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Uitgelicht
thema  Breinonderzoek en neuromythen
Ontdekkingen uit breinonderzoek zouden grote impact 

hebben op het onderwijs. Sceptici wijzen echter op het 

fundamentele, basale niveau waarop onderzoek in de 

neurowetenschap plaatsvindt en spreken over het gevaar 

van ‘neuromythen’. Breinonderzoek onder de loep.
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achtergrond  Personeel behouden 
voor straks
Door krimp en bezuinigen raakt steeds meer onderwijs-

personeel boventallig. Het Participatiefonds voorziet 

vanaf 2016 echter grote tekorten op de arbeidsmarkt 

door de vergrijzing. Hoe behoud je in deze roerige tijden 

(jonge) medewerkers? pagina 32

interview  Resultaatgericht leiderschap 
is misvatting
Leiders moeten zichzelf genezen van ‘resultatitis’ en afl eren 

om te controleren. De manager zou veel meer een leiding-

gevende moeten worden die het proces draagt en mensen in 

beweging brengt. René ten Bos, hoogleraar fi losofi e en 

managementkenner, legt uit waarom en hoe. pagina 40
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thema  Swaab versus Keizer
Worden wij echt bepaald door ons brein, of is er ook zoiets 

als een ziel? Hoogleraar neurobiologie en hersen-

onderzoeker Dick Swaab staat daarin lijnrecht tegenover 

arts/fi losoof Bert Keizer. Een confrontatie. pagina 20
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Professionaliseren
schoolleiders hoog 
op agenda

Het nieuwe kabinet heeft het professionaliseren van schoolleiders hoog op de 

agenda gezet. Vanaf 1 januari 2013 investeert de overheid 22,5 miljoen in het 

verbeteren van de kwaliteit van het leiderschap in de school. Vanaf komend 

kalenderjaar wordt dit structureel 30 miljoen per jaar. 

Dit sluit aan bij de politieke overtuiging dat onderwijs niet zozeer achter 

het bestuurs bureau wordt gemaakt, maar vorm wordt gegeven door de 

schoolleiders en teams in de scholen zelf. Besturen zullen – naast het dragen 

van de eindverantwoordelijkheid – vooral schoolleiders moeten faciliteren om 

hoogwaardig onderwijs te organiseren. Vandaar dat bij de herziening van de CAO 

PO afspraken worden gemaakt over hoe schoolleiders kunnen beschikken over 

de gelden die voor hun scholing zijn vrijgemaakt.

Scholing is niet alleen het volgen van cursussen. Het behelst ook het deelnemen 

aan interactieve netwerken van vakgenoten, over je eigen grenzen heen leren 

kijken en leren van elkaars successen. 

De AVS is van oudsher gericht op de professionalisering van schoolleiders. 

Binnenkort ontvangt u uitgebreide informatie over hoe we dat vorm gaan geven. 

Een tipje van de sluier wil ik wel alvast oplichten: in maart 2013 verhuizen we 

naar ons nieuwe pand in de Herenstraat in Utrecht, dat zal gaan fungeren als 

het kenniscentrum van en voor bestuurders, schoolleiders en middenmanagers. 

In de drie nieuwe vergaderzalen zullen we netwerkbijeenkomsten, cursussen 

en lezingen van, door en voor onze leden en anderen organiseren, ondersteund 

door onze adviseurs, juristen en andere professionals. De thema’s die we 

daarvoor kiezen sluiten aan bij de huidige behoeften van onze leden, zoals zij dat 

aangeven. Samen maken we het verschil. Houd hiervoor onze uitingen goed in de 

gaten de komende tijd. 

Kaderspel  door ton duif
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scholingsbereidheid wel groot

‘Professionalisering schoolleiders en 
schoolbestuurders nog te vrijblijvend’

De professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders heeft een nog te vrijblijvend karakter. 

Wel is de scholingsbereidheid groot. Dat zijn de conclusies in het rapport ‘Professioneel leiderschap in 

het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Hierin is vooral gekeken welke 

activiteiten schoolleiders en schoolbestuurders nemen rond professionalisering en hun behoeften. 

CAOP Research heeft het onderzoek uitgevoerd.

Decentralisatie en deregule-

ring door de overheid maakt 

het voor het onderwijs extra 

belangrijk om verder te pro-

fessionaliseren. Scholen en 

besturen hebben meer taken 

en verantwoordelijkheden 

gekregen en hebben ook meer 

middelen en beleidsmatige 

keuzes om die verantwoor-

delijkheden op te pakken. 

Dit plaatst hen voor nieuwe 

inhoudelijke, organisatori-

sche en strategische keuzes. 

Het vak van schoolleider en 

de rol van de bestuurder zijn 

uitdagender, meer divers en 

zwaarder geworden.

Verplichte registratie 
en professionalisering
Verplichte registratie en 

professionalisering zijn op 

dit moment nog niet aan de 

orde. Maar gezien de afspra-

ken en ambities van de over-

heid en de sociale partners 

gaat die situatie veranderen. 

Het pas geactualiseerde com-

petentieprofi el voor school-

leiders zou voor deze groep 

daartoe een goed fundament 

zijn. Op dit moment zijn de 

opleidingseisen niet gefor-

muleerd. Een uitputtend 

overzicht van het scholings-

aanbod en de kwaliteit ont-

breekt. Er is ook geen instan-

tie die het scholingsaanbod 

ordent en van een kwaliteits-

keurmerk voorziet.

Veel schoolleiders en bestuur-

ders maken individueel werk 

van hun eigen ontwikkeling. 

De grote meerderheid heeft 

de afgelopen twee jaar een 

opleiding of training gevolgd. 

Ruim driekwart wil zich 

verder bekwamen. School-

leiders volgen vooral cursus-

sen over opbrengstgericht 

leiderschap (63 procent) en 

leiderschapsvaardigheden 

(50 procent). Bestuurders zijn 

geïnteresseerd in trainingen 

voor personeelsmanagement 

(64 procent), strategie- en 

organisatieontwikkeling (41 

procent) en fi nanciën (44 

procent).

Meest genoemde belemme-

ring voor verdere scholing is 

een gebrek aan compensatie 

in tijd en/of geld. Ook als er 

een compensatieregeling is, 

lukt het niet altijd tijd vrij te 

maken of een achterwacht te 

regelen. Voor kleinere scholen 

is het ‘geregel’ en het zoeken 

naar een plaatsvervanger 

belemmerend.

Van elkaar leren
53 procent van de schoollei-

ders zegt aan intercollegiale 

consultatie te doen. 7 procent 

van de bestuurders bezoekt 

elkaar periodiek en feedback 

geven komt nauwelijks voor. 

Verder gebruikt maar 18 pro-

cent van de scholen toetsge-

gevens voor het verbeteren 

van het personeelsbeleid en 

van de kwaliteit. Daarmee is 

van een echte opbrengstge-

richte cultuur vaak nog geen 

sprake. Schoolorganisaties die 

aangeven dat de cultuur zo is 

dat leerkrachten elkaar aan-

spreken op hun functioneren, 

blijken toetsgegevens vaker 

te gebruiken. Ook hebben zij 

vaker doelen geformuleerd op 

het gebied van taal en reke-

nen. Een lerende cultuur lijkt 

daarom de professionalisering 

te versterken.

Op de onder alle schoolleiders 

en schoolbestuurders ver-

spreide elektronische vragen-

lijst is een respons van 10 pro-

cent (784 personen) geweest. 

Onder andere hebben gere-

ageerd bestuursvoorzitters, 

bestuursleden, bovenschoolse 

managers en algemeen direc-

teuren en adjuncten. 

Het rapport ‘Professio-

neel leiderschap in het 

 primair onderwijs’ staat op 

www.arbeidsmarktplatform

po.nl. Zie ook www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/

professionalisering.

De AVS heeft een uitgebreid 

professionaliseringsaanbod 

voor schoolleiders en bestuur-

ders. Kijk voor meer informa-

tie op www.avspifo.nl.

v e e l  s c h o o l l e i d e r s  e n  b e s t u u r d e r s 

m a k e n  i n d i v i d u e e l  w e r k  v a n  h u n 

e i g e n  o n t w i k k e l i n g

Foto: Hans Roggen
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jaarcijfers 2011 funderend onderwijs bekend

Schoolbesturen opnieuw in het rood
Schoolbesturen in het funderend onderwijs stonden in 2011 opnieuw in de 

rode cijfers. Het basisonderwijs stond 103 miljoen in de min, het voortgezet onder-

wijs 66 miljoen. Wel is er sprake van een licht herstel ten opzichte van 2010. Dat 

blijkt uit de jaarcijfers van de Inspectie van het Onderwijs, die eind december 2012 

bekend zijn gemaakt.

meerderheid vreest voor versterking segregatie

Kamer veroordeelt ‘makkelijke’
variant Cito-toets

De Tweede Kamer wil af van de Cito-toetsversie die basisscholen aanbieden 

aan kinderen die waarschijnlijk naar het vmbo gaan.

Staatssecretaris Sander Dek-

ker legt in een brief aan de 

Tweede Kamer de cijfers enigs-

zins positief uit, omdat er 

ten opzichte van 2010 minder 

schoolbesturen met een nega-

tief resultaat zijn en het nega-

tieve resultaat ook kleiner is 

geworden. Dekker concludeert 

hieruit dat er zowel in het 

po als in het vo sprake is van 

licht herstel, maar wijst ook 

op de afnemende reserves van 

het funderend onderwijs. Ook 

gaf meer dan de helft van de 

schoolbesturen meer uit dan 

dat er aan inkomsten werd 

gegenereerd in 2011. “School-

besturen moeten scherpe 

keuzes maken om de inkom-

sten en de uitgaven weer met 

elkaar in evenwicht te bren-

gen”, aldus de staatssecretaris.

Strenger toezicht
De Inspectie van het Onder-

wijs gaat strenger toezien 

op het fi nancieel beleid van 

schoolbesturen. De signale-

ringswaarde voor solvabiliteit 

is nu 0,2. Deze grens wordt 

verhoogd naar 0,3. Dat bete-

kent dat de onderwijsinspectie 

besturen met een totaal ver-

mogen dat voor meer dan 70 

procent uit schulden bestaat, 

zal beoordelen op fi nanciële 

risico’s voor de lange termijn. 

Daarnaast kondigt Dekker aan 

dat de inspectie de komende 

drie jaar alle schoolbesturen 

in basis- en voortgezet onder-

wijs zal doorlichten op hun 

fi nanciële continuïteit. De 

staats secretaris komt voor de 

zomer van 2013 bovendien 

met een fi nanciële monitor 

primair onderwijs. 

De Kamerbrief en het ‘Financi-

eel Beeld voor het funderend 

onderwijs’ zijn te  downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

fi nancien.

De AVS biedt schoolleiders 

en bestuurders scholing en 

advies op het gebied van 

fi nancieel management en 

bedrijfsvoering, begroten en 

budgetteren, verslaglegging 

en verantwoording. Kijk 

voor meer informatie op 

www.avspifo.nl of neem con-

tact op met senior adviseur 

John G. de Leeuw, tel. 030-

2361010, j.deleeuw@avs.nl.

Een meerderheid van de 

Tweede Kamer heeft onlangs 

ingestemd met een motie van 

PVV-Kamerlid Harm Beertema 

tegen het opsplitsen van de 

Cito-eindtoets in twee niveaus. 

Staatssecretaris Dekker noem-

de eerder het onderscheid in 

niveau tussen de twee eind-

toetsen ‘niet stigmatiserend’. 

Beertema wil echter af van 

de makkelijke toets, omdat 

die volgens hem toegeeft aan 

een soort ‘zieligheid’ in plaats 

van leerlingen uit te dagen. 

Beertema kreeg steun van 

regeringspartijen PvdA en 

VVD en van de ChristenUnie 

en de SGP. De meerderheid 

van de Kamer vindt dat deze 

differentiatie segregatie ver-

sterkt en sociale ongelijkheid 

tussen leerlingen bevordert. 

Het is volgens deze meerder-

heid van cruciaal belang voor 

het vervolgonderwijs om te 

beschikken over een eenduidig 

beeld van de leerling. Eerder 

sprak AVS-voorzitter Ton Duif 

zich ook al negatief uit over de 

splitsing van de eindtoets in 

twee niveaus.

Cito werkt al een aantal jaren 

met twee versies van de eind-

toets in het primair onderwijs 

(een toets voor leerlingen op 

een laag niveau en een toets 

voor overige leerlingen). Vol-

gens het instituut geeft een 

toets die goed aansluit bij 

de vaardigheden van leerlin-

gen de meeste kans op een 

betrouwbare uitslag. Een te 

moeilijke toets zou leerlingen 

demotiveren en slecht zijn 

voor hun zelfvertrouwen.

De komst van een verplichte, 

centrale eindtoets (onderdeel 

van het wetsvoorstel ‘Toetsing 

in het po’) moet nog door de 

Tweede Kamer behandeld wor-

den. In 2013 is er dan ook nog 

geen sprake van een centrale 

eindtoets. 

Meer informatie: www.avs.nl/

dossiers/onderwijsenleerling-

zorg/eindtoets-basisonderwijs

en www.cito.nl
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indeling samenwerkingsverbanden

Regio’s Passend onderwijs vastgesteld
Met de invoering van Passend onderwijs gaan schoolbesturen samenwerken in geografi sch afgebakende 
samenwerkingsverbanden. Doel is dat de scholen binnen de samenwerkingsverbanden ervoor zorgen dat alle 
leerlingen een passende plek krijgen, zodat er geen leerlingen tussen wal en schip vallen. De ministeriële 
regeling met de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden trad op 1 januari 2013 in werking en is 

gepubliceerd in de Staatscourant.

Door de regio-indeling moet 

een sluitend geheel van nieu-

we samenwerkingsverbanden 

ontstaan, waarin scholen 

voor primair onderwijs, 

speciaal basisonderwijs, spe-

ciaal onderwijs cluster 3 en 

4 en scholen voor voortgezet 

onderwijs, praktijkonderwijs 

en voortgezet speciaal onder-

wijs cluster 3 en 4 in een 

bepaalde regio, samenwerken. 

Het bevoegd gezag is voor alle 

vestigingen aangesloten bij 

het samenwerkingsverband 

waarin de vestigingen zijn 

gelegen. Een bevoegd gezag 

kan dus bij verschillende 

samenwerkingsverbanden 

zijn aangesloten. In de nieuwe 

situatie gaat het beschikbare 

geld voor extra ondersteuning 

naar het samenwerkings-

verband van scholen in een 

bepaalde regio. De scholen 

binnen het samenwerkings-

verband maken in afstem-

ming met ouders, leerkrach-

ten en gemeenten afspraken 

over de verdeling van het geld 

over de scholen. Scholen kun-

nen dus zelf bepalen hoeveel 

geld naar welke leerlingen 

gaat.

Registratie in BRIN
Samenwerkingsverbanden 

Passend onderwijs kunnen 

zich vanaf januari 2013 laten 

registreren bij de Dienst Uit-

voering Onderwijs (DUO) in 

het Basisregister Instellingen 

(BRIN). De accountmanagers 

van het ministerie van OCW 

sturen de contactpersonen 

van elk samenwerkingsver-

band in januari een pro-

gramma van eisen inclusief 

een invulformulier. In het 

programma van eisen staat 

vermeld welke gegevens 

en documenten de samen-

werkingsverbanden vóór 1 

november 2013 aan DUO moe-

ten aanleveren en welke stap-

pen zij moeten doorlopen.

De wet Passend onderwijs 

gaat gefaseerd in werking per 

1 augustus 2014. 

Kijk voor meer informatie 

en de ministeriële rege-

ling met de regio-indeling 

op www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingen-

zorg/passendonderwijs en 

www.passendonderwijs.nl.

termijn van zeven dagen hanteren

Dubbeling bij aanleveren 
leerlinggegevens aangepakt
Momenteel moeten op meerdere plaatsen leerlinggegevens verstrekt worden: 
voor de verwerking in BRON en de meldplicht bij de woongemeente op grond 
van artikel 18, 1e lid van de Leerplichtwet. Voor het aanleveren van de gegevens 
worden verschillende termijnen gehanteerd. Vanuit het ministerie van OCW wordt 

gewerkt om deze dubbeling te voorkomen.

De in- en uitschrijvingen 

in BRON worden leidend. 

Het is de bedoeling om de 

termijn van zeven dagen te 

hanteren: de in- of uitschrij-

ving van een leerling moet 

binnen zeven dagen nadat 

de leerlingadministratie op 

de hoogte is gebracht en het 

verwerkt is in het leerlingad-

ministratiepakket, gemeld 

worden aan BRON. Zodra dit 

besluit in werking is getre-

den zal de plicht vanuit de 

Leerplichtwet komen te ver-

vallen. Omdat de aanpassing 

van de wet- en regelgeving 

complex is, zal deze in een 

later stadium ingaan.

Voor het primair onderwijs 

betekent dit concreet dat 

de regeling ‘Structurele 

gegevenslevering WPO/WEC’ 

moet worden aangepast. De 

aanlevertermijn moet gewij-

zigd worden van veertien 

naar zeven dagen. De tekst 

van deze regeling moet nog 

opgesteld worden. Voor het 

voortgezet onderwijs geldt 

dat de regeling ‘Gegevensle-

vering onderwijsnummer vo’ 

al is aangepast met een aanle-

vertermijn van zeven dagen, 

maar dat deze nog niet in 

werking is getreden. OCW 

streeft er naar beide regelin-

gen per 1 juli 2013 in werking 

te laten treden. 
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implementatie referentieniveaus in vo uitgesteld

Scholen besteden meer aandacht 
aan taal en rekenen

Basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs en de mbo-scholen besteden 

steeds meer aandacht aan taal- en rekenonderwijs. Tegelijkertijd blijkt dat 

scholen en leerlingen in het vo en mbo meer tijd nodig hebben om zich goed te 

kunnen voorbereiden op de exameneisen voor taal en rekenen. En die tijd krijgen 

ze, schreven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vlak voor het 

kerstreces in een brief aan de Tweede Kamer.

Het aantal taal- en rekenles-

sen neemt toe, en op steeds 

meer scholen worden de 

vorderingen van de taal- en 

rekenprestaties gemeten. Ook 

is er meer aandacht voor taal- 

en rekenzwakke leerlingen. 

Vooral in het basisonderwijs 

is te zien dat de extra aan-

dacht voor taal en rekenen 

vruchten afwerpt: de leerling-

prestaties zijn ten opzichte 

van voorgaande jaren licht 

gestegen. Toch is er volgens 

onderzoek van Regioplan 

onduidelijkheid bij basisscho-

len over hoe zij concreet met 

de referentieniveaus aan de 

slag moeten gaan. 

Afgelopen voorjaar hebben 

veel leerlingen in het vo en 

mbo deelgenomen aan proef-

toetsen die op de referentie-

niveaus zijn gebaseerd. Uit de 

resultaten blijkt dat leerlin-

gen vaak het gewenste niveau 

voor taal en rekenen nog niet 

beheersen.

Invoering
Basisschoolleerlingen in 

groep 8 zullen in het school-

jaar 2014/2015 voor het eerst 

taal en rekentoetsen maken 

die vaststellen in hoeverre zij 

de referentieniveaus beheer-

sen. Leerlingen in het spe-

ciaal onderwijs beginnen 

een schooljaar later met de 

toetsen.

Voor het vo geldt dat na 

invoering van de referentie-

niveaus diverse centrale exa-

mens Nederlands een hogere 

moeilijkheidsgraad kennen. 

Om scholen voldoende gele-

genheid te geven hun leerlin-

gen hierop voor te bereiden, 

zal invoering in 2014/2015 

plaatsvinden. De rekentoets 

wordt al in het schooljaar 

2013/2014 ingevoerd, maar 

leerlingen die in 2013/2014 

en 2014/2015 hun opleiding 

afronden kunnen (nog) niet 

zakken door een laag cijfer 

voor de rekentoets. Wel komt 

het cijfer voor de rekentoets 

op de cijferlijst. Bussemaker 

en Dekker benadrukken 

dat de extra ruimte voor de 

implementatie van de refe-

rentieniveaus in het vo niet 

betekent dat de scholen gas 

terug kunnen nemen. “Wij 

verwachten van scholen ste-

vige inspanningen om zoveel 

mogelijk leerlingen ten min-

ste op de vereiste referentieni-

veaus te krijgen.” De Inspectie 

van het Onderwijs zal hier op 

toezien.

Pilot Amsterdamse 
basisscholen
De Kwaliteitsaanpak Basison-

derwijs Amsterdam (KBA) is 

in 2011 gestart met een pilot 

referentieniveaus. Twaalf 

Amsterdamse basisscholen 

deden mee aan het project ter 

bevordering van opbrengst-

gericht werken met behulp 

van referentieniveaus. Over 

de opbrengsten op leerling-

niveau zijn nog weinig con-

clusies te trekken. Daarvoor 

duurde de pilot te kort. De 

meerwaarde van het project 

blijkt vooral het vergroten 

van bewustzijn en begrip 

bij de leerkrachten. Ook is 

de manier van leidinggeven 

door de directie gedurende 

de pilotperiode op enkele 

scholen in positieve zin ver-

anderd. Er is nu sprake van 

meer communicatief leider-

schap of meer opbrengstge-

richt leiderschap. De deelne-

mende scholen denken over 

het algemeen beter na over 

de haalbaarheid van doelen 

en de meetbaarheid van inter-

venties en aanpakken. 

Meer informatie:

www.rijksoverheid.nl/ministe-

ries/ocw en www.kohnstamm

instituut.uva.nl

samenwerkingsverbanden

Concepttoezichtkader 
Passend onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht 
houden op de samenwerkingsverbanden Passend 
onderwijs. In het concepttoezichtkader Passend 
onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk 

zal gaan.

Omdat de samenwerkingsverbanden nog in een opbouwfase 

zitten, past de inspectie de uitvoering van haar toezicht 

daarop aan. In de eerste fase – vanaf 1 november 2013 – 

richt de inspectie zich op de bestuurlijke inrichting van de 

samenwerkingsverbanden (zie hoofdstuk 3 van het concept-

toezichtkader voor het hele tijdspad).

De inspectie bespreekt het concepttoezichtkader de komen-

de maanden met betrokkenen uit het onderwijsveld en 

probeert de ontwikkelde instrumenten uit bij enkele samen-

werkingsverbanden. De inspectie stelt het defi nitieve toe-

zichtkader Passend onderwijs voor de zomer van 2013 vast. 

Het concepttoezichtkader is te downloaden via 

www.passendonderwijs.nl
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registratie van schoolleiders gaat grote rol spelen

NSA wordt SchoolleidersregisterPO
De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) is per 1 januari 2013 overgegaan in de nieuwe organisatie 

SchoolleidersregisterPO. In het huidige regeerakkoord zijn middelen vrijgemaakt om professionalisering van 

leerkrachten en schoolleiders stevig op de kaart te zetten. Registratie zal hierbij een grote rol gaan spelen. 

Voorwaarde om dit te organiseren is een sterke kennisorganisatie die de registratie van schoolleiders met 

breed draagvlak stimuleert en faciliteert.

Een stuurgroep van AVS, 

AOb, CNVO en PO-Raad is al 

geruime tijd bezig de start 

van deze organisatie – met 

een nieuw bestuur – voor te 

bereiden. Deze organisatie 

bouwt voort op de kennis en 

ervaring van de NSA. Daar-

mee komt er een eind aan het 

bestaan van de NSA in haar 

huidige vorm. De NSA heeft 

in de afgelopen jaren een gro-

te rol gespeeld bij de professi-

onalisering van onder andere 

schoolleiders, registratie 

en ontwikkeling van oplei-

dingen. Er ligt een gedegen 

onderzoek naar effectief 

leiderschap in scholen, een 

nieuwe beroepsstandaard en 

een breed gedragen advies 

omtrent professionalisering 

en registratie, waarin de 

opinie van de beroepsgroep, 

wetenschappers en opleiders 

is verwerkt. Aanvullend is er 

een digitaal instrument om 

competenties contextspeci-

fi ek te maken en de dialoog 

over professionalisering te 

stimuleren (NSA-EFFECt). 

Scheidend NSA-directeur 

Mark Jager: “We hebben 

met elkaar de NSA tot hier 

gebracht. En een fundament 

gelegd voor de start van een 

nieuwe organisatie.” Jager 

draagt na zeven jaar het stok-

je over, wanneer het nieuwe 

bestuur een directeur heeft 

benoemd (uiterlijk 1 augustus 

2013). 

Scheidend NSA-directeur 

Mark Jager: “We hebben met 

elkaar een fundament gelegd 

voor de start van een nieuwe 

organisatie.”

meer gepromoveerde leerkrachten

Aanvraagronde 
Promotiebeurs gestart
Van januari tot en met maart 2013 kunnen bevoegde 
leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, mbo 
en hbo een Promotiebeurs aanvragen voor het verrichten 
van promotieonderzoek dat uitmondt in een proefschrift.

Geselecteerde leerkrachten worden vier jaar lang voor maximaal 

0,4 fte vrijgesteld met behoud van salaris. Voor de Promotie-

beurs is een budget beschikbaar van 4,5 miljoen euro per jaar. 

Het ministerie van OCW stelt de beurzen sinds 2011 beschikbaar 

om te zorgen dat het aantal gepromoveerde leerkrachten voor de 

klas toeneemt. Dit draagt bij aan de onderwijskwaliteit en ver-

sterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten. De Neder-

landse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) 

zorgt voor de uitvoering van de Promotiebeurs. 

Meer informatie: www.nwo.nl/leraren

maandelijks ± 10 euro bruto extra

Pensioenpremie stijgt 
met 1,3 procent
De pensioenpremie stijgt in 2013 naar 25,4 procent, meldt 
pensioenfonds ABP. Voor een gemiddelde deelnemer 
met een bruto maandsalaris van 3.400 euro betekent de 
premiestijging maandelijks ongeveer bruto 10 euro extra.

De pensioenpremie gaat omhoog in verband met de gestegen 

levensverwachting, de toegenomen leeftijd van deelnemers 

en de eis van De Nederlandsche Bank dat de premie moet 

bijdragen aan het herstel van de fi nanciële positie. De tijdelijke 

herstelopslag - een verhoging van de premie voor ouderdoms- 

en nabestaandenpensioen - blijft gehandhaafd. Door de te 

lage dekkingsgraad van ABP is het zeer waarschijnlijk dat de 

pensioenen in 2013 met 0,5 procent verlaagd moeten worden. 

Dit wordt 1 februari aanstaande bekend. Als dit doorgaat, zal 

de verlaging ingaan op 1 april 2013. 

Meer informatie: www.abp.nl
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‘pestprotocol verdwijnt al snel in bureaula’

Nieuwe beleidsaanpak pesten naar 
aanleiding van maatschappelijk debat
Staatssecretaris Sander Dekker gaat samen met de Kinderombudsman een 

breed maatschappelijk debat aan over pesten. Hierop zal Dekker zijn nieuwe 

beleidsaanpak baseren.

De gegevens uit 

de (tweejaar-

lijkse) monitor 

‘Sociale veilig-

heid in en rond 

scholen 2012’ 

leveren belangrijke achter-

grondinformatie voor het 

debat. Hierin zijn gegevens 

opgenomen over het sociaal 

veiligheidsbeleid en veilig-

heidsmaatregelen van scholen, 

ervaring van sociale (on)veilig-

heid van betrokkenen in het 

onderwijs en de mate waarin 

incidenten voorkomen.

Recentelijk pleegden twee jon-

geren mogelijk als gevolg van 

langdurig pesten zelfmoord. 

Staatssecretaris Dekker wil 

bekijken of hij met scholen 

afspraken kan maken over het 

voorkomen en sneller signale-

ren van pesten. Dekker: “Ieder-

een heeft een taak: achter de 

slachtoffers gaan staan en de 

daders hard aanpakken.” Wel 

wijst Dekker erop dat het niet 

alleen een kwestie van meer 

wetten en regels is: “Er is ook 

sprake van een gebrek aan fat-

soen.” Ook viceminister-presi-

dent Asscher stond onlangs stil 

bij het pestgedrag op scholen: 

“Een pestprotocol verdwijnt al 

snel in een bureaula. We moe-

ten opletten hoe we met elkaar 

omgaan. Dat geldt voor school-

leiders, meesters en juffen en 

schoolbesturen, maar ook voor 

de ouders op het schoolplein 

en de kinderen zelf. Het is heel 

goed dat daar over gesproken 

wordt op de schoolpleinen en 

in de klassen van Nederland, 

omdat de gevolgen hiervan 

heel ernstig kunnen zijn.”

Alle scholen in Nederland 

horen een anti-pestprotocol 

te hebben. De onderwijsin-

spectie ziet hierop toe en 

onderzoekt op verzoek van 

de staatssecretaris of scholen 

meer moeten doen tegen 

pesten, zoals pestprotocol-

len of lesprogramma’s tegen 

pesten verplicht stellen. Veel 

scholen hebben wel afspraken 

op papier staan, maar het 

is niet duidelijk in hoeverre 

ze die afspraken in praktijk 

brengen. Volgens de inspectie 

is er nog geen representatief 

beeld van het antipestbeleid 

van scholen. De meningen over 

een verplichte incidentenre-

gistratie zijn verdeeld in het 

onderwijsveld.

Kinderombudsman Marc 

Dullaert vraagt zich net als 

Asscher af wat de effecten van 

protocollen precies zijn. Dul-

laert: “Het is heel goed dat 

scholen aandacht besteden 

aan pesten, maar we moeten 

ons afvragen of deze papieren 

protocollen concreet genoeg 

zijn om een veilige omgeving 

te bieden voor kinderen en 

jongeren.”

Dullaert en staatssecretaris 

Dekker hebben inmiddels 

gesproken met experts uit het 

onderwijsveld over de pestpro-

blematiek. Er kwamen leerlin-

gen, ouders en leerkrachten 

aan het woord, maar ook 

diverse brancheorganisaties, 

zoals het Nederlands Jeugdin-

stituut, vakbonden en diverse 

pestdeskundigen. Dullaert: 

“Het pestprobleem is bijzonder 

complex. Er moeten veel par-

tijen betrokken worden bij het 

vinden van een oplossing. Ik 

reken erop dat dit gesprek een 

vervolg krijgt. Met deze par-

tijen hoop ik concrete vervolg-

stappen te kunnen zetten.” 

Bij het ter perse gaan van 

deze Kader Primair was de 

nieuwe beleidsaanpak van 

staatssecretaris Dekker  nog 

niet bekend. De brochure 

‘Ontwikkeling van sociale 

veiligheid in en rond scho-

len p(s)o en v(s)o 2006-2012’ 

– gebaseerd op de monitor 

‘Sociale veiligheid in en 

rond scholen’ – is te vinden 

op www.rijksoverheid.nl/

ministeries/ocw/documen-

ten-en-publicaties. Zie ook 

www.kinderombudsman.nl.

bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden actualiseren

Overleg over nieuwe cao
De bonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten de bestaande cao over de secundaire 
arbeidsvoorwaarden op korte termijn aan te passen op onderdelen die technisch noodzakelijk zijn, oftewel 
de cao actueel te maken op basis van de huidige wetgeving. Tegelijkertijd zullen de bonden en de PO-Raad 
gezamenlijk het overleg starten over een nieuwe cao die past bij de huidige beleidsontwikkelingen, zowel 

op het gebied van arbeidsvoorwaarden als die van de onderwijsorganisatie.

Wat betreft de technische 

aanpassingen hopen de bon-

den en de PO-Raad begin 2013 

tot een akkoord te komen. 

Voor de totaal nieuwe cao is 

het streven dat die ingaat per 

1 januari 2014. Uiteraard zal 

elke vakorganisatie het gesprek 

met de eigen achterban aan-

gaan over de nieuwe cao.

De CAO PO bestaat – nog 

steeds – uit twee delen. 

De primaire arbeidsvoorwaar-

den (o.a. loonontwikkeling) 

spreken de bonden af met de 

minister en de secundaire 

arbeidsvoorwaarden (o.a. 

verlof) met de PO-Raad. Die 

afspraken staan in het ‘beken-

de’ boekje, maar dateren al uit 

2009. Een aantal artikelen uit 

deze cao is inmiddels achter-

haald. Denk bijvoorbeeld aan 

de pensioenleeftijd. 
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overheveling buitenonderhoud po pas in 2015

Zowel onderbesteding huisvestingsmiddelen als 
buitenonderhoud overgeheveld naar scholen
De onderbesteding van de gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting gaat rechtstreeks naar scholen 
in het funderend onderwijs. Tegelijkertijd is er een wetswijziging in voorbereiding om het buitenonderhoud 
van scholen in het primair onderwijs, met het daarbij bijbehorende budget, over te hevelen van gemeenten 

naar scholen. Na de wetswijziging komen gemeenten alleen nog in beeld bij uitbreiding en nieuwbouw.

In het regeerakkoord staat 

opgenomen dat de onderbeste-

ding van gemeenten van Y 256 Y 256 Y

miljoen voor onderwijshuis-

vesting toegevoegd wordt aan 

de lumpsum van scholen in 

het funderend onderwijs. In de 

schriftelijk behandeling van de 

vragen naar aanleiding van de 

onderwijsbegroting heeft staats-

secretaris Dekker aangegeven 

dat de twee ontwikkelingen 

los staan van elkaar, meldt 

de PO-Raad. Dekker: "Los van 

het buitenonderhoud is in het 

regeerakkoord vastgelegd dat 

van de huidige middelen uit het 

Gemeentefonds – een bedrag 

van Y 256 miljoen – bestemd Y 256 miljoen – bestemd Y

is voor onderwijs en daartoe 

wordt overgeheveld naar de 

onderwijsbegroting en ingezet 

wordt op de scholen via de 

lumpsumvoorziening.” Ook in 

het debat zelf gaf de staatssecre-

taris duidelijk aan dat het hier 

om twee verschillende dingen 

gaat. "Wij gaan twee dingen 

doen. Een deel van de middelen 

die gemeenten krijgen, blijft 

onbenut. Dat gaan wij terug-

halen uit het Gemeentefonds 

en dat gaat in de lumpsum 

van het po en het vo. Dat is die 

256 miljoen. Daarnaast gaan 

wij het buitenonderhoud in het 

po, dat nu nog een taak is van 

de gemeente, daar weghalen. 

Dat gaat naar de po-scholen. 

Dat tweede is niet een intensi-

vering, zoals het eerste dat wel 

is, want het is onbenut geld dat 

vervolgens voor het onderwijs 

kan worden gebruikt. Terwijl 

het tweede middelen zijn die 

overgaan, maar ook taken. Dat 

is een feitelijke decentralisatie 

van de onderwijshuisvesting.”

Het wetsvoorstel voor overheve-

ling van het buitenonderhoud 

van gemeenten naar po-scholen 

zal naar verwachting begin 

2013 aan de Tweede Kamer wor-

den voorgelegd. Streefdatum 

voor invoering van de wetswij-

ziging is 1 januari 2015, omdat 

staatssecretaris Dekker het 

noodzakelijk acht dat de wets-

wijziging zorgvuldig voorbe-

reidt wordt. Ook wil hij scholen 

en gemeenten voldoende tijd 

bieden om zich voor te berei-

den op de nieuwe verdeling van 

verantwoordelijkheid. 

Voor het jaar 2014 blijft de hui-

dige procedure van aanvragen 

door de schoolbesturen en het 

vaststellen van het programma 

door de gemeente ongewijzigd. 

Voor 2015 geldt dat schoolbe-

sturen ook de procedure van de 

gemeentelijke verordening moe-

ten volgen, ondanks dat bekend 

is dat de wetswijziging op 1 janu-

ari 2015 zal plaatsvinden. Tot het 

moment dat het parlement de 

defi nitieve datum van de wets-

wijziging vaststelt, neemt het 

college de aanvragen voor 2015 

gewoon in behandeling. Op het 

moment dat de wijzigingsdatum 

daadwerkelijk 1 januari 2015 

is, komend de ingediende aan-

vragen te vervallen. Het is voor 

schoolbesturen van belang om in 

2014 toch een aanvraag in te die-

nen voor de situatie dat de wets-

wijziging op een later tijdstip in 

werking treedt. 

Meer informatie: 

www.ruimte-ok.nl

Den Besten (1973) is sinds 

2006 wethouder voor de PvdA 

in Utrecht. In haar eerste 

termijn als wethouder had ze 

onderwijs, jeugd en volksge-

zondheid in haar portefeuille. 

Vanaf 2010 is zij locoburge-

meester en verantwoordelijk 

voor werk en inkomen, jeugd 

en sport. “In mijn werk als 

wethouder heb ik gezien hoe 

belangrijk onderwijs is voor 

de toekomstkansen voor kin-

deren. Ik vind het een prach-

tige kans om nu op landelijk 

niveau te gaan vechten voor 

beter onderwijs voor ieder 

kind.”

Als de Algemene Ledenverga-

dering van 22 januari 2013 

Rinda den Besten benoemt, 

zal ze als voorzitter aantreden 

per 1 april 2013. De uitkomst 

was bij het ter perse gaan van 

deze Kader Primair nog niet 

bekend. 

locoburgemeester en (onderwijs)wethouder utrecht stapt uit gemeentepolitiek

Rinda den Besten wordt nieuwe voorzitter PO-Raad

Rinda den Besten is voorgedragen als beoogd nieuwe voorzitter van de PO-Raad. De huidige voorzitter Kete 

Kervezee vertrekt per 1 april 2013, omdat zij dan de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
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onderzoek naar gebruik en opbrengst van code goed bestuur

‘Leerlingen profi teren van goed bestuur’
Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat werkt volgens de Code Goed Bestuur is in de 

afgelopen twee jaar verdubbeld. De scholen die onder deze besturen vallen, lijken daar profi jt van te hebben, 

blijkt uit NWO-onderzoek van sociaalwetenschapper Roelande Hofman van de Rijksuniversiteit Groningen, 

dat in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam is uitgevoerd.

De prestaties van hun leerlin-

gen zijn namelijk aanzienlijk 

beter dan die van leerlingen op 

scholen waarvan het bestuur de 

codeprincipes niet volgt. Hof-

man vergeleek de prestaties van 

leerlingen op scholen die onder 

deze besturen vallen met die 

van leerlingen op scholen waar-

van de besturen de codeprinci-

pes minder goed of niet volgen. 

De gemiddelde Citoscore van 

de eerste groep leerlingen bleek 

drie tot vijf punten hoger te 

liggen dan die van de laatste 

groep.

De wet Goed Onderwijs Goed 

Bestuur is sinds augustus 

2010 in werking. De PO-Raad 

heeft op grond van deze wet 

in datzelfde jaar de Code Goed 

Bestuur opgesteld. In deze code 

is onder meer vastgelegd hoe 

schoolbesturen verantwoor-

ding moeten afl eggen over 

hun beleid (zie ook de rubriek 

Eindverantwoordelijk manage-

ment in Kader Primair 2 en 3, 

oktober/november 2012).

Hofman: “De gemiddelde 

Citoscore van scholen wordt 

voor een belangrijk deel 

bepaald door de leerlingenpo-

pulatie: hoe meer leerlingen 

van ouders met een hoge 

opleiding, hoe hoger de gemid-

delde Citoscore. Maar uit ons 

onderzoek blijkt nu dus dat er 

daarnaast ook een verband is 

tussen leerlingenprestaties en 

goed bestuur.”

Volgens Hofman komt dat 

waarschijnlijk doordat bestu-

ren die volgens de code werken 

aandacht schenken aan de ver-

dere ontwikkeling van een aan-

tal principes van goed bestuur. 

‘Dat zijn onder meer des-

kundigheidsbevordering van 

leerkrachten, voortdurende 

aandacht voor de kwaliteit van 

het onderwijs en een heldere 

verantwoording aan ouders.”

Zo maken deze schoolbestu-

ren er bijvoorbeeld aantoon-

baar werk van als ouders, 

onderwijsinspectie of de 

gemeente tekortkomingen 

signalen. Ook stellen zij zich 

regelmatig op de hoogte van 

opvattingen van ouders en 

leerlingen en maken ze hun 

beleid samen met directies, 

leerkrachten en ouders.

Spanningen
Uit het onderzoek blijkt ver-

der dat leerlingen van scho-

len die met opheffi ng worden 

bedreigd, of waar incidenten 

of personeelskwesties spelen, 

gemiddeld slechter presteren 

dan leerlingen van scholen 

waar geen problemen zijn. 

Hofman: “Kennelijk lijdt de 

kwaliteit van het onderwijs 

eronder als er spanningen 

zijn op een school.”

Hofman toont in haar rapport 

ook aan dat confl icten tus-

sen schoolbestuur en school 

zelden voorkomen. Verder 

blijken leerlingen en ouder-

raad praktisch geen invloed 

te hebben op beslissingen van 

het schoolbestuur. De school-

leiding en de MR hebben 

dat wel.

Het onderzoek werd gefi nan-

cierd door BOPO, het Beleids-

gericht Onderzoek Primair 

Onderwijs, onderdeel van de 

Nederlandse organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO). 

Het rapport 

‘Functioneren 

van besturen’ is 

te raadplegen 

via www.rug.nl.

vooral toename in cluster 4 vso

Meer jongens op speciale scholen
Het aantal leerlingen op speciale scholen is binnen tien jaar met 30 procent toegenomen. Vooral het aantal 

jongens in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs is gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Vorig schooljaar zaten ruim 

zeventigduizend leerlingen 

op speciale scholen. Dat 

is bijna 2 procent van alle 

schoolgaande jongeren van 0 

tot 25 jaar. In het schooljaar 

2003/2004 ging het nog om 

54 duizend leerlingen. Die 

toename speelt vooral op 

speciale scholen in het vo. 

Daar nam het aantal leerlin-

gen toe van ruim 20 duizend 

in 2003/2004 tot circa 36 

duizend in 2011/2012. Het 

aantal leerlingen dat gebruik 

maakte van basisonderwijs op 

speciale scholen bleef vrijwel 

gelijk.

In het schooljaar 2011/2012 

zaten ruim tweeëneenhalf 

keer zoveel jongens als 

meisjes op speciale scho-

len. Het aantal jongens op 

speciale scholen nam sterk 

toe, van bijna 38 duizend in 

2003/2004 naar meer dan 50 

duizend in 2011/2012. Vooral 

het aandeel jongens in cluster 

4 van het voorgezet speciaal 

onderwijs steeg. Daarin zitten 

voornamelijk leerlingen die 

zeer moeilijk opvoedbaar zijn 

of een ernstige ontwikkelings-

stoornis hebben. Het aantal 

meisjes op speciale scholen is 

de afgelopen jaren nagenoeg 

constant gebleven. 

Meer informatie: www.cbs.nl
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veel aanvragen

Meer geld voor 
Lerarenbeurs

Er is meer geld beschikbaar gesteld voor de regeling 
Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012, 
meldt het ministerie van OCW.

Vanwege het grote aantal aanvragen is het plafond voor de 
subsidie zij-instroom verhoogd. De regeling Lerarenbeurs stelt 
leerkrachten in alle onderwijssectoren in staat om met sub-
sidie een bachelor- of masteropleiding te volgen. Daarnaast 
levert de regeling een bijdrage aan de zij-instroom, zodat 
onderwijswerkgevers zij-instromers kunnen begeleiden en 
laten opleiden. 

Meer informatie: www.ib-groep.nl/particulieren/studiefi nan-
ciering/lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp

ac tueel 

peer review

Inschrijven voor pilot interscolaire visitatie

De Onderwijscoöperatie en de PO-Raad, VO-raad en de MBO Raad hebben de ambitie uitgesproken om 

‘peer review’ een vaste plek te geven in het werk en de professionalisering van leerkrachten. Een van de 

instrumenten die daartoe wordt ingezet is het mogelijk maken van vijftien pilots voor interscolaire visitatie. 

Vijf keer twee scholen per sector kunnen samen zo’n meerjarig pilot uitvoeren, gericht op structurele 

inbedding van deze werkwijze in het schoolbeleid.

inschrijven vóór geboorte kan niet langer

Aanmelden Haagse basisschool pas vanaf 1 jaar
en maar voor één school
Nieuw in de gemeente Den Haag is dat ouders vanaf dit kalenderjaar hun kinderen pas vanaf de eerste 

verjaardag in kunnen schrijven voor de door hun gewenste basisschool en dat ze dit op maar één school 

mogen doen. Doel van de gemeente en de schoolbesturen is kinderen meer gelijke kansen te geven en de 

procedure voor ouders duidelijker te maken.

Peer review is een verzamelbe-Peer review is een verzamelbe-Peer review

grip voor activiteiten waarmee 

de collegiale dialoog onder 

leerkrachten structureel wordt 

vorm gegeven. Hieronder vallen 

alle activiteiten waarin leer-

krachten met elkaar refl ecteren 

op de eigen onderwijspraktijk. 

Refl ectieve collegiale gesprek-

ken leveren een belangrijke 

bijdrage aan de professionele 

ontwikkeling van leerkrachten 

en de ontwikkeling van de 

kwaliteit van het onderwijs. 

Interscolaire visitatie is een bij-

zondere vorm van peer review: 

leerkrachten en leidinggeven-

den van verschillende scholen 

bezoeken elkaar, observeren les-

sen en geven elkaar feedback.

De Onderwijscoöperatie biedt 

gedurende de pilot ondersteu-

ning in de vorm van scholing 

op het maken van kijkwijzers, 

observeren en feedback geven. 

Daarnaast is er een fi nanci-

ële vergoeding beschikbaar 

voor de personele inzet in 

de school. De pilots worden 

gevolgd en onderzocht door 

LOOK, het Wetenschappelijk 

Centrum Leraren Onderzoek 

van de Open Universiteit. 

Inschrijven voor de pilot kan 

tot 15 februari a.s bij de Onder-

wijscoöperatie. Meer informatie: 

www.onderwijscooperatie.nl en 

Gertjan Sinke, g.sinke@onder

wijscooperatie.nl

Het gelijkstellen van de aan-

meldleeftijd voor de hele 

gemeente zorgt voor een aan-

meldprocedure die duidelijker 

en eerlijker is. Ingrid van 

Engelshoven, onderwijswethou-

der in Den Haag: “Het is niet 

langer: wie het eerst komt, die 

het eerst maalt. Iedereen kan 

zijn kind nu op tijd inschrij-

ven voor de gewenste basis-

school. Of een kind vervolgens 

toegelaten wordt, bepalen de 

scholen zelf.” Gemeente en 

schoolbesturen komen hier-

mee tegemoet aan de wens 

van ouders. Hiermee is een 

eind gekomen aan een situ-

atie waarbij de kinderen die 

het eerst waren ingeschreven 

ook de meeste kans hadden 

om geplaatst te worden. Veel 

ouders schreven hun kind of 

kinderen voorheen al in vóór 

de geboorte. “We willen af van 

de situatie dat ouders met een 

foto van de embryo in de hand 

kinderen komen inschrijven 

voor een basisschool”, aldus 

Van Engelshoven. 

Voor kinderen geboren  tussen 

1 oktober 2012 en 1  januari 

2013 geldt een overgangs-

regeling. 

Meer informatie: 

www.eenaanmeldleeftijd.nl

10



illustratie  jos collignon

11k ader prim air januari 2013



Over het thema 

De belangstelling voor het brein is groot, ook 

binnen het onderwijs. Onderzoek naar de 

werking van het brein en het leervermogen van 

kinderen levert kennis op die in de klas ingezet 

kan worden. Maar onderzoeksresultaten 

kunnen niet klakkeloos vertaald worden naar 

lesmethoden. Wat kunnen we concluderen 

over de betekenis van breinonderzoek voor 

het onderwijs? In het openingsartikel gaat 

AVS-adviseur en gastredacteur Jacqueline 

Kenter in op de waarde van breinonderzoek 

voor het onderwijs. Samenwerking tussen 

wetenschappers en leerkrachten is cruciaal 

om breininzichten te verkrijgen die van belang 

zijn voor onderwijspraktijk, zegt Jelle Jolles, 

hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie 

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Basisschool Gerardus Majella is bijvoorbeeld 

zo’n school die de deur heeft opengezet voor 

wetenschappers. “Hoe meer we weten over het 

leren van kinderen, hoe beter.”

Ook hoogleraar neurobiologie en hersen-

onderzoeker Dick Swaab vindt dat het 

onderwijs meer rekening zou kunnen houden 

met het jonge brein. Arts/fi losoof Bert 

Keizer brengt daar tegen in dat niet alles te 

voorspellen is vanuit het brein. “Het gedrag 

van mensen is wat echt telt.” De twee kruisen 

de degens over de vraag: zijn wij ons brein, of 

veel meer dan wat ‘vonkjes’ in de hersenpan? 

Tot slot antwoord op de vraag ‘Hoe faciliteer 

je als schoolleider een breinrijke leer- en 

werkomgeving? Want niet alleen in de klas 

wordt kennis over het brein toegepast, ook 

voor leidinggevenden is het interessant 

om te weten hoe het brein werkt en dat je 

die kennis effectief kunt gebruiken in je 

leiderschap. “Het is heel nuttig te weten hoe 

menselijk gedrag in elkaar zit. Op onbewust 

niveau kun je mensen helpen om zich te 

ontwikkelen en eventueel te ‘sturen’.”

thema  breinbewust werken

d e  wa a r d e  va n  o n d er zo ek

Breinonderzoek staat volop in de belang-

stelling. Ontdekkingen uit breinonderzoek 

zouden grote impact hebben op het onderwijs. 

Sceptici daarentegen wijzen ons op het 

fundamentele, basale niveau waarop het 

onderzoek in de neurowetenschap plaatsvindt 

en spreken over het gevaar van ‘neuromythen’. 

Wat kunnen we concluderen over de betekenis 

van breinonderzoek voor het onderwijs?

tekst jacqueline kenter

De laatste dertig tot veertig jaar is steeds meer bekend 

geworden over de werking van de hersenen. Er is bijvoor-

beeld veel kennis opgedaan over motivationele processen 

en emotionele betrokkenheid. Wetenschappers zijn echter 

uitermate voorzichtig met uitspraken over de gevolgen 

voor leren en onderwijs. Er is een groot verschil tussen 

fundamenteel onderzoek – zoals bij hersenwetenschap-

pen – en toegepast onderzoek – zoals bij onderwijsweten-

schappen. Fundamenteel onderzoek kan gaan over het 

Wat weet het onderwijs
communiceren door elektrische stroompjes tussen cellen, 

terwijl toegepast onderzoek gaat over de interacties tussen 

groepen mensen. Onderzoeksresultaat op celniveau is niet 

rechtstreeks te vertalen naar de praktijk van het onderwijs.

Verschillende analyseniveaus
Bij gedragswetenschappen vindt onderzoek naar mentale 

processen plaats in een laboratoriumopstelling. Bij onder-

zoek naar het ‘memoriseren’ van het cognitieve proces is 

dit mentale proces geïsoleerd door proefpersonen speciale 

testen te geven. Dit gecompliceerde proces kun je op die 

manier makkelijker bestuderen. Hierbij is ontdekt dat 

herhaling heel goed werkt bij memoriseren. Het is echter 
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d e  wa a r d e  va n  o n d er zo ek

een vergissing om hieruit te concluderen dat je in een klas 

enorm veel moet gaan repeteren. Iedere leerkracht zal dit 

begrijpen: leerlingen gaan zich bij te veel herhaling ver-

velen en de motivatie om zich in te spannen iets te leren, 

verdwijnt.

Bovenstaand voorbeeld toont de verschillende niveaus 

van analyse. Als je kennis hebt van het cognitieve proces, 

begrijp je niet automatisch wat dat betekent op hogere, 

complexere niveaus: de werking ervan bij een individu of 

in een groep. Daar spelen vaak heel diverse, ook externe 

invloeden, een grote rol. De kennis die verkregen is over 

het cognitieve proces is wel bruikbaar om na te denken 

over de klasse-organisatie, maar er is geen garantie dat je 

het geleerde rechtstreeks kan vertalen naar de praktijk. 

De niveaus liggen nog relatief dicht bij elkaar. Het gaat 

immers om niveaus binnen de gedragswetenschap. Toch 

is de vertaling naar de meer complexe realiteit van de 

klas niet eenvoudig.

Wat weet het onderwijs
over het brein?

13k ader prim air januari 2013



Ook binnen de neurowetenschap bestaan diverse analyseni-

veaus, maar als je weet hoe neuronen werken betekent dat 

niet automatisch dat je begrijpt hoe anatomische structu-

ren, zoals de campus of het cerebellum werken. Die liggen op 

een hoger, complexer analyseniveau.

Kloof
Binnen neurowetenschappelijk en gedragswetenschappe-

lijk onderzoek zijn ontdekkingen op een lager niveau niet 

zomaar door te trekken naar een hoger niveau. Laat staan 

dat je vanuit kennis over de werking van neuronen, vanuit 

onderzoek uit de neurowetenschap, kunt begrijpen hoe 

kinderen leren of onderwijs moet worden gegeven. Hier is 

sprake van een enorme kloof.

Wetenschappers proberen deze kloof te dichten door 

bruggen te bouwen tussen de neurowetenschappen en 

de onderwijswetenschappen. Dit doen zij door over ont-

dekkingen hypothesen te stellen en deze vanuit diverse 

wetenschapsdisciplines te toetsen, zoals de cognitieve neu-

rowetenschap, de cognitieve wetenschap, de psychologie en 

onderwijswetenschappen. Daarbij maken ze gebruik van 

veel ondersteunende informatie. Dat blijkt niet eenvoudig. 

Volgens de Commissie Hersenen en Leren (NWO, 2004) 

bestaat er slechts een gering aantal ontdekkingen uit de 

neurowetenschap met toepassingen voor het onderwijs, 

waarvan de effectiviteit bewezen is.

Leerprincipes
Een theorie die er vanuit gaat dat neurowetenschap ons 

veel kan vertellen over hoe je het onderwijs in je groep 

verbetert, is Brainbased learning. In Amerika is deze theorie 

heel populair. Aanhangers van de Brainbased theory han-

teren soms zes, soms tien, soms twaalf leerprincipes, die 

gebaseerd zouden zijn op kennis over de werking van de 

hersenen. Voorbeelden van deze principes zijn (Spears e.a.):

•  Zorg voor een rijke en stimulerende omgeving, zodat 

kinderen veel kunnen ontdekken en zorg dat ze direct 

feedback krijgen;

•  Zorg ervoor dat kinderen regelmatig kunnen 

samenwerken;

•  Zorg ervoor dat de kinderen voldoende kunnen bewegen;

•  Zorg ervoor dat kinderen zich veilig voelen, reduceer een 

teveel aan stress;

•  Zorg dat bij het leren kinderen meerdere zintuigen kun-

nen gebruiken, horen, zien, voelen;

In een rijke en stimulerende omgeving kunnen kinderen veel ontdekken; 
zorg dat ze direct feedback krijgen. Foto: Hans Roggen

•  Zorg ervoor als leerkracht fl exibel te zijn en in te spelen 

op wat kinderen aandragen.

Iedere leerkracht zal deze punten onderschrijven. Ze zijn 

algemeen erkend als ‘juist’. Deze kennis is echter niet 

binnen neurowetenschappelijk onderzoek opgedaan, 

maar in de onderwijswetenschappen, de psychologie en 

de pedagogie. Het neurowetenschappelijk onderzoek lijkt 

de bevindingen niet tegen te spreken. Maar rechtstreeks 

vanuit de neurowetenschap iets zeggen over de onderwijs-

praktijk is iets heel anders. Daarvoor is nader onderzoek 

nodig, door de onderwijswetenschappen.

Bewegen
Zo is het heel aannemelijk dat een dagelijkse hoeveelheid 

beweging een positief effect heeft op leren. Tegelijkertijd 

heeft bewegen mogelijk een negatief effect op motivatie 

van de leerling om weer te gaan leren. Dat weten we niet, 

totdat we het effect van beweging in de klas of school 

zelf hebben onderzocht (Willingham, 2008). Het is veel 

te vroeg om de kloof tussen de niveaus van analyse op 

neurowetenschappelijk niveau naar het niveau van leren 

in een klas rechtstreeks te overbruggen. De kennis uit de 

neurowetenschap kan gebruikt worden om na te denken 

over lesgeven en leren, maar om echt te begrijpen wat die 

w e t e n s c h a p p e r s  z i j n  u i t e r m at e 
vo o r z i c h t i g  m e t  u i t s p r a k e n 
o v e r  d e  g e vo lg e n  vo o r  l e r e n  e n 
o n d e r w i j s
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van een docent. Deze ontdekking kan worden gebruikt 

om het concept van het Studiehuis, dat vele voordelen 

kent, te verbeteren en de werking van deze verbeteringen 

te onderbouwen met onderzoek uit de onderwijsweten-

schap (NWO, 2012).

De fundamentele wetenschap kan te hulp worden geroe-

pen bij de onderbouwing van standpunten, zoals over het 

aanleren van een tweede taal. Men dacht dat kinderen 

eerst goed hun moedertaal moeten leren voordat een 

tweede taal kan worden aangeboden, omdat anders beide 

talen niet volledig beheerst kunnen worden. Neuroweten-

schappelijk blijken er geen barrières te zijn om kinderen 

al jong een tweede taal aan te leren. De uitwerking van 

een succesvol meertalenaanbod voor jonge kinderen 

dient onderzocht te worden in de klassenpraktijk.

Neurowetenschappen en gedragswetenschappen dragen 

beide bij aan onze kennis over leren. Hoewel er al heel 

veel kennis in de afzonderlijke disciplines aanwezig is, 

zou er meer uitwisseling tot stand moeten komen, ook 

met de onderwijspraktijk, waarbij de neurowetenschap-

pen kunnen helpen het ontstaan van ‘neuromythen’ (zie 

kader) te voorkomen. 

Jacqueline Kenter (j.kenter@avs.nl) is 

onderwijskundige en werkzaam bij de AVS als senior 

adviseur. Kenter heeft jarenlange ervaring als senior 

adviseur didactiek en pedagogiek.

thema  breinbewust werken

n e u r o m y t h e n

Het onderwijs kent veel hardnekkige 

‘neuromythen’, zo bleek onlangs uit 

onderzoek van het LEARN! Institute van 

de VU. Neuromythen zijn beweringen die 

wel gebaseerd zijn op wetenschappelijke 

vondsten, maar verkeerd geïnterpreteerd 

worden. Deze interpretaties kunnen 

zelfs negatieve effecten hebben voor de 

onderwijspraktijk. Een voorbeeld van een 

neuromythe is dat leren zou verbeteren 

als kinderen les krijgen, passend bij hun 

leerstijl. Dit misverstand is gebaseerd op 

de wetenschappelijke vondst dat visueel, 

auditief en kinesthetische informatie in 

verschillende delen van de hersenen wordt 

verwerkt. Maar, ook al kunnen individuen 

een voorkeur hebben voor de manier 

waarop ze informatie krijgen, onderzoek 

heeft aangetoond dat kinderen informatie 

niet effectiever verwerken als deze 

wordt aangeboden in de leerstijl van hun 

voorkeur (Coffi eld, 2004). Leerkrachten 

die denken dat die neuromythe waar 

is, steken daardoor onnodig kostbare 

tijd en energie in het ontwerpen van 

leerstof in de voorkeursstijl van de 

leerling. Wat hier gebeurt is dat een 

vondst over een anatomische structuur 

direct gekoppeld wordt aan het 

functioneren van een individu. Dat is geen 

gerechtvaardigde interpretatie, en zeker 

niet wetenschappelijk onderbouwd.

Meer informatie:
Lees het artikel over het onderzoek 

‘Neuromyths in education: Prevalence 

and predictors of misconceptions among 

teachers’ van S. Dekker, N.C. Lee, P. 

Howard-Jones en J. Jolles (2012), LEARN! 

Institute VU Amsterdam, op www.avs.nl/

dossiers/onderwijsenleerlingzorg.

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

kennis betekent voor het onderwijs, is onderzoek in het 

onderwijs nodig.

Neurowetenschappelijke gegevens zijn heel relevant voor 

onderwijskundig onderzoek. Diverse data bleken al heel 

bruikbaar. Bijvoorbeeld bij de discussie over het Studiehuis. 

Binnen neurowetenschappelijk onderzoek is ontdekt dat 

de hersenen van pubers nog niet uitontwikkeld zijn, en 

daardoor mogelijk niet in staat al volledig zelfstandig het 

initiatief tot leren te nemen, zonder de externe motivatie 
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o n d e r z o e k e r s  e n  l e e r k r a c h t e n  p r o f i t e r e n  v a n  e l k a a r s   e r v a r i n g  e n  k e n n i s

Resultaten van onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen en het leervermogen van 

kinderen vinden via de media en studiebijeenkomsten hun weg naar de school. Hoe vertalen 

scholen de uitkomsten van neuro- en onderwijspsychologisch onderzoek naar de lespraktijk? 

En zijn alle inzichten even bruikbaar?  tekst susan de boer

“We hebben meer inzicht gekregen in het zich ontwikke-

lende kind, we weten beter hoe hersenfuncties zich ontwik-

kelen, en hoe zich dat uit. Ouders en leerkrachten kunnen 

daardoor adequater reageren en de talenten van kinderen 

beter stimuleren”, zegt Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, 

Gedrag & Educatie aan de VU Universiteit Amsterdam. 

“Zo weten we dat er verschillen zijn in hoe snel hersenen 

‘rijpen’, dat het brein houdt van ‘nieuws’, dat jongens en 

meisjes in enkele cognitieve functies van elkaar verschil-

len, dat het vermogen tot zelfregulatie en empathie zich 

in de loop van de kindertijd ontwikkelt, maar wel door de 

omgeving moet worden aangeleerd en dat ruimtelijk en 

visueel denken veel belangrijker zijn dan we lang dachten.” 

Onderzoek naar hoe kinderen leren levert niet direct een 

lesmethode op, maar wel inzichten die kunnen worden 

toegepast in de onderwijspraktijk. Volgens Jolles is bij 

dit onderzoek samenwerking met leerkrachten cruciaal: 

“Wetenschappers en leerkrachten profi teren dan over en 

weer van elkaars ervaring en kennis.”

thema  breinbewust werken

Dat willen we met dit onderzoek nagaan.” Basisschool 

Gerardus Majella vindt breinonderzoek belangrijk. 

Schoolleider Marie-José Kollau: “Hoe meer we weten over 

het leren van kinderen, hoe beter. Wetenschap bevestigt 

vaak dat we de goede dingen doen, zoals concreet mate-

riaal gebruiken bij rekenen en creativiteit stimuleren.” 

De school is niet alleen ‘proeftuin’ voor onderzoek, maar 

neemt ook deel aan door Jolles georganiseerde studieda-

gen. “We leren hier wat de wetenschap zegt over leren. Met 

die kennis kunnen we beter ‘op maat’ handelen met een 

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

‘Met wat de wetenschap
kunnen we beter

Tafelpraatjes De onderzoeksgroep van Jolles betrekt 

scholen daarom nauw bij onderzoek. Een van die scholen 

is basisschool Gerardus Majella in Heerlen. In januari 2013 

voert Marije Broens hier onderzoek uit naar het leren van 

tafels. “We willen te weten komen in hoeverre kinderen 

kunnen vertellen welke strategieën zij gebruiken bij het 

oplossen van tafelsommen”, zegt Broens. “Sommige kinde-

ren blijven ineffi ciënte manieren inzetten, zoals tellen. Als 

leerkracht wil je dat tijdig opsporen. Dan kun je aan kin-

deren vragen hoe ze de sommen oplossen, maar we weten 

niet of wat ze zeggen ook echt weerspiegelt wat ze doen. 

kind.” Deelname aan het onderzoek en aan de studiedagen 

maakt dat het team anders kijkt naar kinderen, merkt 

Kollau. “We denken steeds meer in mogelijkheden. De kwa-

liteit van ons onderwijs gaat vooruit, we worden ook beter 

in de talentontwikkeling van kinderen.”

Montessori en Gardner Het breinonderzoek, zoals 

dat van Jelle Jolles en andere neuro- en biopsychologen, 

ontwikkelde zich in de jaren negentig van de vorige eeuw. 

Hersenonderzoek ‘mocht’ weer en werd zelfs populair. 

Maar de ontwikkeling van kinderen en de beste manier 
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o n d e r z o e k e r s  e n  l e e r k r a c h t e n  p r o f i t e r e n  v a n  e l k a a r s   e r v a r i n g  e n  k e n n i s

>

Leidschenveen Dineke 

de Korte buiten kijf. 

“Bij montessori-onder-

wijs is het materiaal 

leidend en heeft ieder 

kind een eigen weg en 

een eigen doel. Maar 

intussen zijn leerlijnen 

belangrijk geworden, 

er zijn referentieniveaus gekomen. Dus welk doel willen 

wij precies bereiken met de kinderen?” Op zoek naar een 

aanpak die aansluit bij het montessori-onderwijs komt 

de school in aanraking met Howard Gardner, neuropsy-

choloog en onderwijskundige aan de universiteit van 

Harvard. In vervolg op zijn onderzoek naar ‘meervoudige 

intelligentie’ is Gardner nagegaan welke verstandelijke 

eigenschappen – minds – belangrijk zijn voor de toekomst. 

Het ontwikkelen van deze minds – The Disciplined Mind, 

The Synthesising Mind, The Creating Mind, The Respectful Mind 

and The Ethical Mind – heeft de school als uitgangspunt 

om kinderen iets te leren, wordt al veel langer bestudeerd. 

“Pedagogen in de eerste helft van de twintigste eeuw, zoals 

Maria Montessori, hebben belangrijke bijdragen geleverd, 

zoals ook hedendaagse onderwijskundigen als Howard 

Gardner doen”, zegt Jolles. “De visies van deze onderwijs-

pedagogen kunnen prima in overeenstemming gebracht 

worden met de ontdekkingen binnen de neuropsychologie, 

hersenwetenschappen en cognitieve psychologie.” Dat 

montessorischolen zich moeten bezighouden met de vraag 

hoe dit onderwijs kinderen het beste kan voorbereiden op 

de 21e eeuw, staat voor schoolleider van Montessorischool 

zegt over leren
‘op maat’ handelen’

Basisschool Gerardus Majella is ‘proeftuin’ voor (brein)onderzoek en neemt deel aan studiedagen: “Hoe meer we weten over het leren van kinderen, hoe beter.”
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genomen voor zes basisprincipes voor het onderwijs: zin-

tuiglijk en zintuigrijk, emotie, herhaling, focus, creatie en 

voortbouwen. De uitwerking van deze basisprincipes hangt 

in de vorm van een mindmap aan de muur en wordt door 

leerkrachten in de praktijk gebracht. De Korte: “Zo hebben 

we veel zintuiglijk materiaal, we zorgen voor beweging en 

de klas is breinvriendelijk ingericht. Het montessori-onder-

wijs is van oudsher ingericht op zintuiglijk en zintuigrijk 

onderwijs. Met het principe ‘voortbouwen’ maken we 

kinderen zelf eigenaar van het leerproces. Ook praten leer-

krachten met de kinderen over de werking van de hersenen 

(onderdeel van basisprincipe ‘emotie’). We vertellen dan 

bijvoorbeeld dat oefenen, iets leren, net zoiets is als een 

oerwoud inlopen. De eerste keer gaat het moeizaam, maar 

de tweede keer kun je je voetstappen volgen en naarmate 

je vaker oefent ontstaat er een pad. Met mindmaps maken 

we de leerlijnen inzichtelijk, bijvoorbeeld bij rekenen ‘som-

men tot honderd’. Een leerling weet dat hij of zij sommen 

moet oefenen, en op de mindmap is te zien welke sommen. 

Daar kan een leerling dan zelf mee aan de slag, met split-

sen of rijgen, of wat voor strategie dan ook. Als een kind 

klaar is, gaat het samen met de leerkracht na wat het heeft 

geleerd. Hoe los je bijvoorbeeld de som 36 + 8 op? Wat weet 

je nu? Dat wordt dan geregistreerd.”

VU-hoogleraar Jolles plaatst wel een paar kanttekeningen 

bij het mindmappen in de klas. “Je moet uitkijken dat het 

werken met een mindmap niet een doel op zich wordt. 

Mindmappen dwingt je lijntjes te leggen tussen verschil-

lende onderdelen, maar gebruik je andermans mindmap, 

dan werkt dat contraproductief.

Metacognitie Terugkijken op het leerproces is een 

vorm van metacognitie. Hiermee is onderwijskundige 

Martine Baars bezig in het ‘Onderzoek naar het bevor-

deren van zelfbeoordeling en zelfregulatie in leren van 

probleem oplostaken’, een van de projecten die worden 

uitgevoerd in het kader van een grootschalig onderzoek 

van de Rotterdamse Erasmus Universiteit en de Universiteit 

Maastricht naar metacognitieve vaardigheden van basis-

schoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

“Wij richten ons op de vraag of leerlingen zichzelf kunnen 

beoordelen bij ‘probleem oplostaken’ zoals rekenen. Dat is 

belangrijk, want het gaat erom dat ze weten of ze de stof 

beheersen of nog een keer moeten oefenen. Veel leerlingen 

kunnen dat niet goed beoordelen.” Baars zoekt uit welke 

strategieën of hulpmiddelen leerlingen daarbij kunnen 

helpen. “Leerlingen krijgen uitleg over de oplossing van 

een bepaald probleem. Vervolgens moeten ze een inschat-

ting maken hoe goed ze straks zelf zo’n probleem kunnen 

oplossen. Eén van de dingen die we nagaan is of kunnen 

oefenen met het oplossen van dit probleem leidt tot een 

betere inschatting. De uitleg en de problemen stellen we 

in overleg met de leerkrachten vast, bijvoorbeeld een type 

som dat ze nog niet hebben geleerd, maar dat wel binnen 

het curriculum valt. De experimentele groep krijgt de 

oefentest, de controlegroep niet. En dan kijken we wat er 

gebeurt. Scholen zijn heel enthousiast, ze doen graag mee.” 

Het onderzoeksproject, dat gefi nancierd wordt door NWO 

PROO, wordt in 2013 afgerond.

Marzano en IPC Dat leerlingen hun eigen kennis 

niet goed kunnen inschatten, weet ook Raymond Versluis, 

leerkracht en coördinator van het International Primary 

Curriculum (IPC) op basisschool Vianova in Alphen aan den 

Rijn. “Bij de start van een nieuw thema gaat de leerkracht 

met de leerlingen na wat ze al weten van een bepaald 

onderwerp. Kinderen overschatten dat altijd.” IPC is een 

op internationale scholen ontwikkeld curriculum voor 

wereldoriëntatie, waarbij aan de hand van thema’s vak-

ken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis geïnte-

greerd aan de orde komen. Een groep is ongeveer een uur 

per week bezig met een thema, per jaar komen er vier 

of vijf aan bod. Het International Primary Curriculum 

is gebaseerd op de inzichten van de Amerikaanse onder-

wijsonderzoeker Robert Marzano. Marzano heeft een 

meta-analyse uitgevoerd op de Canadese, Amerikaanse 

en Europese onderwijsresearch van de laatste 35 jaar en 

Montessorischool Leidschenveen bezit veel zintuiglijk materiaal, zorgt 
voor beweging en de klassen zijn breinvriendelijk ingericht.
Foto: Remco Zwinkels
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daaruit gedestilleerd ‘wat werkt’. Zijn vijf ‘dimensies’ voor 

actief leren van kinderen – ontwikkelen van een positieve 

houding en opvatting over het eigen leren, verwerven en 

integreren van nieuwe kennis, uitbreiden en verfi jnen 

van kennis van vaardigheden, betekenisvol gebruiken van 

kennis en productieve leer- en denkgewoontes – zijn terug 

te vinden in de IPC-methodiek. Raymond Versluis: “IPC 

gaat uit van de nieuwsgierigheid van een kind, van zelf 

ervarend en ontdekkend leren. Een groep die bezig is met 

IPC zoekt kennis bij elkaar in boeken of op de computer, 

of doet testjes. Leerkrachten observeren en begeleiden 

het proces. Het gaat erom dat kinderen actief en nieuws-

gierig zijn, goede materialen bij elkaar halen, met elkaar 

overleggen. We halen de kennis ook van buiten de school. 

We maken excursies of vragen gastdocenten iets te komen 

vertellen.” Het aanbod van IPC bestaat uit tachtig mappen 

met materiaal, opdrachten en een handleiding waarin 

de doelstellingen van de lessencyclus staan. De school 

maakt zelf een keuze uit deze mappen en kiest ook de 

doelstellingen. Versluis: “We starten altijd met een spec-

taculaire aftrap. Bij het thema Volksverhuizingen hebben 

we bijvoorbeeld een partytent op het plein gezet, waar de 

kinderen van groep 7 en 8 onverhoeds naartoe werden 

gestuurd. Ze mochten maar heel weinig meenemen een 

pen, een blaadje papier. Dat was de inleiding: zo gaat het 

in Syrië en andere brandhaarden. In de tent gingen we 

praten over de oorzaken van volksverhuizingen.” Door IPC 

ontwikkelen kinderen een onderzoekende houding, is de 

ervaring van Versluis. “Dat vertaalt zich ook in onderzoe-

kend gedrag tijdens de reken- of taalles. Ook daarbij valt 

veel te ontdekken. Kinderen ervaren dat leren leuk is en 

spannend, daardoor zijn ze gemotiveerd om te leren.” 

Bij het thema Volksverhuizingen zette basisschool Vianova een partytent op het schoolplein, waar de kinderen van groep 7 en 8 onverhoeds 
naartoe werden gestuurd. Ze mochten maar heel weinig meenemen: een pen, een blaadje papier. In de tent praatten ze verder over de oorzaken van 
volksverhuizingen.

‘ m i n d m a p p e n  d w i n g t  j e  l i j n t j e s 
t e  l e g g e n  t u s s e n  v e r s c h i l l e n d e 
o n d e r d e l e n ,  m a a r  g e b r u i k  j e 
a n d e r m a n s  m i n d m a p ,  d a n  w e r k t 
d at  c o n t r a p r o d u c t i e f ’
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Bert Keizer: “Het is onzin om te zeggen dat het brein en het geestelijk leven 
hetzelfde zijn. Sommige dingen kun je redelijk voorspellen vanuit een brein, 
maar het gedrag van mensen is wat echt telt.” Foto’s: Ingrid de Groot

d e  co n f ro n tat ie  Worden wij echt bepaald door ons brein, of is er ook zoiets als 

een ziel? Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie en hersenonderzoeker, schreef het boek Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie en hersenonderzoeker, schreef het boek Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie en hersenonderzoeker

‘Wij zijn ons brein’. De arts/fi losoof Bert Keizer ziet dat heel anders en publiceerde het essay 

‘Waar blijft de ziel?’ Kader Primair liet hen de degens kruisen en vroeg wat het onderwijs 

van hen kan leren. tekst marijke nijboer

Dick Swaab houdt van heldere taal. Zo stelt hij onomwon-

den dat de ziel een ‘misverstand’ is. In werkelijkheid, zegt 

hij, is ons ‘ik’ het resultaat van het functioneren van onze 

miljarden hersencellen. Die stelling is hem niet in dank 

afgenomen door christelijk Nederland, vertelt hij grinni-

kend. Om te illustreren dat onze persoonlijkheid samen-

valt met het brein, wijst hij op eeneiige tweelingen. “Die 

kinderen hebben dezelfde genetische achtergrond en lijken 

sprekend op elkaar, maar hebben een ander brein en een 

ander karakter. Het brein bestaat uit zo’n honderd miljard 

hersencellen en iedere cel maakt contact met tussen de 

duizend en honderdduizend andere cellen. Alleen de goed 

functionerende contacten en cellen blijven. Deze ‘zelforga-

nisatie’ bepaalt uiteindelijk de vorming van het netwerk. 

Daardoor is elk brein uniek.”

Het bewustzijn, zegt Swaab, ontstaat deels doordat je ogen, 

tastzin en evenwichtsorganen voortdurend informatie over 

de positie van je lichaam in de buitenwereld sturen naar 

je ‘verkeerscentrum’, de gyrus angularus. Verder wordt het 

bewustzijn gevoed door de interactie tussen de thalamus en 

de prefrontale cortex, voorin de hersenpan. “De buitenwereld 

thema  breinbewust werken

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

Wij zijn ons brein.
Maar waar blijft de ziel dan?
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“Als je naar je kind kijkt, zie je niet alleen een bewegend 

lichaam met ergens daarbinnen de kleine Marianne. Je 

ziet het hele kind, een wezen met een wil, dat je kan 

optillen en tegen je aandrukken. De ziel zit niet ‘in’ haar 

lichaam zoals de fi ets in de schuur, maar eerder zoals de 

stemming ‘in’ een feestje.”

MRI-scanner
Voor Swaab is het ondenkbaar dat wij drijfveren kennen 

die niet zichtbaar zijn in een MRI-scanner. “Elk hersen-

gebied heeft een functie en als je een bepaald gebied 

dopamine geeft, krijg je het gevoel dat iets goed of lekker 

is. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat er meer 

bestaat.” Daarentegen wijst Keizer op de ongrijpbaarheid 

van de ziel. “Dat je bepaalde fenomenen óók terugziet 

als een chemische reactie, wil niet zeggen dat ze enkel 

daaruit bestaan.” De ziel is niet te vangen, en tegelijk 

onontkoombaar. “Van een rollende bal denken we geen 

moment dat daar een geest in zit. Maar bij het jongetje 

dat daar achteraan rent, denken we dat wel. Als wij niet 

dachten van elkaar dat we een ziel hadden, zouden we 

niets tegen elkaar te zeggen hebben.” Keizer vervolgt: 

“Het is onzin om te zeggen dat het brein en het geeste-

lijk leven hetzelfde zijn. Ik heb nog nooit een schilderij 

gezien zonder verf. Omgekeerd wel. Je kan die dingen 

niet zomaar aan elkaar gelijkstellen. Het een kan niet 

zonder het ander, maar dat wil niet zeggen dat het een 

het ander is.”

Swaab riposteert dat hij het brein gelijkstelt aan het 

geestelijk leven op basis van ‘duizenden experimenten en 

klinische waarnemingen’.

Volgens Swaab kan het gedrag van mensen maar voor 

een klein deel worden bijgestuurd. Het brein vormt zich 

onder invloed van genen, toeval tijdens de vroege ontwik-

keling en het ouderlijk milieu. Dat alles samen bepaalt 

onze persoonlijkheid en voor een groot deel ons gedrag 

en onze morele keuzes. Echt vrije keuzes maken wij niet.

Keizer: “Natúúrlijk ligt er al een en ander vast. Ik ben 

geboren met een goed gevoel voor ritme, maar ik kan 

geen instrument bespelen. Ik kom namelijk uit een 

milieu waarin niemand muziekles kreeg. De kans dat ik 

dingen zou gaan schrijven die andere mensen zouden 

willen lezen, was ook heel klein. In dat opzicht hadden 

we evenmin een traditie in onze familie. Maar dat is 

toevallig wél gebeurd. Sommige dingen kun je redelijk 

voorspellen vanuit een brein, maar het gedrag van men-

sen is wat echt telt.” Als je alleen naar de hersenen zou 

speelt dus een grote rol, maar wel via onze zintuigen. 

Er is niets magisch aan.”

Ook Bert Keizer denkt dat het bewustzijn niet op een 

bepaalde plek zetelt. Hij citeert Wittgenstein: “‘Het 

menselijk lichaam is het beste beeld van de menselijke 

ziel.’ Wittgenstein wil weg van het idee dat de ziel in het 

lichaam huist.” Maar waar Swaab onderscheid maakt tus-

sen de geest, het product van de miljarden hersencellen 

en een onstoffelijke ziel – die volgens sommigen (niet 

volgens hem) blijft bestaan na het overlijden – ziet Keizer 

de ziel als meer dan alleen het product van de hersenen. 

Dick Swaab: “Als je bijvoorbeeld alleen maar het geloof van de 
ouders ingeprent krijgt, op het moment dat je daar als jong kind heel 
gevoelig voor bent, dan wordt dat vastgelegd in je brein. Echt vrije 
keuzes maken wij niet.” 

‘ i k  d e n k  d at  e e n  s c h o o l  h e t 
l e v e n  v a n  e e n  k i n d  o p  e e n  d i e p e 
m a n i e r  k a n  b e ï n v lo e d e n ’

Wij zijn ons brein.
Maar waar blijft de ziel dan?
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Werk aan de wereld

Je bent een goed opgeleide professional met 

ruime praktijkervaring. Je wilt jouw kennis delen 

met vakgenoten in Afrika of Azië. Door een jaar of 

langer met ze samen te werken. Niet voor het geld, 

maar wel om ervaringen rijker te worden. Je bent 

tevreden met een vergoeding die gelijk is aan het 

salaris van je lokale collega’s. Herken je jezelf en wil 

je meewerken aan een wereld zonder armoede? 

Kom dan zaterdag 9 februari naar de informatiedag 

‘Meet VSO’. Je ontdekt er hoe je kunt bijdragen 

aan de structurele ontwikkeling van een land. 

Je ontmoet er ook professionals die al via VSO 

gewerkt hebben. Ze vertellen je graag hoe zij 

het wonen en werken in Afrika of Azië hebben 

ervaren. Meld je aan op www.vso.nl. Tot zaterdag 

9 februari in Utrecht. 

Werken voor ¤ 9,- per dag 
en rijker terugkomen?

Meester Jèsus vertelt Meester Jèsus vertelt Meester Jèsus vertelt Meester Jèsus vertelt 
over zijn ICT lessen op over zijn ICT lessen op over zijn ICT lessen op 
de Huarahuaraschoolde Huarahuaraschoolde Huarahuaraschoolde Huarahuaraschoolde Huarahuaraschoolde Huarahuaraschool
over zijn ICT lessen op 
de Huarahuaraschool
over zijn ICT lessen op over zijn ICT lessen op 
de Huarahuaraschool
over zijn ICT lessen op over zijn ICT lessen op 
de Huarahuaraschool
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kijken, zou dat volgens Keizer tot ongewenste maatschap-

pelijke ontwikkelingen kunnen leiden. “Stel je voor dat bij 

sollicitaties een hersenscan zou worden gebruikt om de 

karaktertrekken te screenen. Of dat tijdens een rechtszaak 

zou worden gezegd: kijk eens naar deze scan, deze man is 

helemaal niet in staat om een normaal leven te leiden.” 

Keizer: “Het menselijk gedrag moet uiteindelijk de door-

slag geven. Het gaat om wat mensen doen.”

Taalachterstand
Swaab denkt juist dat de maatschappij nog veel meer zou 

kunnen profi teren van de neurowetenschap. Hij noemt als 

voorbeeld pedofi lie. “We weten daar weinig van, door het 

taboe dat erop rust. Niemand durft daar goed onderzoek 

naar te doen. Een belangrijke vraag is: hoe komt pedofi lie 

tot stand? Zijn er factoren die we kunnen voorkomen? Maar 

ook: als iemand eenmaal gestraft is, hoe kun je dan zorgen 

dat hij niet weer tot pedoseksuele handelingen komt?”

Het IQ ligt volgens Swaab voor 80 procent vast op basis van 

genetische informatie. “Je kan er vanuit de omgeving voor 

20 procent nog wat aan doen, als je maar vroeg genoeg 

begint.” Onderwijsachterstand is volgens hem nauwelijks 

in te halen, zeker als er sprake is van taalachterstand. “Taal 

is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het hele 

brein. Scholen moeten dus zo vroeg mogelijk inzetten op 

taalachterstand. De vraag is wel: wat is de meest effectieve 

methode?” Hij verwijst naar professor Jelle Jolles, die daar-

naar onderzoek doet aan de VU.

Keizer is optimistischer over de reikwijdte van de school: 

“Ik denk dat een school het leven van een kind op een 

diepe manier kan beïnvloeden. Veel mensen, inclusief 

ikzelf, hebben een onderwijzer(es) gehad die hen heel erg 

dierbaar was en aan wie ze nog altijd met dankbaarheid 

denken.”

Het onderwijs zou meer rekening kunnen houden met het 

jonge brein. Swaab: “Twaalfjarige meisjes steken een kop 

uit boven de jongens. Zij rijpen ongeveer twee jaar eerder. 

Dat betekent niet dat je jongens en meisjes weer uit elkaar 

zou moeten halen; het heeft ook voordelen om ze bij elkaar 

te zetten. Maar scholen zouden wel meer rekening moe-

ten houden met de grote individuele verschillen. Al is dat 

gemakkelijker gezegd dan gedaan in deze bezuinigende 

maatschappij.” Omdat mensen vaak pas na afl oop beseffen 

wat een keuze inhoudt, vindt Swaab bovendien dat er na 

de keuze voor een sector, studie of beroep altijd een weg 

terug moet zijn.

Bijzondere scholen
Swaab is tegen scholen met een geloofsdenominatie, 

omdat kinderen hierdoor een eigen keuze wordt ontno-

men en zij een afwijzende houding zouden ontwikkelen 

ten opzichte van andersdenkenden. Is het niet positief als 

de milieus thuis en op school overeenstemmen? Swaab: 

“Nee. Het is juist heel belangrijk dat kinderen op jonge 

leeftijd met andere opvattingen en geloven in contact 

komen. Als je alleen maar het geloof van de ouders inge-

prent krijgt, op het moment dat je daar als jong kind heel 

gevoelig voor bent, dan wordt dat vastgelegd in je brein, 

net zoals je moedertaal. Het is heel belangrijk om in die 

kritische periode ook anderen te zien, waardoor de xeno-

fobie – die we allemaal hebben – wat doorbroken wordt.”

Keizer reageert kritisch: “Als je niet wilt dat kinderen van-

uit een gelovig gedachtengoed worden onderwezen, waar-

om zou je dat dan wel doen vanuit een Darwinistisch 

gedachtengoed? Kinderen worden de hele dag gebombar-

deerd met allerlei gedachtegoed. Het zal nog niet meeval-

len om daar alleen de goede uit te vissen.”

Maakt het onderwijs genoeg gebruik van de beschikbare 

kennis over het brein? Swaab: “Ik heb het idee dat de 

regering vaak maar wat doet. Je moet niet zomaar ergens 

geld in pompen. Zoek een betrouwbaar antwoord op de 

vraag: is dit de meest effectieve manier?” Hij vindt dat er 

vanuit de maatschappij vaak te snel wordt gereageerd op 

bevindingen uit wetenschappelijk breinonderzoek. “Met 

mijn boek wil ik de vertaalslag maken. Ik stimuleer graag 

de discussie. Sommigen vinden dat niet de rol van de 

wetenschapper. Maar ik denk juist dat je de mensen moet 

laten kauwen op je ideeën.” Lachend: “Het is een tijdro-

vende klus, dat uitleggen en vragen beantwoorden. Maar 

het geld voor het Nederlands Instituut voor Neuroweten-

schappen, waar ik dertig jaar directeur was, komt van 

de maatschappij, dus ik vind dat we ook verantwoording 

moeten afl eggen. We hebben de maatschappij, inclusief 

het onderwijs, vanuit ons onderzoek ook wel wat te ver-

tellen.” 
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‘ k i n d e r e n  w o r d e n  d e  h e l e  d a g 
g e b o m b a r d e e r d  m e t  a l l e r l e i 
g e d a c h t e g o e d .  h e t  z a l  n o g  n i e t 
m e e v a l l e n  o m  d a a r  a l l e e n  d e  g o e d e 
u i t  t e  v i s s e n ’

‘d e  z i e l  z i t  n i e t  ‘ i n ’  j e  l i c h a a m 
z o a l s  d e  f i e t s  i n  d e  s c h u u r , 
m a a r  e e r d e r  z o a l s  d e  s t e m m i n g 
‘ i n ’  e e n  f e e s t j e ’
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‘b o eien d  l er en  i s  v er a n k er d  in  a l  o nze  s c h o l en ’

Natuurlijk leren, boeiend leren of brainbased 

onderwijs: scholen moeten ‘iets’ met het 

brein. Niet alleen in de klas, maar ook 

richting leidinggevenden en onderwijzend 

personeel. Cursussen als Neurolinguïstisch 

Programmeren (NLP), snellezen en 

Brain boost – waarin leidinggevenden leren Brain boost – waarin leidinggevenden leren Brain boost

om te gaan met het onderbewuste – zijn 

in trek. Hoe faciliteer je een breinrijke

(leer)omgeving? tekst larissa pans

Bestuurder Ad Vis van de Alpha Scholengroep uit Zeeland 

kan een ‘ouwe rot in het vak’ genoemd worden als het gaat 

om natuurlijk leren: al sinds 2006 werken de scholen van 

de Alpha Scholengroep met ‘breinthema’s’ als systeemden-

ken, causale lussen (Peter Senge, red.) en aandacht voor de 

werking van de hersenen. “Ooit ontmoette ik ‘duurzaam 

leren-goeroe’ Jan Jutten. Zijn systeemdenken sprak mij 

meteen aan: wat je als leerkracht doet, is dat je uitlegt aan 

leerlingen dat alles met elkaar in verbinding staat. Mijn rol 

als bestuurder zie ik als enthousiasmerend, faciliterend en 

proactief. Zo zal ik nooit ontbreken op brainstormbijeen-

komsten over de toekomst van ons onderwijs.” Overal op 

de scholen liggen praktische naslagwerken over boeiend 

leren en het brein, er hangen mindmaps en er zijn regelma-

tig interne scholingsbijeenkomsten. “75 procent van het 

Breinvriendelijk 
leidinggeven

personeel draait mee in één van de netwerken over bijvoor-

beeld hoogbegaafdheid en boeiend onderwijs, en komt zes 

keer jaar bij elkaar. Die betrokkenheid, daar ben ik heel 

trots op. De Alpha Scholengroep was een verzameling van 

zestien scholen, nu – na al die jaren – zijn we een systeem 

geworden. Boeiend leren is verankerd in al onze scholen.”

Tegenwind Op de grote studiedag van het afgelopen 

jaar voor al het personeel van de Alpha Scholengroep was 

het thema de werking van de hersenen. Vis: “Margriet 

Sitskoorn, Dick Swaab en Jan-Willem van den Brandhof 

kwamen spreken. Met als invalshoek: wat betekent dit voor 

jouw leerkrachtgedrag? Uit de tevredenheidsenquête na 

afl oop bleek het personeel unaniem laaiend enthousiast.” 

Vis ziet geen nadelen aan natuurlijk leren, maar heeft ook 

weleens met tegenwind te maken vanuit personeelsleden. 

“Natuurlijk wordt er weleens verzucht: ‘Maar hoe doe ik dat 

dan in de klas?’ In 2006 startten we met een paar groepjes 

enthousiaste leerkrachten, stapje voor stapje gingen deze 

‘kartrekkers’ heel gericht aan de slag met de omschakeling. 

Je moet je teams de tijd gunnen en ze de ruimte geven. 

Laat ze maar experimenteren. Als schoolleider moet je 

ook faciliteren: ik heb één zo’n voortrekker een dag per 

week uitgeroosterd, zodat hij anderen kon coachen.” Vis 

ziet breinvriendelijk leidinggeven als het scheppen van 

een klimaat waarin mensen de tijd krijgen om over zaken 

na te denken. “Organiseer intervisieavonden, momenten 

van denken over het denken. Ik merk dat invallers die het 

traditionele onderwijs gewend zijn ons systeem ingewikkeld 

‘ i k  h e b  é é n  vo o r t r e k k e r  e e n  d a g 
p e r  w e e k  u i t g e r o o s t e r d ,  z o d at 
h i j  a n d e r e n  ko n  c o a c h e n ’
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vinden. ‘Wat gebeurt hier?’, zie je een invaller weleens 

denken. Aan de Hogeschool Zeeland en de pabo geven wij 

colleges boeiend onderwijs en systeemdenken, zodat ook 

nieuwe generaties leerkrachten al enigszins ingevoerd zijn. 

Natuurlijk leren is een ontwikkeling die nooit stopt.”

Hype Breinvriendelijk leidinggeven houdt in dat je 

weet hoe het brein werkt en dat je die kennis effectief 

kunt inzetten in je leiderschap. Of dat nu is om een 

breinrijke leeromgeving in te voeren of om zelf meer 

vaardigheden aan te leren voor bijvoorbeeld het voeren van 

functioneringsgesprekken. AVS-adviseur Maartje Alma geeft 

onder andere cursussen Neurolinguïstisch Programmeren 

(NLP) en Brain Boost! (inclusief snellezen). Ze erkent dat 

alle herseninteresse een hype is, maar wel een belangrijke: 

“Het is heel nuttig te weten hoe menselijk gedrag in elkaar 

zit en hoe je dat kunt sturen. Niet alleen in het onderwijs, 

op allerlei terreinen kun je bijvoorbeeld NLP gebruiken. 

Wat NLP doet is het aanleren van gedragsprincipes en 

uitgangspunten die ontleend zijn aan modellen van 

succesvolle mensen. Je leert verbinding te leggen met een 

ander. Op onbewust niveau kun je mensen helpen om zich 

te ontwikkelen en eventueel te ‘sturen’, dat is het mooie 

ervan. Op een heel natuurlijke manier zet je jezelf en een 

ander in beweging.”

Alma vervolgt: “Mensen kunnen last hebben van beper-

kende overtuigingen, bijvoorbeeld: ‘Dit kan ik niet’ of 

‘Die leerling is geen rekenwonder’. Als je dat een paar 

keer herhaalt, wordt die aanname een overtuiging. Een 

van mijn cursisten zei bij elk succes dat werd gevierd 

tegen zijn team: ‘Maar we zijn er nog niet’. Uiteindelijk 

ontstond er weerstand. Zijn team zei: ‘We zijn er nooit’. 

Terwijl die directeur het helemaal niet zo bedoeld had, 

bracht hij onbewust een negatieve overtuiging over.”

Vanuit het brein gezien blijft het onderbewuste een 

belangrijke factor om in beweging te komen. Alma: “Je 

leert met NLP je eigen gedrag en je eigen leiderschap heel 

goed kennen. Vaak hoor ik: ik kijk anders naar mijzelf, 

naar mijn gesprekspartner en naar mijn team. Het is pret-

tige bagage om te hebben. Ik geef basale technieken mee 

en leer mijn cursisten om het praktisch toe te passen. 

Er is wel enige schroom. Ik hoor wel van cursisten dat 

‘g a  n i e t  a a n  j e  t e a m  vo o r -
k a u w e n  h o e  j e  e e n  b r e i n r i j k e 
l e e r o m g e v i n g  m o e t  i n vo e r e n ’

Door de juiste vragen te stellen, kan er meer diepgang komen in gesprekken met collega’s en kan er sneller tot de kern worden gekomen. 
Deze aanpak uit het Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) genereert snel succes.
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Bewuster observeren André 

Westerveld, directeur van openbare 

basisschool de Hoekstee in Drenthe, 

volgde een cursus NLP. “Mijn doel 

was om me verder te bekwamen in 

het voeren van gesprekken, inzichten 

te krijgen in hoe zoiets werkt. Ik 

heb geleerd om met iemand anders 

in gesprek te komen zonder dat je 

met je eigen bagage de woorden 

van de ander interpreteert. Ik kan 

nu luisteren naar een ander, let 

op mimiek, emotie in de stem, ik 

observeer bewuster. Je komt een laag 

dieper. Op school, weer in de waan 

van de dag, is het wel lastig om niet in 

oude valkuilen te trappen. Ik probeer 

me aan de technieken te houden die 

ik heb geleerd. Als je het goed doet, 

krijg je in een gesprek het echte 

verhaal op tafel, weet je wat er bij je 

collega´s leeft.”

Bas Peters van de St. Jacobusschool in 

Valburg vindt dat leidinggeven van-

daag de dag voornamelijk communiceren betekent. Ook 

hij volgde daarom een NLP-cursus. “Ik wilde mijn commu-

nicatieve vaardigheden aanscherpen. Op een heel bewuste 

manier leer je om te gaan met het onbewuste handelen van 

je gesprekspartner. Ik leg nu beter verbinding met mijn 

gesprekspartner: ik stel goede vragen, er zit meer diep-

gang in het gesprek en ik kom sneller tot mijn doel. Juist 

bij beoordelings- en functioneringsgesprekken genereert 

deze aanpak snel succes. Laatst heb ik bemiddeld tussen 

twee collega’s met een verschil van inzicht. Ik heb met ze 

gesproken en het is me gelukt om de twee dichterbij elkaar 

te brengen. Wat ik heb gedaan? Ik heb rustig gespiegeld 

hoe mensen zitten. Zitten ze met de armen over elkaar, dan 

doe ik dat ook. Spiegelen vinden mensen onbewust prettig. 

Er ontstaat toenadering en je maakt makkelijker een kader 

waarin je je boodschap kwijt kunt. Ach, ik kan dit wel ver-

tellen, maar je moet het zelf doen en meemaken.” 

De AVS verzorgt cursussen Neurolinguïstisch Programmeren 

(NLP) en Brain Boost! (inclusief snellezen). Kijk op pagina 50 

en 51 voor meer informatie en zie www.avspifo.nl. Of neem 

contact op met cursusleider Maartje Alma, tel. 030-2361010, 

m.alma@avs.nl. Via haar kunt u zich ook abonneren op de 

nieuwsbrief NLP.

h e i n e k e n

Er zijn bedrijven, buiten het onderwijs, die theorieën over 

het brein meenemen in hun personeelsbeleid. Bierbrouwerij 

Heineken gebruikt bijvoorbeeld zes breinprincipes (emotie, 

zintuiglijk rijk, creatie, focus, herhaling en voortbouwen) bij de 

kennisoverdracht naar de buitendienst. De vertegenwoordigers 

in de buitendienst worden getraind hoe ze belangrijke 

boodschappen op verschillende manieren kunnen herhalen. 

Ze proberen de verkoopplannen te visualiseren en de klant uit 

te nodigen mee te denken. Volgens een van de leidinggevenden 

van de vertegenwoordigers, Bart Wijn, is het belangrijk dat 

mensen in hun kracht worden gezet, dat ze vertrouwen op de 

talenten die ze hebben en verantwoordelijkheid nemen voor hun 

werk. “Dit verklaart voor een groot deel de plezierige werksfeer 

en succesvolle samenwerking binnen het team.”

(Bron: Leren in organisaties, februari 2010)

Je leert met NLP je eigen gedrag en leiderschap goed kennen. Het is nuttig te weten hoe menselijk 
gedrag in elkaar zit en hoe je dat kunt sturen.

collega’s van tevoren tegen hen zeggen: ‘Ga je nu bekeerd 

worden?’ Ik vind: je onderbewuste is de geheime plek waar 

we te weinig gebruik van maken, ook bij kinderen.” Zoals 

bij elke verandering, zegt Alma, moet je goodwill hebben 

van je team en zorgen dat het nieuwe fenomeen van hen 

wordt. “Ga niet aan ze voorkauwen hoe je een breinrijke 

leeromgeving moet invoeren. Leg uit dat een rijke leerom-

geving datgene is wat het meest de hersenontwikkeling 

stimuleert. Laat iedereen het op zijn eigen, brede manier 

invoeren.” ‘ j e  m o e t  j e  t e a m s  d e  t i j d  g u n n e n 
e n  z e  d e  r u i m t e  g e v e n ’
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zo k an het ook !   good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

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

Zo kan het ook!: Door het bundelen van de krachten van school en ouders kan 

de Woerdense Andersenschool aparte klassen voor hoogbegaafde leerlingen 

vormen en hen meer bieden dan wat extra werk.

tekst andrea holwerda

Drie jaar had een collega-school van 

de Woerdense Andersenschool met 

Leonardoklassen gewerkt, toen de over-

koepelende Stichting Klasse hiervoor geen 

nieuw geldpotje meer kon vinden. “Zoekend 

naar een oplossing ontstond het idee de 

24 leerlingen bij ons te plaatsen”, vertelt 

schoolleider Thea Streng. “Het bestuur 

verwachtte dat ze, in tegenstelling tot de 

andere, verder zwarte school, goed bij de 

rest van onze 150 leerlingen zouden passen. 

En dat ze dan na een jaar terug naar de regu-

liere groepen konden, waar we steeds meer 

op maat werkten.”

Maar na een paar weken dacht Streng vorig 

schooljaar al: we moeten die twee aparte 

‘hb-klassen’ houden. “Ik leerde dat slim 

zijn echt een last kan zijn. Deze kinderen 

kunnen zich heel een-

zaam voelen. Ze heb-

ben die kleinere klas 

met gelijkgestemden, 

waar ze de reguliere 

lesstof op hun eigen 

niveau en tempo 

aangeboden krijgen 

plus extra vakken als 

Chinees, schaken en 

omgaan met hoog-

begaafdheid, écht 

nodig.”

Streng laste daarop 

een ouderavond in om 

de situatie te bespre-

ken. Bij het overplaat-

sen van de groepen 

had Stichting Klasse al 

besloten van het dure 

en – zo was gebleken 

– weinig ondersteunende Leonardo-concept 

af te stappen. “Daarnaast bleken alle ouders 

bereid honderd euro per maand extra bij 

te dragen via de door een aantal van hen 

al opgerichte Stichting Vrienden van het 

Hoogbegaafdenonderwijs in Woerden e.o.” 

Ook wilde de stichting wel op zoek gaan 

naar sponsoren om leerkrachten voor de 

extra vakken te kunnen betalen. Streng: 

“Daarmee waren de kosten gedekt.”

Een en ander werd daarop met goedkeuring 

van het bestuur in gang gezet en in contrac-

ten vastgelegd. De hoogbegaafdengroepen 

werden ondertussen, onder andere door 

het doen van projecten met andere klassen, 

meer en meer onderdeel van de school. 

“Wij leerden als team veel van twee met 

de leerlingen overgekomen leerkrachten”, 

vertelt Streng. “Over de andere manier van 

lesgeven, het signaleren van hoogbegaafd-

heid maar ook het kritisch kijken naar aan-

meldingen. Soms hebben leerlingen zulke 

complexe gedragsproblemen, dat dat niet 

alleen met meer uitdaging op te lossen is. 

Dan moet je zo’n leerling toch weigeren.”

Uiteindelijk zijn er dit schooljaar drie hb-

klassen van twintig leerlingen: groep 4/5/6, 

groep 6/7 en groep 7/8. “In de onderbouw 

werken we met acht fasen en kunnen 

de leerlingen versnellen en ook al extra 

vakken volgen.” Er zijn nu vijf leerkrachten 

voor de drie groepen, van wie twee zich 

nog bijscholen. Dankzij sponsoren als het 

bestuur, maar onder andere ook de plaatse-

lijke tandarts, kan daarnaast een hand vol 

leerkrachten voor de extra vakken worden 

ingehuurd. Verder regelde Streng drie 

studenten pedagogiek voor ondersteuning 

bij bijvoorbeeld het leren leren. “We zien 

en horen van ouders hoeveel gelukkiger de 

leerlingen dankzij de groepen zijn”, stelt 

Streng. “Ze kunnen zichzelf zijn, worden 

écht uitgedaagd en leren dus ook falen 

en balen.” Tegelijkertijd wordt nagedacht 

hoe sommige, bijna wonderkinderen, ook te 

blijven boeien. Streng wil, om het evenwicht 

binnen de school te bewaren, geen vierde 

hoogbegaafdengroep, terwijl de aanmel-

dingen blijven binnenstromen. Dus wordt er 

gekeken naar het op dezelfde manier vor-

men van aparte groepen op collega-scholen. 

“Al moet het voor iedere school uiteindelijk 

een inhoudelijke keuze zijn.” 

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

gelukkige leerlingen dankzij 
hoogbegaafdengroepen

Leerlingen in de drie hoogbegaafdengroepen van de Andersenschool 
in Woerden krijgen onder andere extra vakken als Chinees, schaken en 
omgaan met hoogbegaafdheid aangeboden.
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         Van 22 januari tot en met 26 januari a.s. vindt 

de NOT in de Jaarbeurshallen te Utrecht plaats.

Presikhaaf Schoolmeubelen is daar uiteraard vertegen-

woordigd. Wij zullen op de NOT een aantal nieuwe 

producten presenteren. Onze stand is te vinden in  

Hal 7, standnummer 07.C068. Wij hopen u daar  

graag te ontmoeten!

S C H O O L M E U B E L E N

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 5457
6802 EL Arnhem

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

Presikhaaf Schoolmeubelen

Presikhaaf Schoolmeubelen op de NOT 2013

Voor meer informatie kijk op:
www.schoolmeubelen.com
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