemen.

Het bestuur besloot de dag na het faillissement in eerste 

instantie de leerkrachten, op een enkeling na, niet mee 

te nemen omdat ze te veel dienstjaren hebben en te duur 

zijn. Maar twee weken later werden de leerkrachten, na 

een gesprek tussen de vakbonden (waaronder de AVS) en 

het bestuur, alsnog uitgenodigd om te solliciteren. “Alle 

collega’s mochten op gesprek komen, sommigen hadden 

zelfs een tweede gesprek”, vertelt Duque. “Uiteindelijk zijn 

er zeven nieuwe leerkrachten aangesteld en zijn er drie 

leerkrachten en de overblijfcoördinator van De Regenboog 

meegegaan. De andere leerkrachten zitten nu thuis en zijn 

er helemaal kapot van.” Voor de interim-schoolleider zelf 

zit zijn werk voor De Regenboog er op per 1 januari 2012. 

Communicatie is in de situatie van De Regenboog ontzet-

tend belangrijk, vindt Duque. “Terugkijkend hadden we 

meer moeten communiceren”, constateert hij. “Achteraf 

hadden we elke vrijdag even iets moeten laten weten, ook 

al was het niet concreet. Dan weten het team en ouders 

wat er gaande is.” Houd je bij de feiten is een tweede les. 

“Ik had stille hoop dat we het gingen redden, maar die 

verwachting had ik naar ouders en collega’s niet moeten 

wekken.”

Alternatief
Een voorgenomen sluiting hoeft niet altijd met een dich-

te schooldeur te eindigen. Soms slagen bestuur, school-

leider, leerkrachten en/of ouders erin een alternatief te 

vinden. Idealiter zou een schoolbestuur daar anderhalf 

jaar de tijd voor moeten nemen, vindt De Rave. “Bied een 

school de kans om terug te knokken door aan te geven 

hoeveel leerlingen er op een bepaald moment moeten 

zijn. Als deadlines niet gehaald worden, maak je het beter 

behapbaar voor betrokkenen.” 

*De naam Hans de Vries is gefi ngeerd. De geïnterviewde 

is bereid in gesprek te gaan met collega-bestuurders en 

schoolleiders die voor een sluiting staan. Contactgegevens 

zijn opvraagbaar bij de redactie van Kader Primair via 

communicatie@avs.nl.

m e e r  w e t e n ?
Voor advies en ondersteuning bij krimp en (de communicatie 

rondom) dreigende schoolsluiting kunt u terecht bij AVS-

adviseurs Pieter Kuit, p.kuit@avs.nl of Carine Hulscher-Slot, 

c.hulscher@avs.nl, tel. 030-261010. Zie ook pagina 3 over de  

Zonnehuizenschool.

‘ wa a r  i k  g e e n  r e k e n i n g  m e e 
g e h o u d e n  h a d ,  wa s  dat  d e     l e e r-
k r ac h t e n  d e  o u d e r s  i n fo r  m e e r d e n , 
wa a r d oo r  h e t  n i e u w s  d e ze l f d e 
dag  o p  s t r a at  l ag ’

35k ader prim air januari 2012



Het programma berekent automatisch • 
hoeveel taakuren iemand nog heeft.

Taken kunnen zeer eenvoudig aan • 
medewerkers worden toegekend.

Taakbeleid werkt conform de CAO.• 

Jaartaakbrieven kunt u per e-mail• 
naar uw medewerkers versturen.

Taakbeleid

actueel overzicht van 
uren en taken

€ 
95

,-
 p

er
 ja

ar
€ 

65
,-

 o
p

st
ar

tk
o

st
en

online op internet, 
dus overal te gebruiken

De directie kan

Voorbeelddocumenten klaarzetten en • 
gespreksverslagen uploaden.

Standaard competentieprofielen• 
gebruiken en nieuwe definiëren.

360º feedback inschakelen.• 

Een digitale handtekening vragen.• 

Bekwaamheidsdossier

CV, POP, diploma’s en 
certificaten uploaden

medewerker kan zelf
inloggen en alles bijhouden:

competentieprofiel voor 
zichzelf invullen

duidelijke overzichten 
om uit te reiken
duidelijke overzichten 
om uit te reiken
duidelijke overzichten 

30 dagen gratis proberen!

€ 
95

,-
 p

er
 ja

ar
€ 

65
,-

 o
p

st
ar

tk
o

st
en

Ga naar taakbeleid.nl of bekwaamdheidsdossier.net

36



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!: Door het ontwikkelen van een online leeromgeving 

kunnen leerkrachten van mytylschool De Brug uit Rotterdam ondanks de 

oplopende werkdruk het beste uit iedere leerling blijven halen.

tekst andrea holwerda

Ze moeten fl ink bezuinigen, onder andere 

in het kader van Passend onderwijs, en zul-

len het straks met minder mensen moeten 

doen. Hoe kunnen ze dan toch uit iedere 

leerling – met een zware zorgvraag – het 

beste blijven halen? Door cloud computing, 

het gebruik van diensten via internet, 

conclu deerden directeur Jan Kraaijenbrink 

en ict-beleids medewerker Jack Vlassak van 

De Brug, een (v)so-school met zo’n 350 

leerlingen met een lichamelijke of meer-

voudige beperking.

Dankzij cloud computing verbeterde de 

school twee jaar geleden al de com muni-

catie tussen de ruim tweehonderd mede-

werkers. Vlassak: “Met de gratis Google 

Apps for Education konden we een goed 

intranet bouwen en kunnen onze mensen, 

van leerkrachten tot revali datie artsen, 

onder andere via Google Docs tegelijk 

aan plannen werken.” Dit ging zo goed dat 

Kraaijenbrink en Vlassak zich afvroegen of 

er ook niet zo’n samenwerkomgeving voor 

de leerlingen kon worden gemaakt. “We 

dachten: waarom zetten we het lesmate-

riaal en de studie wijzers ook niet online? 

Dan kunnen leerlingen altijd en overal 

aan het werk, ook als ze door ziekte of 

een operatie een tijd niet naar school 

kunnen. En leerkrachten hebben de tijd 

om alle gecompliceerde dossiers goed te 

bestuderen, omdat ze daarna vlot online 

een lesplan kunnen maken.”

Voor het uitwerken van hun idee kreeg 

de school 30.000 euro subsidie van het 

Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. 

Zelf legden ze daar nog 20.000 euro bij en 

schakelden toen programmeurs van het 

bedrijf Cloudwise in om, in overleg met de 

leerkrachten, een leeromgeving te ontwik-

kelen. Tegelijkertijd begon de school met 

het digitaliseren van de hand- en werkboe-

ken van de afdeling vmbo/havo.

Vanaf dit schooljaar kan die afdeling online 

aan het werk. “Het invullen van de eerste 

jaarplannen, periodeplannen enzovoort 

kostte de leerkrachten even wat moeite, 

maar ging wel goed”, schetst Vlassak. “Ook 

de leerlingen gingen vlot van start: ze 

klikken in hun studiewijzers op links naar 

online hulpmateriaal, gebruiken de gedi-

gitaliseerde werkbladen, vinken hun werk 

af, waarop de leerkracht een mailtje krijgt 

en kan gaan nakijken.”

Hoe meer scholen met deze leeromgeving 

gaan werken, hoe beter het wordt, stelt 

Vlassak. “De omgeving is vanaf nu gratis 

te krijgen en voor een klein bedrag helpt 

Cloudwise het in te vullen. Het idee is dat 

scholen elkaar straks gaan tippen over en 

daardoor meer gebruik gaan maken van 

online lesmateriaal.”

Naast het werken aan een uitbreiding van 

de leeromgeving naar de andere afdelingen 

van De Brug en collega-scholen voor speci-

aal onderwijs van dezelfde stichting (BOOR, 

red.) wordt er ook al druk nagedacht over 

‘de volgende stap’, vertelt Kraaijenbrink. 

“Nu maakt de leerkracht nog de plannen, 

maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat 

straks een ‘virtuele juf’ dat kan aan de hand 

van een profi el. Dan kan de leerkracht nog 

meer echt met de leerlingen bezig zijn.”

Al tweehonderd scholen zijn enthousiast 

over dit plan voor een Cloudschool. 

Kraaijenbrink: “We willen de komende 

maanden met een groep enthousiaste 

leerkrachten en intern begeleiders een goed 

basispakket met (online) lesmateriaal gaan 

samenstellen, waar de ‘virtuele juf’ dan uit 

kan putten.” 

m e e r  w e t e n  e n / o f 
m e e w e r k e n ?
www.cloudschool.info

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

onderwijs op maat
dankzij cloud computing

Een leerling van mytylschool De Brug is bezig 
met een opdracht die hij heeft geopend via een 
link in zijn studiewijzer.
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eindver ant woordelijk management

Het experiment met het belonen van 
leerkrachten voor goede prestaties is 
half november 2011 van start gegaan. 
Al bij de eerste plannen daarvoor 
was er kritiek vanuit de hoek van de 
onderwijsorganisaties én van partijen 
in de Tweede Kamer. Gewezen werd 
op onderzoek waaruit blijkt dat 
prestatie beloning niet tot verbetering 
van het onderwijs leidt. Bovendien is 
het op zijn minst vreemd dat hiervoor 
in een tijd van bezuinigingen op 
Passend onderwijs 80 miljoen euro 
voor wordt uitgetrokken. Toch heeft 
staatssecretaris Zijlstra doorgezet 
en drie schoolbesturen toestemming 
gegeven te experimenteren.

tekst carine hulscher-slot

Afgelopen zomer voltooide Bas Warner zijn 

masterscriptie Sociologie en Onderwijs kunde 

(Universiteit van Amster dam) met als de titel 

‘Leren van presteren – een onderzoek naar 

de mogelijkheden van prestatiebeloning in 

het Nederlands primair onderwijs’. Zowel uit 

het hiervoor uitgevoerde literatuuronder-

zoek als uit de gegevens van de uitgezette 

enquête kan de conclusie worden getrokken 

dat een aantal essentiële vragen nog niet 

is beantwoord en dat het primair onderwijs 

nog niet klaar is voor de invoering van 

prestatiebeloning.

Het kan al De CAO-PO biedt sinds jaar 

en dag aan bestuurders en schoolleiders de 

mogelijkheid om gratifi caties en toelagen toe 

te kennen op grond van een beoordeling van 

de werknemer. In artikel 6.19 van de CAO-PO 

zijn hiervoor bepalingen opgenomen. Ook 

is in artikel 6.1 van de CAO-PO neergelegd 

dat de werkgever een werknemer een extra 

periodiek kan toekennen, gebaseerd op de 

beoordeling van de werknemer. Van deze 

mogelijkheden wordt, zo blijkt uit onderzoek, 

nauwelijks gebruik gemaakt. Vooral als het 

gaat om leerkrachten is het moeilijk om 

prestaties aan beloningen te koppelen. Als 

belangrijkste reden wordt vaak genoemd dat 

het niet eenvoudig is om de output van een output van een output

leerkracht te bepalen, omdat hierop verschil-

lende factoren van invloed zijn. Bijvoorbeeld 

het pedagogisch klimaat, didactische vaar-

digheden en het werken in teamverband. 

Pas als een maatstaf is gevonden die deze 

factoren bundelt, kan de werkgever beloning 

van prestaties adequaat toepassen, blijkt 

uit de masterscriptie van Warner en ander 

onderzoek.

Voorwaarden Internationaal gezien 

zijn in het onderwijs al veel experimenten 

gedaan met prestatiebeloning. Experimenten 

met beloning op basis van leerwinst, drop-

outpercentages, slagingspercentages, 

 ziekteverzuim van leerkrachten, et cetera. 

Maar eenduidige resultaten ontbreken en 

er is vaak sprake van tegenstrijdigheid. 

De optimale vorm, als die er al is, is dus nog 

niet gevonden.

Wat wél duidelijk uit de experimenten naar 

voren komt, is dat een systeem voor pres-

tatiebeloning moet voldoen aan een aantal 

voorwaarden:

• Een stevige koppeling tussen de beoor-

delingsmaat en het uiteindelijk doel van de 

prestatiebeoordeling;

• Een balans tussen complexiteit en 

transparantie;

• Een systeem dat gunstig is voor alle 

leerlingen en niet alleen voor een specifi eke 

groep;

• Draagvlak voor en participatie door 

leerkrachten bij het ontwikkelen van het 

systeem;

• Een duidelijke keuze tussen de doelen 

1) afl eggen van verantwoording versus 

2) het verbeteren van onderwijsresultaten.

Geen draagvlak Los van wat in de inlei-

ding van dit artikel al is gesteld, blijkt ook uit 

het onderzoek van Warner dat leerkrachten 

vinden dat prestatiebeloning geen goede 

kans van slagen heeft, omdat het niet past 

binnen de bestaande organisatiecultuur in 

het po. Leerkrachten geven aan meer baat 

te hebben bij een regelmatige en goed 

onder bouwde beoordeling door de school-

leider. Die moet dan wel zijn ingebed in een 

gesprekken cyclus – zoals we die kennen van-

uit de CAO-PO. Verder kom teambeoor deling 

niet op het wensenlijstje voor. Leerkrachten 

geven de voorkeur aan een individuele belo-

ning in de vorm van geld. Schoolleiders zijn 

iets minder eenduidig in hun opvattingen, 

al stellen zij wel dat beoordeling alleen kan 

plaatsvinden op basis van zichtbaar gedrag.

Onwenselijk Het onderzoek dat in 

het kader van deze masterscriptie plaats-

vond bevestigt de resultaten van eerdere 

onderzoeken en de geluiden uit het veld. 

Het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs en dus van de kansen van alle 

leerlingen is een groot goed. De trajec-

ten rond Opbrengstgericht werken en 

Opbrengstgericht leiderschap laten daarbij 

goede resultaten zien. Het invoeren van 

prestatiebeloning, zeker in combinatie met 

bezuinigingen op Passend onderwijs, lijkt 

onwenselijk en het doel voorbij te schieten. 

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is senior 

adviseur bij de AVS op het gebied 

van arbeids voor waarden  ont wik-

keling, medezeggenschap, organi satie-

ontwik ke ling, fusiebegeleiding, de ver-

houding bestuur-management en Policy 

Gover nance®. Ook houdt zij zich bezig met 

beleidsbeïnvloeding.

experimenteren met 
prestatiebeloning

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

De grote belangstelling voor het 
eerste lustrumcongres van het 
SBOwerkverband eind november 
2011 maakt duidelijk dat het speciaal 
basisonderwijs – ons land telt op dit 
moment ruim 300 sbo-scholen – er toe 
doet. Het aantal goed presterend sbo-
scholen is bijvoorbeeld in korte tijd 
gestegen van 47 naar 86 procent.

tekst ineke dammers

Tijdens de ludieke opening van het congres 

met de titel ‘SBO? Petje af!’ werd het eerste 

exemplaar van het lustrumboek Werkplaats 

Speciaal Basisonderwijs onder leiding van 

dagvoorzitter Laurens ten Den uitgereikt 

aan Fons Dingelstad, themadirecteur 

Jeugd, Onderwijs en Zorg (onder andere 

Passend onderwijs) bij het ministerie van 

OCW. Ellen Pieterse, voorzitter van het 

SBOwerkverband, noemde in haar opening 

voorafgaande aan het aanbieden van het 

boek ook de daarbij horende cijfers als het 

gaat om de kwaliteit van het onderwijs in de 

klas en de groei die het sbo de laatste vijf 

jaar heeft doorgemaakt. De inzet van alle 

partijen heeft ertoe geleid dat het aantal 

goed presterend sbo-scholen in korte tijd 

is gestegen van 47 naar 86 procent. Dit is 

ook onderwijsminister Van Bijsterveldt niet 

ontgaan; zij maakt in de uitgave een compli-

ment aan genoemde betrokken.

Kwalitatief hoogstaand onderwijs
Teamleden van verschillende sbo-scholen 

presenteerden vervolgens hun kwaliteiten 

via good practices: voorbeelden van 

geslaagde schoolontwikkelingsprocessen. 

Het sbo kent een aantal voorbeelden van 

kwalitatief hoogstaand onderwijs in allerlei 

vormen en combinaties, zoals natuurlijk 

leren, meervoudige intelligentie, taal-, lees- 

en woordenschatprojecten, de 1-zorgroute 

voorbeeldvaardigheidsmeter, coöperatieve 

werkvormen, leerlingenadministratie/OOP 

in Parnassys, werken met paarden en per-

soonlijke, sociaal-emotionele ontwikkeling.

De groet vraag naar en aandacht voor deze 

informatie was goed merkbaar. Ook was de 

interactieve ontmoeting tussen sbo-colle-

ga’s waardevol, met het oog op het delen en 

brengen van kennis.

Inspectie
Bij het middagprogramma, met de keuze uit 

twee lezingen, was het dringen geblazen 

voor de kleine zaal waar onder andere de 

inspectie een presentatie gaf. Ben de Goei 

besteedde veel aandacht aan de geschiede-

nis van het onderwijs en de veranderende 

rol van de inspectie daarin. De tweede 

lezing werd gegeven door Ad Kappen, 

coördinator/orthopedagoog van het SWV 

Enschede en omstreken, in samenwerking 

met directeur Rene Huitink van sbo-school 

de Tender. Zij gaven vanuit hun visie over 

aansturing in keuzes voor het samenwer-

kingsverband aan dat ondersteuning voor 

alle betrokkenen de spil is van gedrags-

verandering bij teamleden, directies en 

andere betrokkenen. De visie binnen het 

samenwerkingsverband is veelal gericht 

op het werken (ondersteunen) vanuit de 

instructievaardigheden van de leerkracht 

als drijfveer, om te komen tot goede leerop-

brengsten voor alle kinderen.

Debat
Vanuit haar kennis en de expertise krijgt 

het sbo met de invoering van Passend 

onderwijs een spilfunctie in de 

samenwerkingsverbanden. Maar waarom 

doen we dit met z’n allen? En doet de meer-

waarde en de kwaliteit van het sbo er echt 

toe? Het SBOwerkverband lokte tijdens het 

congres een aantal reacties uit van leden en 

deelnemers op stellingen/vragen/situaties, 

om ook voor de komende periode haar 

gedragen positie uit te blijven zetten. In de 

vorm van een interactief Grieks debat over 

de zin en/of onzin van het sbo leidde dis-

cussieleider Joëlle Poortvliet de deelnemers 

door een ‘Petje op Petje af’-vragenset.

Hiernaast ontmoetten de deelnemers aan 

het congres op de interactieve markt diverse 

commerciële aanbieders van diensten en 

ondersteuning, specifi ek gericht op het sbo, 

zoals bijvoorbeeld Slim Fit. 

Het lustrumboek ‘Werkplaats Speciaal 

Basisonderwijs’, geschreven door 

Rogier Meijer, is verkrijgbaar via 

www.sbowerkverband.nl.

Ineke Dammers (i.dammers 

@avs.nl) is adviseur bij de AVS 

en houdt zich bezig met 

ondersteuning in het kader van 

de Kwaliteitsagenda PO en Passend 

onderwijs. Samen met AVS-adviseur Hans 

van den Berg (h.vandenberg@avs.nl) 

organiseerde zij het lustrumcongres van 

het SBOwerkverband.

speciaal basisonderwijs 
dóet ertoe!

Foto’s: Mark Leek
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pi o nier en  in  d e  prov in c ie

De Dr. E.A. Borgerschool en fusieschool Zuiderveldschool/Lyts Luchtenveldskoalle uit het 

Friese Joure nemen eind 2013 hun intrek in brede school Joure Zuid. De opdrachtnemer maakt 

niet alleen het ontwerp, maar werkt ook de plannen uit voor de bouw, het onderhoud en de 

exploitatie: het zogeheten Design, Build, Maintain, Operate-model (DBMO). Het ontwerp is 

samen met de bouw en het onderhoud in één aanvraag uitbesteed, in plaats van afzonderlijk 

aanbesteed. Deze aanpak is nieuw voor scholen. Wat zijn de (fi nanciële) voor- en nadelen? 

De betrokkenen in Joure delen hun ervaringen. tekst casper ferwerda

Innovatief aanbesteden in de praktijk

achtergrond
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Innovatief aanbesteden in de praktijk

Innovatief aanbesteden vergt een andere benadering van 

de opdrachtgevers en toekomstige gebruikers. De opdracht-

nemer werkt naast het ontwerp, ook de bouw, het onder-nemer werkt naast het ontwerp, ook de bouw, het onder-nemer

houd en de exploitatie uit. Om de creativiteit van de 

ontwerpers niet in de weg te zitten, mogen de participan-

ten alleen abstracte functie-eisen opstellen. De gemeente 

Skarsterlân is opdrachtgever tot de bouw en heeft op ver-

zoek van de deelnemers ook de regie in handen. “De inno-

vatieve aanbesteding was de keuze van de gemeente”, 

vertelt Sjoerd Seffi nga van de stichting voor protestants-

christelijk primair onderwijs in Skarsterlân. Seffi nga houdt 

zich onder meer bezig met het beheer en de fi nanciële 

zaken van de Borgerschool en zit in het projectteam van de 

brede school Joure Zuid. “Volgens de politiek is innovatieve 

aanbesteding fi nancieel aantrekkelijk. Voor de scholen is 

het grote voordeel dat de markt meedenkt in de exploitatie 

en de functionaliteit van het gebouw. We krijgen daarmee 

naar verwachting een kwalitatief goed functioneel gebouw 

met een dekkende exploitatie.”

De protestants-christelijke Borgerschool en de openbare 

fusieschool komen straks onder één dak met het Centrum 

voor de Kunsten It Toanhûs, SKIK Kinderopvang en Miks 

Welzijn. Ook de katholieke school in Joure doet mee, zij 

het niet met fysieke aanwezigheid in het gebouw maar 

op basis van inhoudelijke samenwerking. Directeur Ruud 

Wagenmakers van de Zuiderveldschool/Lyts Luchtenvelds-

koalle. “Als je als scholen inhoudelijk al samenwerkt, 

zorgt een gebouw zeker voor versterking.”

Geen gedetailleerde wensen
Om te bepalen waar de brede school aan moet voldoen, 

werkten de participanten van oktober 2010 tot mei 

2011 gezamenlijk aan een beschrijvend document. 

Gedetailleerde wensen waren daarbij niet toegestaan. 

Bij innovatieve aanbesteding krijgt de opdrachtnemer 

alleen algemene functie-eisen als input, waarna de 

architect, de aannemer en het onderhoudsbedrijf als 

één partij een passend gebouw bedenken. Zo moet 

De Dr. E.A. Borgerschool (links) en fusieschool 
Zuiderveldschool/Lyts Luchtenveldskoalle 
(rechts) uit Joure zullen eind 2013 hun intrek 
nemen in brede school Joure Zuid. Het nieuwe 
onderkomen komt tot stand door innovatief 
aanbesteden.
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een glijbaan hufterproof zijn, maar welk onverwoestbaar hufterproof zijn, maar welk onverwoestbaar hufterproof

materiaal daarvoor gaat zorgen is aan de opdrachtnemer. 

Het spreken in dergelijke abstracties is even wennen voor 

Seffi nga. “Je stapt niet op basis van een concreet plan 

naar een architect met de vraag om het uit te werken. 

De innovatieve aanbesteding vergt in de voorbereidings-

fase meer tijd. Je hebt een visie, maar deze kan niet 

geconcretiseerd worden in tekeningen. Tegelijk is dat de 

uitdaging.” Wagenmakers: “Het is de kunst om je doelstel-

lingen en uitgangspunten zo te formuleren dat ontwer-

pers daar straks goed uitfi lteren hoe je het wilt hebben. 

Het beschrijvend document moet helder zijn, maar niet 

belemmerend. Dat is lastig.”

Voor het goed defi niëren van de functie-eisen kregen 

Wagenmakers, Seffi nga en de andere deelnemers hulp 

van een gespecialiseerd bureau met ruime ervaring op het 

gebied van innovatieve aanbesteding.

Wethouder onderwijs en ruimtelijke ordening van de 

gemeente Skarsterlân, Jan Benedictus, is enthousiast dat 

de scholen intensief hebben nagedacht over hun toekom-

stige huisvesting. “Het grote voordeel is dat de exploitatie 

is meegenomen bij innovatief aanbesteden. De partijen die 

straks onder één dak komen, werken nu al samen. Ze moe-

ten de school samen bouwen en bepalen hoe gemeenschap-

pelijke ruimtes worden ingedeeld. Bij brede scholen is de 

exploitatie altijd een probleem geweest. Partijen gingen in 

een gebouw zitten maar wisten niet hoe ze moesten samen-

werken. Dit voorkomen we nu aan de voorkant.”

Dialoogfases
Vanaf voorjaar 2011 vond de voorselectie van de ontwerpen 

plaats. Daaruit rolden onlangs drie potentiële opdracht-

nemers (Van Wijnen, Strukton Bouw BV en Facilicom 

Service Group NV), die elk een voorstel uitwerken voor het 

ontwerp, de bouw, het beheer en onderhoud en mogelijk 

een deel van de exploitatie van de multifunctionele accom-

modatie en de buitenruimte. Tijdens dialoogfases komen 

deze uitgewerkte ideeën afzonderlijk aan bod en worden 

aanpassingen aangebracht. Uit drie ontwerpen wordt één 

winnend ontwerp geselecteerd (circa juli 2012), waarna de 

opdracht wordt gegund. De uiteindelijke opdrachtnemer/

aanbieder is niet alleen verantwoordelijk voor het neerzet-

ten van het gebouw, maar ook voor de onderhoudsperiode 

na realisatie. Daarmee wordt de aanbieder uitgedaagd 

om in eigen belang ook goed na te denken over zaken als 

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

De Tweede Kamer wil Publiek Private 

Samenwerking (PPS) in de vorm van het 

Design, Build, (Finance), Maintain, Opera-

te-model (DB(F)M(O)) bij decentrale over-

heden zoals scholen en zorg stimuleren, 

en daar institutionele beleggers bij betrek-

ken. Door PPS breder toe te passen moet 

er een betere verhouding komen tussen 

prijs en kwaliteit van projecten; 72 procent 

van de traditionele aanbestedingen over-

schrijdt tijd of budget. Minister Schultz 

van Haegen (Infrastructuur en Milieu) 

heeft onlangs het startsein gegeven voor 

PPSsupport, een gezamenlijk steunpunt 

op het gebied van PPS. Het biedt prak-

tische ondersteuning op het gebied van 

geïntegreerd aanbesteden aan partijen in 

verschillende decentrale sectoren, zoals 

het onderwijs. De aanwezige kennis op het 

gebied van innovatieve aanbestedingsvor-

men, zoals deze in de afgelopen jaren bij 

het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) 

is opgebouwd wordt hier ook in meege-

nomen. Het SCS gaat in de loop van 2012 

op in een onafhankelijk kenniscentrum op 

het gebied van huisvesting voor onderwijs 

en kinderopvang, met aandacht voor kwa-

liteitsstandaarden en modelcontracten 

voor eigendom en beheer, binnenmilieu, 

taak- en rolverdeling tussen gemeenten 

en scholen, alternatieve fi nancierings-

vormen, et cetera. (Bron: Servicecentrum 

Scholenbouw)

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

Een glijbaan moet hufterproof zijn, maar welk materiaal daarvoor hufterproof zijn, maar welk materiaal daarvoor hufterproof
gebruikt wordt bepaalt de opdrachtnemer bij innovatief aanbesteden.
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achtergrond

d e  to e g e vo e g d e  w a a r d e  v a n  i n n o v at i e f  a a n b e s t e d e n

Anders dan bij een traditionele manier 

van aanbesteden verzorgt bij innovatief 

aanbesteden een combinatie van markt-

partijen zowel het ontwerp, de uitvoering 

als het onderhoud. Met het vormen 

van combinaties van bedrijven worden 

ook lokale en regionale ondernemers 

in staat gesteld om deel te nemen. De 

marktpartijen gaan met de opdrachtgever 

een Publiek Private Samenwerking 

(PPS) aan. Bij deze contractvorm geeft 

de opdrachtgever het hele pakket met 

bijbehorende verantwoordelijkheden op 

een bepaald moment in het proces uit 

handen. 

“Innovatief aanbesteden heeft vooral 

veel voordelen”, vindt AVS-adviseur 

huisvesting Jan Schraven. “Voordeel 

voor de school is dat deze zich niet 

hoeft te verdiepen in bouwtechnische 

zaken, maar juist veel ruimte laat aan 

de uitvoerende partijen (architect/

aannemer/installateurs/leveranciers, 

red.) om technische oplossingen aan 

te bieden. Bijvoorbeeld op het gebied 

van binnenklimaat, energie en onder-

houdsvriendelijke materialen. Deze 

oplossingen moeten dan wel worden 

gegarandeerd voor een langere periode 

van vijftien of twintig jaar. De ervaring 

leert dat een dergelijke aanpak leidt tot 

een betere samenwerking tussen de 

uitvoerende partijen (ketenintegratie) 

en tot een duurzamer gebouw (levens-

cycluskostenbenadering).”

Schraven noemt als nadeel dat je als 

school minder invloed hebt op het 

ontwerp – meedenken in abstracte 

termen in plaats van heel concreet – en 

de materiaalkeuze. “Daar zijn echter 

verschillende waarborgen voor te 

vinden. Zo kun je ervoor kiezen om het 

schetsontwerp of voorlopig ontwerp zelf 

vast te stellen en kun je bedingen dat 

een aantal specifi eke wensen ten aanzien 

van materiaalkeuze, zoals inrichting en 

kleurstelling, in een later stadium van 

het bouwproces worden vastgesteld.”

Schraven concludeert: “Er is niets mis met 

een traditioneel bouwproces, maar dat 

veronderstelt wel dat je als school een 

professionele opdrachtgever bent. Dat 

wordt door de technische ontwikkelingen 

in de bouw steeds moeilijker. Bovendien 

zou je als school jezelf de vraag moeten 

stellen of je deze professionaliteit wel 

kunt en wilt opbrengen.”

Welke manier het beste bij de bouw-

opgave past is afhankelijk van de eigen 

wensen, het budget en de planning. Het 

is belangrijk om al in een vroeg stadium 

na te denken over de best passende 

aanbestedingsvorm. Steeds meer partijen 

zien in dat het integreren van bouwfasen 

voordelen kan opleveren en de nadelen 

van het traditionele bouwproces kan 

beperken. 

tekst vanja de groot

doelmatigheid en effi ciency in het ontwerp, met het oog op 

de exploitatiekosten. Voor de gebruikers is het voordeel 

dat het gebouw voor langere tijd kwaliteit blijft houden op 

basis van afgesproken criteria, en dat de exploitatiekosten 

goed in de hand zijn te houden.

Directeur Wagenmakers is benieuwd naar de uitwerkingen 

van de ‘genomineerde’ aanbieders: “Wij benoemen vooraf 

functies en hebben ideeën, maar wellicht zien zij betere 

mogelijkheden. Daar zijn we ook juist naar op zoek. Van 

materiaal hebben wij geen verstand en we kunnen niet 

bepalen wat het meest geschikt is qua onderhoud. Het kun-

nen ook wel eens drie heel verschillende ontwerpen wor-

den, terwijl de ontwerpers dezelfde input hebben gekregen. 

Ik ben benieuwd.” Tijdens de dialoogrondes geldt strikte 

geheimhouding; de participanten mogen bij de behande-

ling van het tweede ontwerp niet het idee van de eerste 

potentiële opdrachtnemer inbrengen. Ook de achterban 

om advies vragen kan niet meer. Totdat het winnende ont-

werp en de bijbehorende opdrachtnemer bekend zijn, mag 

niets naar buiten worden gebracht. “Ik denk dat de markt 

veel ideeën heeft om er wat moois van te maken”, zegt 

Wagenmakers. “Ik heb veel vertrouwen in het resultaat. 

Als je dat niet hebt, moet je er ook niet aan beginnen.” 

m e e r  w e t e n ?
Met vragen, of voor advies over innovatief aanbesteden en 

andere huisvestingszaken kunt u terecht bij AVS-adviseur 

Jan Schraven, j.schraven@avs.nl, tel. 030-2361010.

In de publicatie ‘Aanbestedingsvarianten onderwijs-

huisvesting’ van het Servicecentrum Scholenbouw staan 

verschillende manieren van aanbesteden en wat daarbij 

komt kijken. Traditionele en geïntegreerde (innovatieve) 

aanbestedingsvarianten worden vergeleken. Downloaden: 

www.servicecentrumscholenbouw.nl

De in december 2011 verschenen verbeterde versie van de 

Scholenbouwwaaier helpt eindgebruikers en opdrachtgevers 

om de ambities en gewenste kwaliteit van een te (ver)

bouwen school helder te formuleren en mee te nemen in 

het Programma van Eisen. Meer informatie en bestellen: 

www.scholenbouwwaaier.nl en www.arch-lokaal.nl 

e e n  c o m b i n at i e  v a n  m a r k t pa r t i j e n 
v e r z o r g t  z o w e l  h e t  o n t w e r p,  d e 
u i t vo e r i n g  a l s  h e t  o n d e r h o u d
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In de reeks interviews met (inter)nationale (onderwijs)goeroes deze 

keer de in Californië woonachtige Vlaming Jan Bommerez, specialist 

op het gebied van cultuurtransformatie. Volgens Bommerez staan 

we aan de vooravond van een nieuwe wereld waarin technologie het 

onmogelijke mogelijk maakt, internet de grenzen vervaagt en het draait 

om ideeën in plaats van informatie. Deze transformatie vergt een nieuw 

soort leiderschap. tekst daniëlla van ‘t erve

‘Je kunt de wereld 
alleen nog snappen
vanuit de toekomst’
Kun je een rups leren vliegen? (Bommerez is auteur van de 

gelijknamige bestseller, red.)

“Ha, ha, daarmee raak je meteen de kern van mijn betoog. 

De hele gedachte is dat je dat niet kunt. Net zo goed dat 

je niet tegen een boom kunt zeggen: ‘Ik wil morgen fruit’. 

Het gebeurt wanneer het gebeurt. Je kunt wel de omstan-

digheden om het te laten gebeuren zo gunstig mogelijk 

maken. In een ecosysteem is alles met elkaar verbonden, 

diversiteit is regel en je kunt niets afdwingen. Door soci-

ale media raakt ook alles met elkaar verbonden, waar-

door steeds meer organisaties zich als ecosystemen gaan 

gedragen, scholen ook. Dat vergt dus een nieuw soort 

leiderschap.”

Hoe ziet een school als ecosysteem eruit?

“In plaats dat kinderen allemaal in dezelfde tijd en op 

dezelfde manier dezelfde materie leren, zou het leren 

een organisch proces moeten zijn. Het oude verhaal van 

Socrates: we moeten de kennis niet in kinderen stoppen, 

maar het eruit halen. Door de nieuwe technologie zijn er 

voor leerlingen bovendien veel meer bronnen toeganke-

lijk dan alleen de leerkracht. Contact maken en omgaan 

met emoties wordt belangrijker. In een wereld die zo 

ontzettend hard gaat, heb je meer aan het vermogen 

om dingen los te laten dan om in je op te nemen.”

Hoe zit het met de einddoelen die scholen moeten halen?

“Er is niets mis met het stellen van doelen. Het gaat 

om≈de vrijheid op de weg ernaartoe.”

Wat vraagt dit van een schoolleider?

“Leiderschap draait straks om ecologie. Een levend systeem 

managen met machineprincipes en standaardregels zal 

nooit werken. De transformatie naar het nieuwe tijdperk 

vraagt van schoolleiders de moed om het oude model los te 

laten voordat het nieuwe zich heeft gemanifesteerd. Trans-

formatie is wezenlijk iets anders dan verandering. Veran-

dering is iets wat je doet, terwijl transformatie spontaan 

gebeurt na een of meerdere doorbraken. Voor die doorbra-

ken is inzicht nodig. Daar waar je bij verandering focust 

op de omgeving, kijk je bij transformatie eerst naar jezelf. 

De zeven eigenschappen van Stephen Covey zijn hiervoor 

een goed draaiboek. De eerste stap is zelfkennis en zelfac-

ceptatie en dat begint bij zelfobservatie. Pas als je weet wat 

jouw mogelijkheden zijn, als je bereid bent je overtuigin-

gen los te laten, kan er een doorbraak plaatsvinden.”

serie (sk ype)interviews

t r a n s fo r m at i o n eel  l e i d er s c h a p
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Hoe kom je met je zelfi nzicht tot een bloeiende schoolorganisatie?

“Het draait allemaal om de cultuur, dat is de grond waarop 

je iets kunt planten. Is de grond vergiftigd, gaat de plant 

dood. In de meeste organisaties wordt de cultuur bepaald 

door ontwijkingswaarden: wat moet ik doen om niet in de 

problemen te komen? Om dit open te trekken is vertrou-

wen nodig. Vertrouwen kun je alleen maar krijgen door het 

te geven, door het gesprek aan te gaan. Er is zoveel onuitge-

sproken leed in organisaties, maar zolang dat niet op tafel 

mag komen verandert er niks. Alleen in dialoog kun je 

ontwikkelen. En een dialoog is wat anders dan een discus-

sie, het is samen onbevooroordeeld kijken naar wat er is en 

mogelijk is.”

Jan Bommerez (België, 1951) woont in Californië en is een veelgevraagd 
trainer en coach van managementteams en ondernemers. Cultuur trans-
formatie is zijn specialisme. Hij is auteur van de bestsellers ‘FLOW en de 
kunst van het zakendoen' en 'Kun je een rups leren vliegen?’ 

Kunt u een concreet voorbeeld noemen?

“Als je cynische mensen laat luisteren naar wat ze zeggen 

en vraagt waar dat cynisme vandaan komt, gebeurt er iets 

met ze. Eigenlijk zijn ze niet zo. Vaak gaat het om mensen 

die begonnen zijn met een bepaald ideaal dat vervolgens 

nooit bereikt werd. Door zelfobservatie ontstaat dialoog. 

Zodra je raakt aan wat mensen ter harte gaat, zie je de ziel 

terugkomen. Het is niet de goede wil die ontbreekt, het 

gaat om het systeem dat de ziel geen kans geeft. Zo is het 

ook fantastisch als mensen boos worden. Boosheid is passie 

die weer tot leven komt. Maar vaak wordt de boosheid weer 

heftig de kop ingedrukt en vervallen mensen in apathie. 

Als leider moet je emotioneel intelligent zijn om je mede-

werkers te inspireren om anders te kijken. Dat lukt alleen 

als mensen zich emotioneel veilig voelen.”

‘ f i n l a n d  h e e f t  g e e n 
o n d e r w i j s i n s p e c t i e  m e e r.

d at  i s  h e t  u lt i e m e
v e r t r o u w e n ’

Eigenlijk zegt u: ontdek waar de kwaliteiten van medewerkers 

liggen en motiveer ze om dat te doen waar ze goed in zijn?

“Dat eerste klopt, maar motiveren is een oud paradigma: 

het model van ‘als ik maar weet wat ik met jou moet 

doen dan ga jij doen wat ik wil’. Dat werkt niet. Je moet 

een omgeving opzetten waarin mensen kunnen bloeien. 

Dat bloeien kun je bevorderen of in de weg zitten, maar 

je kunt het niet zelf doen. Spirit is het kloppende hart van Spirit is het kloppende hart van Spirit

het ecosysteem. Vogels bedenken ’s ochtends niet ‘van-

daag ga ik zingen’, dat doen ze gewoon.”

En als medewerkers niet willen?

“Dan ga je dat eerst accepteren als feedback, in plaats 

van dat als een aanval te zien. Misschien ga je te snel en 

trappen mensen daarom op de rem. Het is dus altijd zaak 

eerst weer naar jezelf te kijken. Soms is het een oplossing 

om afscheid van iemand te nemen, maar het getuigt van 

onmacht om daar te snel naar te grijpen.”

Hoe bereik je fl ow: de ideale situatie waarin alles vanzelf lijkt 

te gaan?

“Het is de vraag hoe je teamspirit voor elkaar krijgt met 

de geldende effi ciencyregels. De hele gedachte dat je op 

afstand een systeem kunt sturen, maatregelen kunt uit-

vaardigen en inspecteurs laten controleren, is gewoon 

middeleeuws. Het kan ook anders. Finland heeft geen 

onderwijsinspectie meer. Dat is het ultieme vertrouwen.”

Een kwestie van loslaten dus?

“Ja, maar natuurlijk binnen afspraken, bijvoorbeeld dat 

je geen geld uitgeeft dat je niet hebt en dat je bepaalde 

tijdskaders niet overschrijdt. Als je op een gewenste uit-

komst gaat managen en mensen de ruimte geeft om daar 

te komen, zullen ze dat op een creatieve manier invul-

len. We hebben echter geleerd te managen op basis van 

analyses en historische kennis. Vroeger was dat zinvol, 

maar nu kun je de wereld alleen nog snappen vanuit de 

toekomst. Waar we naartoe gaan, is van waarde voor ons 

handelen.”
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Jan Bommerez verzorgt 

tijdens het AVS-congres 

op 16 maart een  plenaire 

sessie over transforma-

tioneel leiderschap. 

Centrale thema hierin is 

teamwerk en de rol van 

leiderschap daarin, om 

het menselijk potentieel 

maximaal te activeren. 

Transformationeel leiderschap zoekt nieuwe wegen en niet 

blijft teruggrijpen op oude patronen. 

Bommerez geeft ook een masterclass op 15 maart, waarin hij 

dieper op deze materie ingaat. 

Profi teer van de vroegboekkorting. Schrijf u in vóór 9 februari. 

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres

Maar niemand weet toch hoe de toekomst eruit ziet?

“In grote lijnen wel, we gaan van een kennis- naar ideeën-

economie. Een van de meest markante ervaringen van deze 

tijd is de vernietiging van het begrip afstand. Als vroeger 

iemand een idee had en er was niemand in de buurt, dan 

hield het op. Nu kun je je idee met duizenden andere men-

sen delen. Wat we met elkaar kunnen in co-creatie, daar is 

geen grens aan.”

Wat betekent dit voor schoolleiders?

“Leerkrachten zouden de tijd en ruimte moeten krijgen 

voor ontmoetingen. Als we leren zo organiseren dat leerlin-

gen het overal kunnen halen, zijn er uiteindelijk wellicht 

minder leerkrachten nodig.”

Klinkt als toekomstmuziek…

“We hebben leiders nodig met lef. Scholen bereiden leer-

lingen voor om te functioneren in de nieuwe maatschap-

pij. Welke eisen gelden dan voor de school, wat betekent 

dat voor leerkrachten? Zeer interessante vragen die je met 

elkaar moet bespreken. En als dat niet kan met de over-

heid, dan maar zonder. Een idee waar de tijd voor gekomen 

is, laat zich niet tegenhouden. De omslag is al gaande, dat 

merk je aan alles: de passie komt terug.” 

extra:
masterclass
op 15 maart

Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 - 24 90 00  E wervingenselectie@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nlwerving & selectie

U zoekt een directeur, bestuurder, 
toezichthouder, controller of...!?

Wij begeleiden u graag met 
een zorgvuldige en professionele 
werving & selectie.

Meer informatie: Marja de Kruif en Hans van Willegen

U zoekt, wij vinden…ad
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Elbert Dijkgraaf, 

woordvoerder (primair) onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.

politieke column

ouderbetrokkenheid
Politieke teksten lezen niet echt als een 

roman. Je moet je vaak door de ambtelijke 

teksten heen worstelen. De afkortingen en 

termen die in het onderwijsbeleid gebruikt 

worden, roepen geen warme gevoelens op. 

Het is daarom een verademing wanneer in 

de politiek zo af en toe een persoonlijk appèl 

te horen is. Zo’n hartenkreet slaakte minister 

Van Bijsterveldt recent. Zij riep ouders op tot 

betrokkenheid bij het onderwijs. Het is goed 

dat de minister hierover haar hart lucht. Juist 

wanneer wensen niet met beleid en wetge-

ving kunnen worden afgedwongen.

Opmerkingen over betrokkenheid van 

ouders zijn altijd riskant. Het risico is groot 

dat ouders die de school al volop steunen 

zich gepikeerd voelen, terwijl ouders die 

de kantjes ervan af lopen zich niets van de 

oproep aantrekken. Ook deze hartenkreet is 

helaas bij sommigen in het verkeerde keel-

gat geschoten, dit keer in die van werkende 

feministen. Zij zien in de bewindsvrouw een 

boeman die vrouwen hun werk afneemt en 

hen veroordeelt tot fulltime moederschap. 

Dat is creatief gevonden, want in de brief 

komen de woorden vrouw en moeder niet 

eens voor. Deze reactie getuigt vooral van 

een merkwaardige visie op werk, school en 

moederschap. Wij blijven wijzen op de rol 

van beide ouders...

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs 

zou niet meer dan vanzelfsprekend moeten 

zijn. Onderwijs is immers een belangrijk 

deel van de opvoeding. Het is logisch dat 

school en ouders daar nauw bij betrok-

ken zijn. Oorspronkelijk blies ook de kerk 

op veel plaatsen haar partijtje mee. De 

hele gemeenschap was betrokken bij het 

onderwijs. Vanuit die gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid is de ontwikkeling van 

school en onderwijs sterk gestimuleerd. 

Ook uit onderzoek blijkt dat die bundeling 

van betrokkenheid van groot belang is voor 

de ontwikkeling van het kind en de kwaliteit 

van het onderwijs. Daar kun je dus alleen 

maar vóór zijn.

Hoewel veel ouders warm voorstander van 

die betrokkenheid zullen zijn, wordt de ver-

antwoordelijkheid door ouders ongemerkt 

vaak gemakkelijk naar anderen verschoven. 

Eerlijk gezegd faciliteert ook de overheid 

zulk gedrag, waarbij verantwoordelijkheid 

wordt geëxporteerd. Onderwijs wordt 

steeds meer als een product gezien waarvan 

we wel de lusten maar niet de lasten willen. 

De school moet dat maar regelen en een 

huiswerkinstituut mag nog een aantal gaten 

dichten… Het is goed dat de minister hier nu 

kritische kanttekeningen bij plaatst. Ouders 

kunnen belangrijke ondersteuning leveren 

en moeten tegelijk een kritisch klankbord 

zijn. Als dat goed functioneert, is bijvoor-

beeld de inspectie voor een belangrijk deel 

overbodig. Horizontale verantwoording 

noemen we dat tegenwoordig, weinig warm 

geformuleerd. Functioneert dat zoals het 

moet?

Het vinden van een juiste balans blijkt 

vaak lastig. Niet alleen zijn er ouders die 

te weinig betrokkenheid tonen, ook horen 

we van ouders die juist te ver gaan. Het is 

bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders 

het huiswerk van hun kinderen gaan maken. 

Kwalijk is dat er zelfs ouders zijn die een 

aanklacht indienen bij de politie tegen een 

leerkracht zonder hem of haar te spreken. 

Het is natuurlijk dweilen met de kraan open 

als we goede leerkrachten voor de klas pro-

beren te krijgen, wanneer ze door de sterke 

arm uit het lokaal worden verwijderd. Vecht 

liever samen voor een goede school, dan 

elkaar de tent uit. 

v e c h t  l i e v e r  s a m e n  vo o r  e e n  g o e d e 
s c h o o l ,  d a n  e l k a a r  d e  t e n t  u i t

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

Foto: Roos Beeldwerk
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe zit het precies met het compensatieverlof voor 

schooldirecteuren? tekst harry van soest

Ook voor schoolleiders en managers geldt de normjaartaak 

van 1.659 uur. 

In het kader van de Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen tót drie keer 

modaal dat er een registratie van de arbeidstijden moet plaatsvinden. 

Deze bepaling geldt niet voor degenen die méér dan drie keer modaal 

(3 x t 32.500 = t 97.500, norm 2011) verdienen.

In de praktijk zal het er op neerkomen dat een werkrooster opgesteld 

moet worden, waarin de arbeidstijden ingevuld zijn. Ook wijzigingen 

moeten hierop genoteerd worden. Voor schoolleiders en managers 

geldt dat het rooster door het bestuur wordt vastgesteld.

Verder moet rekening gehouden worden met de functie waarin de 

persoon rechtspositioneel is ondergebracht: directie (D-schaal) of 

onderwijsondersteunend personeel (schaalnummer). Voor directie 

geldt dat de berekening plaatsvindt op basis van het schooljaar, 

lopende van 1 augustus tot 1 augustus. Voor onderwijsondersteunend 

personeel wordt de normjaartaak berekend over een kalenderjaar.

Het taakbeleid is de basis voor de berekening van de normjaartaak. 

Zo zal bij de categorie onderwijsondersteunend personeel bijvoor-

beeld vastgelegd moeten worden welke uren voor een weektaak 

worden aangehouden: 36, 36.86, 38 of 40 uur. Hierin zijn de com-

pensatie-uren en erkende feestdagen al verwerkt. Deze uren komen 

tot uitdrukking in de bijbehorende tabel van de verlofuren.

Ook voor de schoolleiders en managers geldt dat bij BAPO-verlof 

geen sprake kan zijn van compensatieverlof.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

n i e u w e  m e d e w e r k e r s

Koos Roos (k.roos@avs.nl) is sinds 1 januari 2012 

in dienst bij de AVS als helpdeskmedewerker. Hij 

heeft ruime ervaring in het onderwijs, onder andere 

als personeelsadviseur en bestuursconsulent bin-

nen het voortgezet onderwijs. Bij VOS/ABB was 

hij jarenlang eerstelijnsadviseur en Koos werkte 

recent als beleidsmedewerker voor de infodesk van de VO-raad en 

PO-Raad. Daarnaast rondde hij een studie Staats- en bestuursrecht 

af. Ook is hij deskundig op het gebied van functiewaardering en 

-beschrijving.

Met de komst van Paul van Lent (p.vanlent

@avs.nl), eveneens per 1 januari 2012, is de AVS 

Helpdesk weer op volle sterkte. Naast helpdeskme-

dewerker zal Paul ook werkzaam zijn als consultant 

voor de AVS. Behalve groepsleerkracht en directeur 

basisonderwijs was hij onder andere senior trainer/

adviseur bij verschillende onderwijsadviesbureaus. Daarnaast 

volgde hij een aantal masters (onder andere Educational Leadership 

en Business Administration) en verzorgde publicaties over bijvoor-

beeld krimp, dossiervorming, governance, medezeggenschap en 

ondernemerschap.

a v s  i n  d e  p e r s

Over het SCP, de inspectie, 
Engels en ‘u-zeggen’

AVS-voorzitter Ton Duif uitte op 11 januari van dit jaar forse 

 kritiek op het SCP-rapport over de prijs en kwaliteit van publieke 

diensten, waaronder het onderwijs. Hij kwam aan het woord op 

Radio 1, het NOS-Journaal, in de NRC en diverse andere kranten. 

Zie www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/kwaliteit.

Het Reformatorisch Dagblad berichtte begin december 2011 onder 

de kop ‘Kritiek schoolleiders op inspectiebezoek’ over de resultaten 

van het onderzoek naar het functioneren van de inspectie, dat de 

AVS onlangs publiceerde. Diverse onderwijswebsites besteedden 

er ook aandacht aan.

In SLO Context (november 2011) gaf Duif zijn mening over Engels op 

de basisschool: “Speels invlechten in het bestaande lesprogramma 

en een forse professionaliseringsslag voor leerkrachten.”

Verder sprak de PVV tijdens de behandeling van de onderwijs-

begroting de wens uit dat leerlingen weer ‘u’ gaan zeggen tegen 

leerkrachten. Duif reageerde  hierop via Radio 1. Beluister zijn 

reactie via www.radio1.nl/contents/42380-schoolleiders-vinden-u-

motie-onzinnig.
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Nog plekken vrij in masterclasses
De dag voorafgaand aan het 17e AVS-congres op 16 maart 
aanstaande vinden masterclasses plaats, verzorgd door 
vier internationale topsprekers van het congres. Er zijn nog vier internationale topsprekers van het congres. Er zijn nog 
plekken vrij!

David Hopkins, John West-

Burnham, Pasi Sahlberg 

en Jan Bommerez gaan op 

15 maart dieper in op hun 

specialisaties. Er zijn com-

binaties mogelijk met een 

diner met deze internationale 

grootheden en leiders van 

schoolleidersorganisaties in 

Europa (ESHA), een hotel-

overnachting, gezamenlijk 

ontbijt en vervoer naar en 

toegang tot het AVS-congres.

Het congres wordt inge-

leid door AZ-directeur 

Toon Gerbrands, er zijn 

diverse workshops en lezingen van onder andere de internationale 

TOPsperekers en een uitgebreide informatiemarkt. Het congres wordt 

opgeluisterd met cabaret en muziek en afgesloten met een Drinks & 

Bites: napraten onder het genot van een uitgebreid assortiment aan 

(internationale) versnaperingen, ter plekke door koks bereid.

Profi teer van de vroegboekkorting. Schrijf u in vóór 9 februari. 

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2012

l i d  w o r d e n

Voor slechts Voor slechts u 25 AVS-lid!
Als u nu lid wordt van de AVS betaalt u tot 1 augustus aanstaande 

slechts 25 euro (voor het persoonlijk deel van de) contributie – als 

u (minimaal) lid blijft tot 1 augustus 2013 – en kunt u voor de leden-

prijs naar het AVS-congres 2012 (leden betalen ruim 50 procent 

minder dan niet-leden). Daar bovenop geldt een aantrekkelijke 

vroegboekkorting als congresdeelnemers zich vóór 9 februari 2012 

aanstaande inschrijven.

Dus: word AVS-lid en/of maak uw collega(‘s) voordelig lid en bezoek Dus: word AVS-lid en/of maak uw collega(‘s) voordelig lid en bezoek 

samen het AVS-congres! Bovendien profi teert u ook nog eens van de 

oplopende korting op uw eigen contributie bij het aanbrengen van 

een of meerdere leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

s o c i a l  m e d i a 

Volg de AVS en voorzitter Ton Duif 
op Twitter!

De AVS is sinds kort actief op Twitter. Volg ons via 

@schoolleider. AVS-voorzitter Ton Duif is te volgen 

via @tonduifavs.

w w w. a v s . n l 

Voortaan inloggen via MijnAVS
Naast het wijzigen, inzien of aanvullen van persoonlijke gegevens 

– zoals een nieuw adres na verhuizing, een nieuw telefoonnummer 

of e-mailadres – kunnen AVS-leden vanaf 1 januari 2012 ook via 

MijnAVS inloggen om toegang te krijgen tot Privévoordeel of het 

digitale archief van Kader Primair en Kadernieuws. Leden hoeven 

hiervoor dus voortaan geen account meer te maken. Die manier van 

inloggen en de bijbehorende gegevens komen te vervallen. Leden 

kunnen via MijnAVS gemakkelijk inloggen met hun lidmaatschaps-

nummer. Zie www.avs.nl/mijnavs.

a v s  v o o r d e e l

BTW-PLAZA maakt scholen
btw-proof

BTW-PLAZA is de nieuwste voordeelpartner van de AVS, 
een actueel en onafhankelijk btw-platform. AVS-leden 
kunnen vanaf nu gratis toegang krijgen tot antwoorden op 
de meest uiteenlopende btw-vragen binnen het onderwijs. 
BTW-PLAZA wil schoolleiders bewust maken van kansen en 
risico’s en beoogt btw-nadelen om te buigen in voordelen.

‘Btw is toch een belasting voor ondernemers? Een onderwijsinstelling 

heeft toch niets te maken met btw?’ Btw speelt wel degelijk een rol 

bij onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld bij verhuur van gymzalen, het 

detacheren/uitlenen van personeel en de exploitatie van een kantine. 

BTW-PLAZA brengt bewustwording, doet praktische handreikingen en 

zorgt ervoor dat scholen btw-proof worden.

BTW-PLAZA biedt AVS-leden op een snelle en eenvoudige manier toe-

gang tot complete btw-kennis en helpt hen btw-vraagstukken op te 

lossen. Ook voor meer uitleg en een persoonlijk advies kunnen leden 

terecht bij de nieuwe voordeelpartner. Voor een persoonlijk advies 

krijgen zij 20 procent korting op het reguliere tarief. Leden kunnen 

zich gratis aanmelden via www.btwplaza.nl/aanmeldformulier.

Meer informatie? Kijk op www.avsvoordeel.nl of 

www.btwplaza.nl/avs.

extra:
masterclasses

op 15 maart
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De complete hulp bij arbobeleid 
in het primair onderwijs

www.arbomeester.nl
Hét erkende branche-instrument

voor de uitvoering van een
   RI&E in het 

                 primair onderwijs.

voor de
    RI&E in he

                  primair onde
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ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

SCHOOLONTWIKKELING
Naast de Master Special Educational Needs kunt u bij ons terecht voor coaching, scholing, 

begeleiding en maatwerk voor uw leraren of schoolorganisatie.

Graag zijn wij uw partner bij de vormgeving van uw professionaliseringstrajecten. Neemt u 

voor afstemming op uw situatie contact met ons op. www.seminarium.hu.nl -> contact

Voor de Master SEN opleiding kunt u gebruikmaken van de lerarenbeurs.
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Er wordt steeds meer getoetst in het onder wijs. Is dat goed, of 

neigen we naar een afrekencultuur? Dat was de centrale vraag 

tijdens het Onderwijscafé, dat de AVS samen met de VO-raad 

en PO-Raad half december organiseerde in Studio Dudok, Den 

Haag. De meningen van de aanwezige onderwijsprofessionals, 

ouders, beleidsmakers en journalisten bleken zeer verdeeld.

o n d e r w i j s c a f é 

‘Toetsen prima voor meten effectiviteit, niet voor kwaliteit’

I n t e r i m m a n a g e m e n t

Deze interimtrajecten kenmerken zich door:

Postbus 90183
4800 RN Breda
T 076 525 88 99
E hj.renders@avans.nl
I www.coah.nl
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Wat vindt u van deze 
Kader Primair?

Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader 

Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van school-

leiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze januari-

uitgave via www.avs.nl/evaluatiekp. 

v o l g e n d e  o n d e r w i j s c a f é
o p  7  f e b r u a r i

Het volgende Onderwijscafé vindt plaats op dinsdag-

middag 7 februari aanstaande vanaf 16.00 uur, als 

vanouds in Studio Dudok te Den Haag. Thema is het 

opzienbarende rapport van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau over de prijs en kwaliteit van publieke dien-

sten, waaronder het onderwijs. U bent van harte welkom 

om deel te nemen aan de discussie. De toegang is gratis.

Meer informatie en aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl

AVS-voorzitter Ton Duif vindt toetsen een goed middel om te 

kijken of het onderwijs effectief is, maar zei dat toetsen zeker 

niet moeten worden gebruikt om de onderwijskwaliteit te meten. 

“Ik ben daar tegen; dan worden kinderen gebruikt om iets te 

onderzoeken wat we kennelijk op een andere manier niet kun-

nen meten.” Hij kreeg bijval van Kees Hoogland, een reken- en 

Foto’s: Jan de Groen

wiskundespecialist van APS. “Docenten moeten toetsen gebrui-

ken om hun onderwijsaanbod beter af te stemmen. Naar die 

andere aspecten moet je onderzoek laten doen.” 

Opvallend was dat sommige aanwezigen uit de onderwijspraktijk 

waarschuwden voor een sfeer van productie door een overwaar-

dering van toetsen, waar anderen blij zijn met de kans om hun 

school te vergelijken met collega-scholen. “Van de vergelijking 

met een ander kun je alleen maar beter worden.”
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Trainingen & opleidingen
Februari 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Minileergang Middenmanagement 8 februari Bob Ravelli

• Integraal leiderschap voor directeuren 8 en 9 februari Tom Roetert i.s.m. CNA

• Competentiegericht coachen  8 en 8 februari Tom Roetert en Ruud de Sain

• Timemanagement 10 februari Tom Roetert 

• Presentatietechnieken 14 februari Tom Roetert

• Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel  14 februari Harry van Soest

• Leren begroten en budgetteren 15 februari  Tom Roetert

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 16 en 17 februari Ruud de Sain

• Opbrengstgericht leiderschap (1) 16 februari  Bob Ravelli 

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 17 februari  Bob Ravelli

Maart 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Hersenen en leren 5 maart Tom Roetert 

• Integraal leiderschap voor directeuren 7 en 28 maart Tom Roetert i.s.m. CNA

• Stimulerend beoordelen 7 en 8 maart Tom Roetert 

• Theorie U in de school 8 maart Bob Ravelli 

• Neurolinguistisch programmeren (2) 8 en 9 maart Tom Roetert

• Verantwoording en verslaglegging 8 maart Tom Roetert

• Onderwijshuisvesting 8 maart Jan Schraven 

• Interim-management, iets voor u? 9 maart Tom Roetert en Hans van den Berg

• Oplossingsgerichte teamcommunicatie (2) 14 maart Gerard van Uunen

• Minileergang Middenmanagement 14 maart Bob Ravelli

• Effectief en effi ciënt vergaderen (2) 14 maart Bob Ravelli en Tom Roetert

• Masterclasses door internationale topsprekers 15 maart Zie www.avs.nl/congres2012

• Oriëntatie op brede school 20 maart Tom Roetert

• Ontwikkelen van en sturen op een pedagogisch convenant 21 maart Tom Roetert

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano (2) 21 maart Gerard van Uunen

• Opbrengstgericht leiderschap 22 en 23 maart Bob Ravelli

• Succesvol onderhandelen (2) 22 en 23 maart Tom Roetert en Bob Ravelli

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 23 maart Ruud de Sain

• Meesterlijk coachen 28 en 29 maart Tom Roetert

• Competenties en Passend onderwijs (2) 28 maart Gerard van Uunen en Ineke Dammers

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

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.

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2011/2012 of kijk op www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionaliserings- 
en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties 
in het funderend onderwijs. Inschrijven kan ook via schoolforleadership@avs.nl.

s c h o o l  fo r  l e a d er s h ip
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Drie eendaagsen en twee tweedaagsen

Interim-management, iets voor u?

Opleiding

Schoolleidersopleiding Integraal Leiderschap II

Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel

Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap wordt naar 

een hoger niveau gebracht: het sturen in de domeinen school-

organisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. 

Daarbij werken deelnemers aan verdieping en verbreding van uw 

persoonlijk en onderwijskundig leiderschap. Na afl oop kunnen 

deelnemers leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling en een 

‘lerende organisatie’ en praktijkproblemen vertalen in vragen naar 

inzicht- en kennisverbetering die onderzoeksmatig aangepakt kun-

nen worden. Zij ontvangen het diploma Vakbekwaam Schoolleider 

(registerdiploma po).

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare compe-

tenties, zoals directeuren/schoolleiders en adjunct-directeuren

Data: 25 januari, 8 en 9 februari, 7 maart, 28 maart, 11 april,

25 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni, 12 september, 26 september,

10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2012 

en 16 januari 2013

Kosten: t 5.700

Uitvoering: Ervaren schoolleiders, leerkrachten en onderzoekers 

van het Centrum voor Nascholing (CNA) en adviseurs van de AVS

Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interim-managers toe. 

Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook 

als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een 

bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele 

implementatiemanager.

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional spe-

cifi eke kwaliteiten. Alleen een goede directeur geweest zijn, blijkt in 

de praktijk niet voldoende te zijn. In de opleiding komt onder andere 

aan de orde hoe interim-management en organisatieverandering 

samenhangen, welke competenties interim-managers nodig hebben 

om organisatieveranderingen te kunnen aansturen, wat de invloed 

is van de specifi eke context waarbinnen zij werken en van de speci-

fi eke rol die ze vervullen, en wat interim-managers onderscheidt van 

gewone managers en ‘implementerende adviseurs’. 

Naast theorie is het leren vooral gecentreerd op (eigen) praktijk-

voorbeelden en uitwisseling met zeer ervaren interims. Na afl oop 

weet u of interim-management iets voor u is.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, 

adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap 

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor 

interim-management.

Data: 26 en 27 januari, 9 maart, 8 juni, 20 en 21 september, 

9 november

Kosten: leden / niet-leden t 4.950

Uitvoering: Tom Roetert en Hans van de Berg i.s.m. Bureau de Roo 

en andere experts

Als u te maken krijgt met ontslag van een werknemer, krijgt u ook 

met veel regels en procedurele stappen te maken. Krijgt u herbe-

noemingverplichtingen ten aanzien van deze werknemer? Op welke 

grond moet het ontslag plaatsvinden? Maast de CAO-PO krijgt u 

met het Participatiefonds te maken, die beoordeelt of u door de 

zogenaamde ‘instroomtoets’ komt. Hierbij staat de vraag centraal 

of u aan de inspanningsverplichtingen hebt voldaan als werkgever. 

Uiterst belangrijk hierbij is om de goede stappen te zetten en te 

kunnen anticiperen op toekomstige verplichtingen. Na de training, 

waarin vooraf ingebrachte praktijksituaties centraal staan, bent u 

helemaal op de hoogte van de samenhangende wet- en regelgeving 

rond aanname en ontslag van medewerkers. Met aandacht voor de 

verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Doelgroep: directeuren en P&O-functionarissen

Datum: 14 februari 

Kosten: leden t 199 / niet-leden t 225

Uitvoering: Harry van Soest

Nieuw!

Nieuw!
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voor: leerkrachten, ib’ers, zorgcoördinatoren, 

orthopedagogen

van: Medilex

wanneer: 15 februari

waar: congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

wat: studiedag

Gedragsstoornissen bij 
kinderen en jongeren

Een kind met een gedragsstoornis is een fl inke opgave in een 

volle klas. Theoretische basis (Wat gebeurt er in de hersenen 

van een kind met ADHD, ODD of CD? Wat is de zin en onzin van 

medicijnen, diëten en therapieën?) en praktische tips (Wat is 

nodig voor een werkbare situatie in de klas? En hoe zorgt 

men voor een eenduidige aanpak op school en thuis?) helpen 

om hier beter mee om te gaan. Begrijp de processen achter 

gedragsstoornissen en zorg met praktische toepassingen in 

de klas voor een werkbare situatie. www.medilex.nl/gedrag 

voor: professionals in o.a. onderwijs

van: Convenant Gezond Gewicht

wat: toolkit

Ouderbetrokkenheid en gezond 
gewicht

Met tips, trucs, bijeenkomsten, naslagwerk, instrumenten 

en concrete voorbeelden voor het betrekken en stimuleren 

van ouders bij voedings- en beweegactiviteiten op de basis-

school en daardoor een gezonde leefstijl van hun kinderen. 

http://toolkits.loketgezondleven.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: primair onderwijs

van: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

wat: digitaal handboek

Veilig Rond en In School (VRIS)
Basisscholen die de veiligheid op hun school voortvarend 

 willen oppakken, gebruiken de aanpak Veilig Rond en In School 

(VRIS). Samen met diverse externe partijen, van gemeente, 

politie tot jeugdzorg, maken zij een scan van de veiligheids-

situatie en werken door naar een concrete aanpak van de 

gesignaleerde knelpunten. Het handboek VRIS, stapsgewijs 

naar een veilige basisschool is nu digitaal beschikbaar via 

www.hetccv.nl/vris.

voor: leidinggevenden po en vo

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wanneer: 26 januari

waar: Aristo vergadercentrum, Amsterdam

wat: masterclass

Schoolbeleid en mobieltjes
Hoe staat het op uw school als het gaat om beleid en mobiel-

tjes/smartphones, maar ook iPads en gamemobieltjes als de 

Xperia? Update uw kennis en maak eigen schoolbeleid, met 

een balans tussen aanbod en verbod van mobieltjes en sociale 

media in een educatieve omgeving. Informatie en inschrijven: 

www.mediawijsheidwinkel.nl

voor: po en vo

van: Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK)

wat: leskoffer

Als een leerling niet meer 
beter wordt

De leskoffer kan worden gebruikt als leerkrachten te horen krij-

gen dat voor een leerling met kanker geen verdere behandeling 

meer mogelijk is. Vaak wil een leerling graag zo lang het kan 

‘gewoon’ naar school. Hoe vang je als leerkracht de vragen en 

emoties van (mede)leerlingen en ouders op? Hoe bereid je ze 

voor op het naderende afscheid? Meer informatie en bestellen: 

www.vokk.nl
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voor: leidinggevenden po/vo en andere geïnteresseerden

van: AVS

wanneer: 15 en 16 maart

waar: NBC, Nieuwegein

wat: mastersclasses en congres

Lerend leiden, Leidend leren
Het 17e AVS-congres staat in het teken van jezelf professionali-

seren en je eigen talenten zo inzetten dat het een meerwaarde 

oplevert voor het functioneren van je medewerkers. Met een 

inleiding door AZ-directeur Toon Gerbrands en internationale 

sprekers als David Hopkins, John West-Burnham, Pasi Sahlberg 

en Jan Bommerez. Zij verzorgen op de dag voorafgaand aan het 

congres ook verdiepende masterclasses. Maak gebruik van de 

aantrekkelijke vroegboekkorting en meld u aan vóór 9 februari! 

www.avs.nl/congres2012

voor: basisscholen

van: Stichting Techniekpromotie

wanneer: 7 juni (landelijke finale)

waar: Openluchtmuseum, Arnhem

wat: wedstrijd

Landelijk Techniek Toernooi 
2012

De grootste techniekwedstrijd voor het basisonderwijs van 

Nederland. Wie zich snel aanmeldt, kan op 7 juni meedoen aan 

de landelijke fi nale. Meedoen kost niets. De organisatie draagt 

in de meest gevallen ook bij in de reiskosten naar Arnhem. 

Het thema voor 2012 is ‘water’. Inschrijven en lesbrieven: 

www.techniektoernooi.nl

voor: bovenbouw po, onderbouw vo, bso en weekendscholen

van: Stichting De Talentenschool Amsterdam

wat: handboek

Ontdek je talenten
Met beroepsoriënterende projecten voor het brede onder-

wijs. De Talentenschool wil het zelfvertrouwen vergroten, 

succesmomenten creëren en de kansen op het behalen van 

een startkwalifi catie vergroten. In het handboek zijn drie 

projecten opgenomen met een praktische handleiding: 

openbare orde, bouw en podiumkunsten. De projecten zijn 

geschikt voor kinderen van 10 tot 13 jaar. Meer informatie: 

www.detalentenschool.nl

boekbespreking

m a n ag en  =  g e wo o n  d o en

De fl aptekst van het boek ‘Managen = Gewoon Doen’ 
van Rudy Kor geeft goed weer wat men van de inhoud 
kan verwachten: geen nieuwe visies, modellen en 
oplossingen, maar een handzame uitgave waarin 
de meest gangbare theorieën over onder andere 
(project)managen, leiderschap, confl ictbeheersing, 
verandermanagement, refl ectie- en analysemodellen 
goed geordend aan bod komen.

tekst tom roetert, avs

De ordening van de publicatie is opgehangen aan het model 

van de Amerikaan Robert Quinn van de University of Michigan. 

Het competing values model is een indeling van acht rollen die 

een manager of leidinggevende kan of soms moet vervullen. 

De hoofdstukken zijn ook genoemd naar deze rollen, te weten: 

leidinggever, strateeg, netwerker, producent, organisator, 

coördinator, beheerder en teamleider. In elk hoofdstuk worden 

de modellen, theorieën of vaardigheden besproken die voor 

die specifi eke managementrol van belang zijn.

Rudy Kor is geen vreemde in het land van leidinggeven. Het is 

iemand die ver boven de aangeboden stof staat en de uitgave 

doorspekt met duidelijke praktijkvoorbeelden. Een opvallende 

passage – die ik van harte ondersteun – vond ik: “Veel boeken 

en onderzoeken gaan over topmanagers van grote organisaties. 

Je kunt je afvragen hoe toepasbaar het is voor leidinggevenden 

op lagere niveaus.” Hiermee laat hij zien oog te hebben voor 

de ‘gewone’ leidinggevenden, zoals schooldirecteuren.

Het boek bevat veel illustraties en bij ieder onderdeel staan 

kernpunten en tips helder toegelicht. De schrijfstijl is prettig: 

de auteur spreekt de lezer direct aan in een informele toon, 

waardoor de zaken minder snel ingewikkeld worden voorgesteld. 

Door verschillende oefeningen en refl ectieopdrachten is de 

publicatie goed te gebruiken als naslagwerk. Het beschikt over 

een uitgebreid register en er wordt veel in besproken, waaronder 

ook actuele zaken als social media, het nieuwe werken en nieuwe 

inzichten over hoe om te gaan met professionals.

‘Managen = Gewoon Doen’ is een aanrader. Een boek over 

leidinggeven in allerlei vormen; een kwestie van gewoon doen 

en uit proberen. Deze uitgave kan daarbij helpen.

Managen = Gewoon Doen. Praktische ideeën 

voor de chef, manager, akela, teamleider, baas en 

projectmanager. Rudy Kor, 2011, uitgeverij Kluwer, 

ISBN: 978-90-13-09488-6

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

www.avs.nl/vereniging/publicaties enproducten/kaderprimair/

boekbesprekingen.

Managen = Gewoon Doen. Praktische ideeën 

voor de chef, manager, akela, teamleider, baas en 

projectmanager. Rudy Kor, 2011, uitgeverij Kluwer, 

ISBN: 978-90-13-09488-6
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Het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 

zoekt per direct 

Directeuren
voor grote en middelgrote scholen
in en rond Rotterdam

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

• de vastgestelde missie en visie van de RVKO onderschrijft;

•  de katholieke identiteit en de visie van de school onderschrijft 

en uitdraagt;

•  notie neemt van het ontwikkelingsproces van de school en hierop 

aansluit;

•  een duidelijke visie heeft op onderwijskundige ontwikkelingen en 

de positionering van de school in de wijk;

• zich kan inleven in, en respect heeft voor, de school- en wijkcultuur;

•  de bewegingen buiten de school weet te vertalen naar de eigen 

organisatie en daar actief is in het onderhouden, verdiepen en 

verbreden van het netwerk van de school;

• intern en extern goed kan communiceren;

• ondernemend en initiatiefrijk is en kansen ziet voor vernieuwing; 

•  een eerlijke, fl exibele en laagdrempelige houding heeft naar het een eerlijke, fl exibele en laagdrempelige houding heeft naar het een eerlijke, fl

team, de ouders en de kinderen van de school;

•  beschikt over gedegen leiderschapskwaliteiten en kennis van 

bedrijfsvoering.

Ervaring als directeur van een school voor basisonderwijs is een pre. 

Meer informatie over de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 

Onderwijs vindt u op onze website www.rvko.nl. 

Bij de selectieprocedure is een benoemingsadviescommissie 

betrokken. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie en sollicitatie:

Nadere informatie over de functies kan worden ingewonnen bij de 

algemeen directeur, mevrouw C.M.H. Zwaan-van Schijndel 

telefoon 010-4537505 of per e-mail; l.zwaan@rvko.nl.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u binnen tien dagen 

richten aan het bestuur van de RVKO, t.a.v. mevrouw C.M.H. Zwaan-

van Schijndel, Postbus 4250, 3006 AG Rotterdam. 

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

De Rotterdamse Vereniging voor 

Katholiek Onderwijs biedt ouders 

en leerlingen hoogwaardig, 

eigentijds primair onderwijs 

gebaseerd op een zich steeds 

vernieuwende evangelische traditie 

en op persoonlijke betrokkenheid 

van eenieder.

De RVKO is een professionele 

onderwijsorganisatie, waarbinnen 

1800 personeelsleden het 

onderwijs verzorgen aan ruim 

18.000 leerlingen op 55 scholen 

voor primair onderwijs.

 

Het werkgebied van de RVKO 

strekt zich uit over Rotterdam, 

Barendrecht, Ridderkerk, Rhoon, 

Hoogvliet, Hoek van Holland, 

Spijkenisse, Bleiswijk, Capelle aan 

den IJssel, Krimpen aan den IJssel 

en Nieuwerkerk aan den IJssel. 

 

De scholen worden gekenmerkt 

door een goede sfeer en kwalitatief 

hoogstaand onderwijs. 
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werving & selectie
Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

Katholiek primair onderwijs in de 
regio Alkmaar en Bergen:
17 basisscholen
4200 leerlingen
480 medewerkers.
Een warme, informele organisatie 
waarbinnen het prettig werken is.

Verder kennismaken: www.saks.nl

Informatiepakket en profiel via 
www.vanbeekveldenterpstra.nl; 
telefonische informatie: 0229-249 000.

SAKS-SKB te Alkmaar en Bergen zoekt per 1 mei 2012 een

Betrokken 
Voorzitter College van Bestuur
U bent een teamgericht leider die inspireert, motiveert en doorpakt waar dat nodig is. 

Belangrijke data
• Voorselectiegesprekken op 2 februari 2012.
•    Gesprekken met de benoemingscommissie op 6 en 15 februari 2012.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie
Uw brief en cv kunt u mailen naar wervingenselectie@vbent.org, 
t.a.v. mevrouw drs. M.M. de Kruif o.v.v. vacaturenummer 20110336.
Meer informatie via www.vanbeekveldenterpstra.nl en telefonisch: 0229- 249 000.

Uw reactie dient uiterlijk 29 januari 2012 in ons bezit te zijn.
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Haal meer uit 
jezelf met de 
opleidingen 
van Magistrum

Magistrum Leiderschapsontwikkeling

›  Oriëntatie op Leiderschap  Oriëntatie op Leiderschap

›  Opleiding Leidinggeven I 

 (Middenmanager PO/VO/MBO) (Middenmanager PO/VO/MBO)

›  Opleiding Leidinggeven II (Directeur PO)  Opleiding Leidinggeven II (Directeur PO)

›  Opleiding Directeur van Buiten (DVB)  Opleiding Directeur van Buiten (DVB)

›  Opleiding Leidinggevende Integraal   Opleiding Leidinggevende Integraal 

 Kindcentrum

›  Master Educational Leadership (MEL)  Master Educational Leadership (MEL)

 (voor PO, VO en MBO)

Meer informatie Download de brochure of Download de brochure of

bezoek een voorlichtingsbijeenkomst. bezoek een voorlichtingsbijeenkomst. 

Zie voor data: www.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nl

Opleidingen
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goed onderwijs door visionair leiderschap

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

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

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.300 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.

Kom met ruim 50%
korting naar het congres 
Wordt nu voordelig AVS-lid

Als u nu lid wordt van de AVS betaalt u tot 1 augustus aanstaande 
slechts 25 euro (voor het persoonlijk deel van de) contributie* en 
kunt u op 16 maart aanstaande voor de ledenprijs naar het AVS-
congres 2012 ‘Lerend leiden, Leiden leren’ in het NBC in Nieuwegein. 
Leden betalen ruim 50 procent minder dan niet-leden! Daar bovenop 
geldt een aantrekkelijke vroegboekkorting als congresdeelnemers vroegboekkorting als congresdeelnemers vroegboekkorting
zich vóór 9 februari aanstaande inschrijven.

Dus: word AVS-lid en/of maak uw collega(‘s) voordelig lid en bezoek samen 
het AVS-congres! Bovendien profi teert u ook nog eens van de oplopende 
korting op uw eigen contributie bij het aanbrengen van een of meerdere leden.

Kijk voor het volledige congresprogramma op www.avs.nl/congres2012 en 
meld u aan! Meer informatie over het lidmaatschap: www.avs.nl/lidworden

*Als u (minimaal) lid blijft tot 1 augustus 2013.

extra:
masterclasses

op 15 maart

betaal slechts 
d 250 ipv d 510 !




