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Een staking die 
niemand heeft 
gewild
Het is dan toch nodig op 6 maart aanstaande. Ik doel op de landelijke 

staking tegen het onderwijsbeleid van deze regering, met als speerpunt de 

bezuinigingen op Passend onderwijs. Schoolleiders en leerkrachten komen 

die dag op voor die leerlingen die veel moeite hebben om aan de alsmaar 

toenemende eisen van ons onderwijs te voldoen. 

Samen met de overige onderwijsorganisaties hebben we het afgelopen 

anderhalf jaar intensief geprobeerd het kabinet en deze bewindslieden op 

andere gedachten te brengen. Dit heeft, behalve een jaartje uitstel, weinig 

opgeleverd. Het is niet zo dat wij bij de invoering van Passend onderwijs 

niet bereid zouden zijn om ongewenste effecten van het – overigens door 

de regering zelf bedachte – beleid rond de rugzakjes te veranderen. Ons 

bezwaar zit er vooral in dat er ruim 300 miljoen uit het primaire proces wordt 

wegbezuinigd, om daarna weer met een andere doelbestemming (scholing 

en prestatiebeloning) te worden ingezet. We scholen en belonen collega’s 

met geld dat anderen hebben mogen inleveren, met verlies van hun baan en 

het teloorgaan van expertise. Dat blijft onverteerbaar. Een regering die de 

mond vol heeft van ‘Nederland Kennisland’ kan en mag zo niet omgaan met 

de basis van onze kenniseconomie, het primair en voortgezet onderwijs. 

Aangezien overtuigende argumenten en alternatieven die door ons zijn 

aangedragen niet lijken te helpen, doen we massaal nog één keer een 

beroep op het parlement om te luisteren naar onze argumenten en dit 

armzalige beleid te heroverwegen. Staakt u mee? Om een beeld te krijgen 

van het aantal stakers kunt u zich aanmelden via www.avs.nl/wijdoenmee.

Een week later, op 15 en 16 maart, komen we 

opnieuw bij elkaar tijdens het 17e AVS-congres 

‘Lerend leiden, Leidend leren’. Daar laten 

schoolleiders massaal zien dat zij wel bereid 

zijn zich te scholen en hun kennis met elkaar 

te delen. Daarvoor zijn we immers ooit aan dit 

mooie vak begonnen. U komt toch ook? 

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

masterclasses 

Kaderspel  door ton duif
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al snel aanmeldingen binnen van scholen die sluiten

Onderwijsbonden staken op 6 maart 
tegen bezuiniging Passend onderwijs
De gezamenlijke onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, roepen leden werkzaam in het primair, voortgezet, 

speciaal onderwijs en mbo op om 6 maart aanstaande – tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de 

Tweede Kamer – te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te 

bezuinigen op Passend onderwijs. De stakingsbijeenkomst vindt plaats in de Amsterdam Arena.

De bezuinigingsmaatregel is 

volgens de vakbonden zeer 

nadelig voor de kwaliteit van 

het onderwijs en heeft veel 

ontslagen, een hogere werk-

druk voor het achterblijvende 

personeel en minder tijd voor 

elke individuele leerling tot 

gevolg. Het onderwijs doet een 

ultiem beroep op de Tweede 

Kamer om af te zien van deze 

desastreuze maatregel en 

duizenden mensen voor het 

onderwijs te behouden. De 

AVS, AOb, CNVO, Abvakabo-

FNV en FvOv zijn eensgezind 

over het doel van de actie. 

Allen zijn overtuigd van 

het nut om zorgleerlingen 

zoveel mogelijk op te vangen 

in het reguliere onderwijs, 

maar voorzien grote nadelige 

gevolgen voor de kwaliteit 

als de invoering van Passend 

onderwijs gepaard moet gaan 

met 300 miljoen euro aan 

bezuinigingen. Daardoor 

komen kinderen in grotere 

klassen terecht en kunnen 

leerlingen die kunnen meeko-

men – mits ze extra aandacht 

krijgen – vaak alleen nog een 

beroep doen op de leerkracht 

voor de klas. Die komt daar-

door in een spagaat: hij of zij 

zal er alles aan doen om ieder-

een te helpen, maar meer tijd 

voor een zorgleerling betekent 

minder tijd voor de anderen.

In een land dat terecht hoge 

eisen stelt aan onderwijs kan 

dit alleen maar leiden tot 

voortschrijdend inzicht: de 

bezuiniging móet van tafel, 

vinden de bonden. Bovendien 

wijzen ze het vorige maand 

gelanceerde excuus dat de 

bezuiniging omwille van de 

economische situatie moet 

worden doorgevoerd reso-

luut van de hand: sinds het 

aantreden van het kabinet 

Rutte heeft het onderwijs er 

steeds op gewezen dat er alter-

natieven zijn voor de bezuini-

ging op Passend onderwijs.

Werkgeversorganisaties wor-

den de komende weken op de 

hoogte gebracht via aanzeg-

gingsbrieven. De vakbonden 

treden daarnaast in overleg 

met andere belangenorgani-

saties die (indirect) te maken 

krijgen met de gevolgen van 

de bezuinigingen. Politieke 

partijen krijgen de mogelijk-

heid om als toehoorder aanwe-

zig te zijn op de manifestatie. 

Het stadion gaat om 11.30 uur 

open, het programma begint 

om 13.00 uur. 

Staakt u mee? Meld u dan aan 

op www.avs.nl/wijdoenmee.

samenwerking passend onderwijs

Henk Keesenberg 
versterkt AVS

Henk Keesenberg – tot voor 
kort landelijk coördinator 
Passend onderwijs – en de 
AVS hebben besloten per 
heden intensief samen te 
gaan werken. Keesenberg 
is parttime verbonden aan 
de AVS voor alle advies- en 
ondersteuningstrajecten 
omtrent Passend onderwijs 
en herinrichting.

Keesenberg is gespecialiseerd in de bestuurlijk-organisatori-

sche en inhoudelijke aandachtsgebieden van het onderwijs 

in het algemeen en in het bijzonder in het kader van Pas-

send onderwijs. Hij heeft veel ervaring met beleidsontwikke-

lingen in samenwerkingsverbanden po, vo en REC’s.

De AVS is zeer verheugd de expertise en inzet van Keesen-

berg te kunnen verbinden aan haar bestaande activiteiten. 

Vorig schooljaar vonden er ook acties plaats tegen de bezuiniging op
Passend onderwijs. Foto: Gertjan van Midden
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wetsvoorstel centrale eindtoets ingediend bij tweede kamer

Verplichte toetsing taal en rekenen in april 2013 
komt dichtbij

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool gaan vanaf volgend schooljaar verplicht een centrale eindtoets 

voor taal en rekenen afl eggen. Het wetsvoorstel is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Als de Tweede 

én Eerste Kamer akkoord gaan, wordt de eerste centrale eindtoets in april 2013 afgenomen. Daarnaast gaan 

alle scholen in het primair onderwijs werken met een leerling- en onderwijsvolgsysteem, waardoor het 

opbrengstgericht werken wordt bevorderd, meldt het ministerie van OCW.

De verplichte centrale eind-

toets vult, als onafhankelijk 

gegeven, het schooladvies van 

de basisschool aan en moet 

een bijdrage leveren aan een 

doorlopende leerlijn tussen 

het primair en voortgezet 

onderwijs. Aan de hand van 

het schooladvies en de resulta-

ten van de centrale eindtoets 

kan er gekozen worden voor 

een school in het vo die aan-

sluit bij de talenten en het 

kennisniveau van de leerling, 

aldus OCW. De eindtoets zou 

basisscholen verder helpen 

om de opbrengsten van het 

door hen gegeven onderwijs 

te evalueren. Daarnaast zal 

de inspectie de resultaten 

van de eindtoets gebrui-

ken bij het toezicht op de 

onderwijskwaliteit.

AVS-voorzitter Ton Duif: 

“De Cito-toets (of een andere 

eindtoets) is prima als onder-

steuning voor de schoolkeuze 

na de basisschool, maar zin-

loos als afrekeninstrument 

voor scholen. Het voornemen 

van de minister om een ver-

plichte eindtoets af te nemen 

vanaf april 2013 valt deels 

onder dezelfde noemer. Alsof 

het enige dat telt reken- en 

taalopbrengsten zijn! Alsof 

opbrengstgericht werken het 

belangrijkste doel voor de toe-

komst is... En alsof een lichte 

stijging van de Cito-score het 

hoogste politieke doel is.”

Door de centrale eindtoets 

naar een later moment in 

het schooljaar te verschuiven 

(april in plaats van februari), 

komt het schooladvies van de 

basisschool centraler te staan 

bij de keus voor een school in 

het vo, meent OCW. 

Speciaal onderwijs later
Cito krijgt de wettelijke taak 

om de centrale eindtoets te 

ontwikkelen. De eindtoets 

sluit nauw aan bij de bestaan-

de Eindtoets Basisonderwijs, 

die Cito al jaren maakt. Op dit 

moment maakt ongeveer 85 

procent van de basisscholen 

daarvan op vrijwillige basis 

gebruik.

Ook alle scholen voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal 

onderwijs gaan de eindtoets 

taal en rekenen afnemen en 

werken met een leerling- en 

onderwijsvolgsysteem, als het 

wetsvoorstel door de beide 

Kamers komt. Zij krijgen ech-

ter langer de tijd om dit voor 

te bereiden (schooljaar 2015-

2016).

Naast de centrale eindtoets 

voor taal en rekenen komt er 

een centrale toets voor wereld-

oriëntatie beschikbaar, waar-

mee scholen de kennis van 

geschiedenis, aardrijkskunde 

en natuur/biologie kunnen 

meten. Deze toets is echter 

facultatief: scholen bepalen 

zelf of ze de toets afnemen.

Opbrengstgericht 
werken
Het gebruik van een leerling- 

en onderwijsvolgsysteem (lovs) 

wordt voor het regulier basis-

onderwijs voorgeschreven 

per 1 augustus 2012 en voor 

het speciaal basisonderwijs 

en het speciaal onderwijs 

per 1 augustus 2015. Van alle 

scholen wordt verwacht dat ze 

voor alle leerlingen gaan wer-

ken met een lovs, omdat dit 

het opbrengstgericht werken 

zou bevorderen. Door systema-

tisch vooraf doelen te stellen 

en tussentijds het kennisni-

veau van leerlingen te meten, 

kan een zo hoog mogelijke 

opbrengst per leerling wor-

den gerealiseerd. Ook kan er 

eerder tussentijds ingespeeld 

worden op de ontwikkeling 

van leerlingen. Het lovs maakt 

daarnaast inzichtelijk waar de 

leerlingen en de school staan 

ten opzichte van andere leer-

lingen en scholen. De meeste 

basisscholen werken al op 

deze manier. Het kabinet wil 

dit verder bevorderen. Scho-

len bepalen zelf welk lovs ze 

gebruiken en hoe vaak ze het 

kennisniveau meten, zolang 

de gebruikte toetsen maar 

valide en betrouwbaar zijn. 

b o z e  r e a c t i e s  c i to - to e t s  2 0 1 2

Dit schooljaar is de Cito-toets nog afgenomen in februari. Bij de 

AVS zijn boze reacties binnengekomen over de onmogelijkheid 

om de digitale editie van de Eindtoets basisonderwijs te maken. 

Sommige leerlingen konden helemaal geen toets doen of moesten 

taken opnieuw maken, omdat hun resultaten onder de naam van 

een andere leerling terecht waren gekomen. Cito meldde dat te 

resetten, maar dat bleek de volgende dag niet gebeurd. Een greep 

uit de overige reacties: “Inloggen is onmogelijk of duurt lang. Of 

het hele systeem valt uit als leerlingen er net een taak op hebben 

zitten. Gegevens zijn niet goed opgeslagen. Ook bij de leerlingen 

die de toets op papier maken, geeft dit onrust.”

Veel zorgen werden geuit over het effect van het oponthoud op 

de toetsresultaten. Veel frustraties ook omdat zowel Cito als het 

ministerie van OCW telefonisch niet goed bereikbaar waren op het 

moment dat de problemen zich voordeden. De AVS verzamelt alle 

reacties die binnenkomen (info@avs.nl) en neemt hierover contact 

op met Cito. Cito heeft aangegeven dat de digitale toets eventueel 

op een later moment afgenomen kan worden: de Niveautoets 

tot en met 24 februari en de Digitale Eindtoets tot en met 6 april 

aanstaande.
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kosten personeel relatief sterk gestegen

CBS: ‘Scholen teren in op reserves’

In de periode 2006–2010 stegen de lasten van primair en voortgezet onderwijs harder dan de baten. Hoewel 

scholen de laatste jaren gemiddeld meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, heeft een groot aantal nog 

veel geld in kas, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat de lasten van scholen in 

de periode 2006-2010 harder 

stegen dan de baten, komt 

voornamelijk door een toe-

name van de uitgaven aan 

personeel, meldt het CBS. De 

personeelskosten groeiden 

met 21 procent. Het aantal 

voltijdbanen nam met 2,5 pro-

cent toe; daarnaast kwamen 

veel leerkrachten in hogere 

salarisschalen terecht (func-

tiemix). Ten slotte stegen de 

cao-lonen met 11 procent, een 

inhaalslag om de achterstand 

op andere sectoren gedeeltelijk 

weg te werken. De cao-loonstij-

ging was hoger dan de infl atie 

in deze periode (7 procent).

Doordat scholen de laatste 

jaren meer geld uitgeven dan 

dat er binnenkomt, is het 

aandeel scholen met veel geld 

in kas gedaald. Bij goed fi nan-

cieel management ligt de liqui-

diteit van een school tussen 

de zogenoemde signalerings-

waarden van 0,5 en 1,5. In 2010 

had 73 procent van de scholen 

een liquiditeit boven de 1,5; 

een jaar eerder was dat nog 77 

procent. Van de basisscholen 

had 80 procent in 2010 een 

liquiditeit boven de 1,5, tegen 

47 procent van de middelbare 

scholen. Dit verschil wordt ver-

oorzaakt doordat basisscholen 

doorgaans kleiner zijn dan 

middelbare scholen, verklaart 

het CBS. Kleinere scholen hou-

den vaak grotere reserves aan, 

omdat ze meer risico lopen, 

bijvoorbeeld bij teruglopende 

leerlingaantallen. 

wel onderzoekende attitude op vindplaatsscholen

‘Relatie tussen wetenschap & techniek en 
opbrengstgericht werken is niet eenduidig’

De veronderstelde relatie tussen wetenschap & techniek en opbrengstgericht werken is niet eenduidig, zo 

blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut, dat schoolportretten maakte van basisscholen die bezig 

zijn met projecten Wetenschap & techniek. Wel is op deze ‘vindplaatsscholen’ sprake van onderzoekend leren 

en het ontwikkelen van een onderzoekende houding, zowel bij leerlingen als leerkrachten.

Van vindplaatsscholen wordt 

een bijdrage verwacht aan 

het ontwikkelen van een aan-

pak voor opbrengstgericht 

werken. De scholen hebben 

echter elk hun eigen aanpak 

en invalshoek hierbij, blijkt 

uit het onderzoek. Soms heeft 

de manier van werken bij 

Wetenschap & techniek het 

opbrengstgericht werken bevor-

derd, maar soms is het eerder 

andersom en hebben analyses 

ertoe geleid om Wetenschap & 

techniek in te voeren. In andere 

gevallen is vooral het onderwijs-

kundig concept van de school 

leidend geweest bij de keuze 

voor Wetenschap & techniek 

en is opbrengstgericht werken 

hierbij niet echt een issue.

Naast onderzoekend leren 

en het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding is 

er op de meeste scholen nog 

geen duidelijke koppeling tus-

sen opbrengstgericht werken 

en Wetenschap & techniek in 

de zin van het benutten van 

leerlingresultaten ter verho-

ging van de leerprestaties. De 

onderzochte scholen verza-

melen en gebruiken (toets- en 

andere) gegevens verschillend. 

Opbrengstgericht werken 

wordt door de meeste scholen 

breed opgevat: men denkt niet 

alleen aan het gebruik en het 

benutten van data voor onder-

wijsontwikkeling en het ver-

hogen van leerlingresultaten, 

maar associeert opbrengstge-

richt werken ook met het aan-

leren van een onderzoekende 

houding en met kritisch leren 

denken. 

Meer informatie: 

www.kohnstamminstituut.

uva.nl

De AVS verzorgt trainingen 

Opbrengstgericht leiderschap, 

zie www.avspifo.nl.
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ook kritiek op wetsvoorstel passend onderwijs vanuit ouderorganisaties

Ouders vrezen voor hun positie

Ouderorganisaties LOBO, Ouders & coo en NKO hebben de resultaten van een ouderraadpleging over 

het wetsvoorstel Passend onderwijs onlangs in de vorm van een petitie voorgelegd aan de Vaste Kamer-

commissie Onderwijs. Het huidige wetsvoorstel biedt volgens ouders onvoldoende garanties voor hun 

positie, blijkt uit de raadpleging.

ouders negeren resultaten eindtoets

Kwaliteitsgegevens inspectie nauwelijks 
van invloed op schoolkeuze

De rapporten die de onderwijsinspectie op internet publiceert over de kwaliteit van basisscholen spelen 

voor ouders nauwelijks een rol bij de schoolkeuze voor hun kind. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Veel ouders en deskundigen 

zijn bezorgd over het gebrek 

aan deskundigheid, onafhan-

kelijkheid en betrokkenheid 

van MR-leden. Ze hebben geen 

vertrouwen in het beoorde-

lingsvermogen van de school 

inzake de ondersteuningsbe-

hoefte van hun kind. En er 

heerst bij ouders onzekerheid 

over de vraag of de school de 

ondersteuningsbehoefte van 

het kind wel voldoende zal 

erkennen. Ouders zijn van 

mening dat zij onvoldoende 

invloed hebben op de inhoud 

van het onderwijskundig rap-

port over hun kind. Zij vinden 

dat hen eerst om toestemming 

moet worden gevraagd voor-

dat informatie over hun kind 

met anderen wordt gedeeld. 

Ouders zijn het er in meer-

derheid over eens dat de MR 

instemmingsbevoegdheid over 

het zorgprofi el van de school 

moet hebben. Een grote 

meerderheid van de ouders 

en deskundigen is voorstan-

der van het inrichten van 

een onafhankelijke geschil-

lenregeling. De drie ouderor-

ganisaties willen dat ouders 

de mogelijkheid krijgen een 

second opinion uit te laten voe-

ren over de beoordeling van 

hun kind.

Ouders vrezen ook dat de 

mogelijkheden van scholen 

om Passend onderwijs te 

geven zwaarder zullen gaan 

wegen dan de fundamentele 

keuzevrijheid van ouders. Een 

kleine meerderheid van de 

ouders is het wel eens met de 

afschaffi ng van het huidige 

systeem van indiceren (rug-

zak). De tegenstanders wijzen 

op de mogelijke willekeur in 

het voorgestelde nieuwe sys-

teem. Ouders geloven boven-

dien niet dat de tijdsplanning 

voor de invoering van Passend 

onderwijs realistisch is. 

Meer informatie: 

www.ouders.net, www.lobo.nl

en www.nko.nl

De rapporten van de inspectie 

bevatten onder meer gegevens 

over de scores van de eind-

toetsen van basisscholen in 

Nederland. Ruim 60 procent 

van de ouders bekijkt deze 

kwaliteitsgegevens over scho-

len echter nooit, blijkt uit het 

onderzoek van bestuurskun-

dige Victor Bekkers. Slechts 2 

procent van de ouders raad-

pleegt deze informatie gron-

dig en laat hun schoolkeuze 

er mede door bepalen. De ove-

rige groep vaders en moeders 

bekijkt de gegevens een enkele 

keer, maar doet er nagenoeg 

niets mee.

Andere informatie-
bronnen
Ouders blijken meer gebruik 

te maken van andere infor-

matiebronnen om de juiste 

school voor hun kinderen te 

kiezen, zoals schoolgidsen, 

de website van de school, 

persoonlijk contact met mede-

werkers van de scholen en 

informatie van andere ouders. 

Ook de sfeer en de uitstra-

ling van de school spelen 

een belangrijke rol bij hun 

afweging.

De inspectie zelf gaat er van-

uit dat ouders gebaat zijn bij 

de openbare kwaliteitsinfor-

matie. Volgens Bekkers bete-

kenen de uitkomsten van zijn 

onderzoek niet dat de inspec-

tie moet stoppen met het 

publiceren van de kwaliteits-

gegevens. Wel zou de inspectie 

volgens hem moeten naden-

ken over een andere manier 

om de ouders te bereiken. “Ze 

kan bijvoorbeeld scholen sti-

muleren om op hun websites 

een link naar de kwaliteits-

rapporten van de inspectie te 

zetten, omdat de websites van 

de scholen wél goed bekeken 

worden door ouders.”

De kwaliteitsgegevens van de 

inspectie blijken overigens 

wel grote invloed te hebben 

op schooldirecties en school-

besturen. Zij geven aan dat 

de rapporten van de inspectie 

hun beleidsbeslissingen mede 

bepalen. 

Het rapport is te downloaden 

via www.nwo.nl/bopo.
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onderwijscafé 7 februari over scp-rapport 

‘Waar voor ons onderwijsgeld!’
Er valt veel af te dingen op de voor het onderwijs ontmoedigende conclusies van het SCP-rapport ‘Waar voor ons 

belastinggeld?’, maar aan de andere kant moet het onderwijsveld open staan voor kritiek. Iedereen wil immers 

een goede kwaliteit van het onderwijs. Over die kwaliteit moet een dialoog op gang komen tussen scholen, 

ouders en andere betrokkenen, inclusief politici. Dat is de conclusie van de deelnemers aan het Onderwijscafé 

van 7 februari 2012 in Studio Dudok te Den Haag, georganiseerd door de AVS, PO-Raad en VO-raad. 

tekst susan de boer

De conclusies die het SCP voor 

het onderwijs trekt in het rap-

port ‘Waar voor ons belasting-

geld?’ sloegen in als een bom. 

In het Onderwijscafé kwamen 

vragen aan de orde als: is de 

investering in het onderwijs 

Onder andere Tweede Kamerleden Harm Beertema (PVV; uiterst links 
op de foto) en Kathleen Ferrier (CDA; rechts) waren te gast.

Basisschooldirecteur Mieke Duvalois: “30.000 euro minder betekent een 
leerkracht ontslaan en een combinatieklas maken.”

weggegooid geld geweest? 

Kunnen we nu bezuinigen op 

onderwijs? En wat verstaan 

we eigenlijk onder kwaliteit?

Extra middelen
“Er zijn veel extra middelen 

naar het basisonderwijs 

gegaan, terwijl het beeld is 

dat er steeds wordt bezui-

nigd”, zegt SCP-onderzoeker 

Lex Herweijer. “Tegelijk zie je 

geen duidelijke vooruitgang 

in de prestaties op de Cito 

Eindtoets.” Maar volgens Jan 

Wiegers van het Cito is de 

Eindtoets geen goed instru-

ment voor het meten van kwa-

liteit. “We maken ieder jaar 

tweehonderd nieuwe vragen 

en het zijn ook steeds andere 

leerlingen.” Het project ‘Ven-

sters voor Verantwoording’ 

voor het vo, een coproductie 

van scholen en het minis-

terie van OCW is misschien 

geschikter voor het bepalen 

van de onderwijskwaliteit. 

Thea van den Idsert, directeur 

van het Projectteam Vensters 

voor Verantwoording: “De 

vo-scholen leveren zelf infor-

matie aan. We vullen dat aan 

met informatie van DUO, de 

inspectie en ouders. De harde 

cijfers van de inspectie alleen 

doen geen recht aan de prak-

tijk van een school.” Harm 

Beertema,Tweede Kamerlid 

voor de PVV, vindt: “Er is 

steeds geld bij gekomen en het 

heeft onvoldoende opgeleverd. 

Foto’s: Henriëtte Guest
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Ferrier: “Er is ook op veel plekken geld bijgekomen waarvan je achteraf 
niet kan zeggen hoe dat heeft bijgedragen aan de onderwijskwaliteit.”

Dat moet iedereen gewoon 

ruiterlijk erkennen.” 

Bezuinigen of niet
Het SCP adviseert niet om te 

bezuinigen, maar er staan wel 

bezuinigingen op stapel. Daar-

over ging een volgende discus-

sie. Kathleen Ferrier, Tweede 

Kamerlid voor het CDA, zegt 

dat er per saldo geen geld weg 

wordt weggehaald bij onder-

wijs. ”Er wordt niet bezuinigd 

op Passend onderwijs , het 

geld wordt anders ingezet.” 

Wetenschapper Guuske 

Ledoux van het SCO Kohn-

stamm Instituut spreekt dit 

tegen. “Passend onderwijs is 

een kostenbeheersende opera-

tie. Dat er op sommige punten 

geld bij komt, betekent niet 

dat er niet op andere punten 

bezuinigd wordt.” Ferd Stou-

ten, schoolbestuurder van de 

Montessori Scholengemeen-

schap in Amsterdam, vertelt 

dat een meerderheid van de 

schoolbesturen een begro-

tingstekort heeft. Dat verbaast 

bestuursvoorzitter van De 

Haagse Scholen Wiely Hen-

dricks niet. “De bezuiniging 

op de bestuursbekostiging, 

het schrappen van de groeibe-

kostiging, de aanpassing van 

de gewichtengeldregeling, dat 

zijn allemaal bezuinigingen 

van de laatste twee jaar. En 

het zal nog erger worden in 

de komende periode.” Ferrier: 

“U ziet kortingen, maar er 

is ook op veel plekken geld 

bijgekomen waarvan je ach-

teraf niet kan zeggen hoe 

dat heeft bijgedragen aan de 

onderwijskwaliteit.” 

Het SCP-rapport gaat tot 2009, 

wat een vertekend beeld kan 

geven. Zelfstandig onderwijs-

adviseur Arie Olthof: “Veel 

scholen zullen niet gemerkt 

hebben dat er meer geld was. 

Als de loonkosten stijgen, 

ervaar je dat als school niet 

als extra geld. Maar als door 

de functiemix leraren duur-

der worden, krijgen scholen 

dat maar voor een deel gecom-

penseerd.” Mieke Duvalois, 

schoolleider van openbare 

Basisschool de Nijenoord in 

Wageningen: “Als je als school-

directeur 30.000 euro minder 

krijgt, moet je een leerkracht 

ontslaan en een combinatie-

klas maken. Daarnaast wordt 

Passend onderwijs ingevoerd 

en worden ID-banen opgehe-

ven. Dat telt allemaal op.”

Wat is kwaliteit
Peter Reenalda, de bestuurs-

voorzitter van Scholen 

Combinatie Zoetermeer, 

stelde de hamvraag: “Wat is de 

kwaliteit van het onderwijs? 

Laten we daar eerst sluitende 

afspraken over maken.” Dat is 

volgens Ledoux niet haalbaar. 

“We worden het wel eens 

over de kwaliteit zolang we in 

abstracte termen praten, maar 

zodra je het concreet gaat ver-

talen lopen de meningen uit-

een.” Olthof: “Er moet een dia-

loog komen tussen scholen, 

ouders en de omgeving van de 

school over de kwaliteit. Ven-

sters voor Verantwoording is 

daarvan een voorbeeld.” 

Voorzitter van de PO-Raad 

Kete Kervezee merkte op dat 

ouders niet zijn geïnteres-

seerd in kwaliteitslijstjes. 

“Ouders willen scholen waar 

ze gelijkgestemde ouders 

ontmoeten.” Ton Duif, voor-

zitter AVS: ”Kwaliteit is doen 

wat je belooft en met elkaar 

afspreekt. Dan kun je ook 

afspreken waarop je elkaar 

zult afrekenen  Schoolleiders, 

politici en leerkrachten 

moeten dienend zijn aan die 

afspraken. Ik wil af van de 

verzuring in het debat, maar 

nagaan welke factoren ertoe 

doen.” Sjoerd Slagter, voorzit-

ter VO-Raad, sluit zich aan bij 

de conclusies. “We moeten 

waar leveren voor het geld. 

Het onderwijs moet wennen 

aan het soort vragen dat ons 

nu gesteld is. Daarnaast moe-

ten we recht doen aan het feit 

dat kwaliteit ook voor een 

deel individueel is. De winst 

van vandaag is dat we samen 

een debat zijn begonnen. En 

we blijven een debat voeren 

om elkaar scherp te houden.” 

e e r d e r e  r e ac t i e s  o p  s c p - r a p p o rt

Diverse mensen klommen meteen in de pen richting AVS na 

het uitkomen van het SCP-rapport, vooral over de onjuiste 

interpretatie van cijfers. Dat de gemiddelde score van de 

Cito-toets altijd uitkomt op 535 met de door Cito gehanteerde 

systematiek, meldden verschillende personen: “Ik was 

stomverbaasd dat het niet veranderen van de gemiddelde Cito-

score als een mislukking - en een argument voor bezuinigingen 

- werd aangemerkt.” En: De SCP-onderzoeker heeft volgens 

mij een metriek gebruikt die helemaal niet relevant is. Dat 

baart me zorgen over de rest van het onderzoek, vooral omdat 

het koren op de molen van het kabinet is!” “Investeringen in 

het primair onderwijs van nu en tien jaar geleden vergelijken is 

als het vergelijken van appels met peren”, schrijft een AVS-lid. 

“Er zijn zaken buiten beschouwing gelaten in de genoemde 

cijfers.” (TS)

AVS-voorzitter Ton Duif: “Kwaliteit is doen wat je hebt beloofd, maar
dat moet je wel van tevoren met elkaar afspreken, niet achteraf.”
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minister kamp wil ‘moeizaam bevochten’ akkoord niet ter discussie stellen

Tweede Kamer verschilt van mening over 
aanpak pensioenproblemen

Alle fracties in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de tekorten bij de pensioenfondsen, maar 
over de oplossingen van het probleem lopen de meningen uiteen. Minister Kamp van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) tijdens een recent debat hierover: “Als er niets gebeurt, gaan volgende generaties 

de rekening betalen, maar de korting mag niet hoger zijn dan 7 procent.”

De Nederlandsche Bank heeft 

aangekondigd dat mogelijk 

125 pensioenfondsen moeten 

gaan korten op de pensioe-

nen. Het is echt niet nodig 

om te korten, meent SP-

woordvoerder Ulenbelt: “De 

pensioenfondsen hebben nog 

nooit zoveel geld gehad.” Van 

den Besselaar (PVV) sluit zich 

bij hem aan. Alleen als pensi-

oenen van toekomstige gene-

raties in het gedrang komen, 

is volgens Vermeij (PvdA) een 

korting gerechtvaardigd. 

Ook Lodders (VVD) vindt het 

belangrijk dat het kabinet

de rekening niet doorschuift 

naar toekomstige generaties. 

Klaver (GroenLinks) en Kool-

mees (D66) zijn pertinenter: 

“Een pensioengat van 200 mil-

jard rechtvaardigt alleszins 

een korting.”

Waarom hanteren de pensi-

oenfondsen niet het gemid-

delde rendement van de 

afgelopen tien jaar? vroegen 

Ulenbelt en Van den Besse-

laar zich af in het debat. Dan 

kom je uit op een rekenrente 

die hoger is dan de extreem 

lage marktrente. Maar net 

als minister Kamp vindt 

Omtzigt (CDA) dat je voor 

een reële rente moet kiezen. 

Bovendien staat de wet het 

niet toe, zegt Kamp, en lost 

het lang niet alle problemen 

op. Klaver zoekt de oplossing 

van het pensioenprobleem 

in het sneller verhogen van 

de pensioenleeftijd (slimmer 

langer doorwerken) dan in het 

pensioenakkoord staat. Maar 

minister Kamp voelt er wei-

nig voor om een ‘moeizaam 

bevochten’ pensioenakkoord 

ter discussie te stellen. Een 

motie over een verhoogde 

pensioenuitkering bij meeval-

lende resultaten werd aange-

nomen. 

steun tweede kamer

Aow-leeftijd omhoog

Het wetsvoorstel van minister Kamp waarin de 
verhoging van de aow-leeftijd wordt geregeld, krijgt 
steun in de Kamer. PVV en SP bleven zich verzetten, 
maar het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen.

“Elke generatie leeft langer dan de vorige”, aldus Kamp. 

Gezien de stijgende zorgkosten, de oprakende aardgasbaten 

en het afnemend aantal werkenden zou niet ingrijpen vol-

gens de minister ‘onverantwoord en onfatsoenlijk’ zijn.

Per 2020 krijgen mensen vanaf hun 66e aow en per 2025 

waarschijnlijk vanaf hun 67e, als het wetsvoorstel voldoende 

stemmen krijgt. Wie toch met 65 jaar wil stoppen met 

werken, krijgt een lagere aow-uitkering. Voor mensen met 

zwaar werk wordt het mogelijk gemaakt om deze inkomens-

achteruitgang gedeeltelijk op te vangen. Het zogenaamde 

‘vitaliteitspakket’, waarmee langer doorwerken wordt gesti-

muleerd, wordt in 2018 geëvalueerd. Een motie om jonge-

ren- en ouderenorganisaties te betrekken bij het overleg over 

het nieuwe pensioenstelsel werd aangenomen. 

toezicht formeel vastgelegd

Wet op Onderwijs-
toezicht door Eerste 
Kamer
De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de 
wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). 
De wet gaat 1 juli aanstaande in.

Met de nieuwe WOT wordt de risicogerichte werkwijze van 

de inspectie en het fi nanciële toezicht formeel vastgelegd. 

Nieuw in de wet is het toezicht op de kwaliteit van het 

onderwijspersoneel en het toezicht op de kenniscentra 

beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb). Ook is de sanctiebe-

voegdheid van de inspectie geregeld. Die kan in bepaalde 

situaties lichte sancties opleggen, de zwaardere sancties blij-

ven voorbehouden aan de minister. 
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leerling stroomt veelal in zonder extra hulp

‘Uit buitenland terugkerende leerling 
doet het goed op school’

Nederlandse leerlingen die na een verblijf in het buitenland weer terugkeren 
in het Neder landse onderwijs hebben doorgaans weinig moeite om zich aan te 
passen. De aansluiting tussen het Nederlandse onderwijs in het buitenland en 
het onderwijs in Nederland verloopt goed. Dat is de belangrijkste conclusie uit 

onderzoek van de onderwijsinspectie.

Ruim 13.000 Nederlandse 

kinderen in de leerplichtige 

leeftijd volgen in het buiten-

land Nederlands onderwijs 

op het niveau van primair en 

voortgezet onderwijs. Zij doen 

dat op scholen of via instellin-

gen voor afstandsonderwijs. 

Deze scholen en instellingen 

werken met Nederlandstalige 

leerkrachten en Nederlandse 

methodes.

Het rapport van de inspectie 

laat zien dat het merendeel 

van de teruggekeerde leerlin-

gen op niveau zit en zonder 

vertraging kan instromen 

op de scholen in Nederland. 

Verreweg de meeste ouders 

blijven in het buitenland 

Nederlands met hun kinde-

ren spreken. Dit blijkt een 

belangrijke voorwaarde te zijn 

voor een soepele overgang bij 

terugkeer op een school in 

Nederland.

Het merendeel van de ‘terug-

keerleerlingen’ stroomt boven-

dien zonder extra hulp in, dus 

op eigen kracht. Ongeveer een 

kwart krijgt een korte periode 

of gedurende het eerste jaar 

van terugkeer enige vorm van 

ondersteuning. Als leerlingen 

vertraging oplopen, betreft 

dit vaak de (Nederlandse) 

woordenschat.

Ondanks de positieve con-

clusie kan de overdracht van 

gegevens beter, blijkt uit het 

onderzoek. Dat geldt zowel 

voor de Nederlandse scholen 

in het buitenland als voor de 

scholen in Nederland. Daar-

naast is verbetering mogelijk 

bij het tijdig verlenen van 

extra hulp aan leerlingen met 

een achterstand. 

Het rapport is te 

downloaden via 

www.onderwijsinspectie.nl.w

ter verbetering van de dekkingsgraad:

Pensioen waarschijnlijk 0,5% omlaag; tijdelijke 
opslag premie omhoog
ABP heeft onlangs de maatregelen en de percentages vastgesteld om zijn fi nanciële positie te verbeteren. 

Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de dekkingsgraad van het fonds eind 2013.

De pensioenuitkering wordt 

mogelijk 0,5 procent lager 

vanaf 1 april 2013. Het opge-

bouwde pensioen tot 1 april 

2013 wordt mogelijk ook 0,5 

procent lager. De verlaging 

is overigens nog niet zeker. 

Of die doorgaat hangt af van 

de fi nanciële situatie van het 

fonds aan het einde van dit 

kalenderjaar. Daarnaast stijgt 

de tijdelijke opslag op de 

premie van 1 naar 3 procent. 

De premieverhoging geldt 

vanaf 1 januari van dit jaar 

tot vooralsnog einde 2013. De 

Nederlandsche Bank (DNB) 

beoordeelt in mei of deze 

maatregelen voldoende zijn. 

Het kan dus zijn dat DNB de 

verlaging nog aanpast. ABP-

voorzitter Henk Brouwer: 

“Gemiddeld betekent de ver-

laging met 0,5 procent voor 

gepensioneerden ongeveer 

Y 3,50 netto per maand min-

der in hun portemonnee.” 

‘Wereldwijd toegang tot onderwijs voor ieder kind’

Maak het mogelijk. Word een WEF-school.
Kijk op www.worldeducationforum.com/nl wat u kunt doen om te helpen.
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variatie in werkvormen zorgt voor positief effect

‘Leren rekenen kan sneller en beter’
In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen kinderen sneller en beter leren rekenen met een meer 

systematisch opgebouwd en gevarieerder onderwijsprogramma. Dit blijkt uit studie van het NWO.

landelijk ondersteuningsprogramma in ontwikkeling

Geslaagde pilot ‘Lunchen op school’
De negen Amsterdamse basisscholen die vorig schooljaar hebben meegewerkt aan de pilot ‘Lunchen op 

School’ zijn enthousiast over het gezamenlijk gezond lunchen op school. Leerlingen vinden het lekker en 

gezellig en ook de ouders zijn overwegend tevreden. De resultaten worden gebruikt voor een landelijk 

ondersteuningsprogramma.

Egbert Harskamp en Anne-

mieke Jacobse van de Rijks-

universiteit Groningen onder-

zochten het effect van nieuwe 

vormen van instructie in het 

rekenonderwijs. Zij bekeken 

de uitkomsten van veertig 

experimentele onderzoeken 

gericht op verbetering van het 

rekenen. Uit hun studie blijkt 

onder meer dat een regel-

matig en duidelijk gestruc-

tureerd programma met een 

variatie aan werkvormen 

kleuters sneller en beter leert 

rekenen. Goede werkvormen 

zijn bijvoorbeeld het gebruik 

van prentenboeken over 

rekenen, kringgesprekken, 

rekenspelletjes en liedjes. Ook 

korte, gerichte bordspellen of 

spellen met de computer hel-

pen bij een betere ontwikke-

ling van de telvaardigheid en 

het getalbegrip van kleuters. 

Voor oudere kinderen biedt 

een rekenaanbod met syste-

matisch gebruik van visuele 

hulpmiddelen, zoals blokjes 

en kralenkettingen, veel 

voordelen.

Het gebruik van de computer 

is in het rekenonderwijs effec-

tief, concluderen Harskamp 

en Jacobse. In Nederlandse 

rekenmethodes loopt de 

behandeling van verschillende 

vormen van rekenen door 

elkaar en worden in een les 

diverse onderwerpen aangebo-

den. Educatieve computerpro-

gramma’s hebben als voordeel 

dat ze op een consistente 

manier zijn opgebouwd en de 

stof onderdeel voor onderdeel 

aandragen. Bovendien bieden 

goed ontworpen computer-

programma’s instructie-, 

controle- en feedbackonder-

delen voor leerlingen. En de 

leerkracht kan bijhouden hoe 

de prestaties van leerlingen 

vorderen en waar bijsturing 

nodig is, aldus de onderzoe-

kers. 

Het onderzoeksrapport is te 

downloaden via www.nwo.nl/

proo.

Kinderen die op school eten, 

nemen normaal gesproken 

voor de overblijf eten mee van 

huis. Er zijn echter signalen 

dat kinderen geen eten mee-

krijgen, niet goed eten en/of 

lunchtrommels bij zich heb-

ben gevuld met ongezonde 

voeding. Bovendien blijkt uit 

onderzoek van de GGD dat 

overgewicht nog steeds een 

groot probleem is. Deze pro-

blemen komen vooral voor op 

scholen in sociaaleconomisch 

zwakke wijken. Uit onder-

zoek ter voorbereiding op 

de Amsterdamse pilot bleek 

bovendien dat zowel scho-

len als ouders niet tevreden 

waren over het lun-

chen tijdens de 

tussenschoolse 

opvang. 

Genoemde 

nadelen 

zijn onder 

andere 

de hoge 

kosten, de 

kwaliteit 

van de 

opvang 

en te weinig tijd om rustig 

te lunchen. De pilotscholen 

ervaren een positief effect 

van het gezamenlijk lunchen 

op het pedagogisch klimaat 

(rust, sociale omgang en 

dergelijke), con-

centratie in de 

klas na de lunch, 

werk voor vrijwil-

ligers/moeders, 

kennismaking 

met voeding uit 

andere culturen 

en wennen aan 

en het leren 

waarderen van 

gezonde voeding.

Het landelijke 

Platform Lunchen op School 

gebruikt de ervaringen uit 

de pilot als input voor het 

ontwikkelen van een landelijk 

ondersteuningsprogramma 

voor lunchen op basisscholen. 

De lessen uit Amsterdam vor-

men een belangrijke stepping 

stone voor de verbredings-

aanpak die het platform wil 

inzetten. Doel is praktische 

ondersteuning te bieden aan 

scholen die een lunchvoor-

ziening willen starten. De 

aanpak is vraaggestuurd en 

inpasbaar in de schoolorga-

nisatie en ouders zijn betrok-

ken. Het InnovatieNetwerk 

(#_ftn1)faciliteert dit plat-

form, dat zoveel mogelijk wil 

voortbouwen op bestaande 

programma’s rond gezond-

heid en onderwijs, zoals de 

Gezonde School. 

ac tueel 
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onderzoek

Meer tijdelijke en fl exibele contracten
in onderwijs
In de afgelopen vijf jaar is in het onderwijs het aantal tijdelijke contracten (binnen de cao) en fl exibele contracten 

(buiten de cao) toegenomen. De belang rijkste redenen van alternatieve contracten voor onderwijs   instellingen 

zijn het hebben van tijdelijke vacatures of de onzekerheid voor het kunnen bekostigen van de functie op de lange 

termijn. Dit blijkt uit onderzoek van het voormalige Sector bestuur Onderwijs arbeidsmarkt (SBO).

Het aandeel medewerkers met 

tijdelijke of fl exibele contrac-

ten (binnen of buiten de cao) 

varieert (in fte’s) van 6 procent 

in het primair onderwijs tot 

ongeveer 13 procent in het 

voortgezet onderwijs en 16 

procent in het middelbaar 

beroepsonderwijs. In het weten-

schappelijk onderwijs geldt een 

percentage van ongeveer 45 

procent.

Als belangrijkste nadeel noe-

men medewerkers dat zij niet 

altijd vanaf de start uitzicht 

hebben op een mogelijke 

omzetting in een vast dienst-

verband. Onderwijsinstellingen 

zetten een tijdelijk contract 

niet om in een vaste aanstelling 

als er geen formatieplek is, de 

kandidaat ongeschikt is, als het 

niet past in het beleid of om 

 fi nanciële redenen. 

Het onderzoeksrapport 

‘Diversiteit aan Arbeidsover-

eenkomsten in het onderwijs’ 

(december 2011) is te down-

loaden via www.onderwijs

arbeidsmarkt.nl.

advies

Raad van State tegen algemeen verbod op 
gelaatsbedekkende kleding

De Raad van State heeft onlangs een advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor een algemeen verbod op 

gelaatsbedekkende kleding op openbare plaatsen en op andere plaatsen die voor het publiek toegankelijk 

zijn, zoals onderwijsinstellingen. De raad staat hier negatief tegenover en is niet overtuigd van het nut en de 

noodzaak van een algemeen verbod.

De Raad van State vindt dat 

het niet aan de regering is 

om de keuze om gelaats-

bedekkende kleding (zoals 

een boerka) te dragen op 

voorhand uit te sluiten, maar 

dat de betrokkene zelf moet 

kunnen kiezen. “Subjectieve 

onveiligheidsgevoelens vor-

men geen dragende grond 

om een algemeen verbod te 

rechtvaardigen”, aldus de 

raad. Er zouden al bijzondere 

wettelijke maatregelen en 

bevoegdheden bestaan om 

die belangen veilig te stellen. 

Bovendien vindt de raad dat 

een dergelijk verbod een 

onrechtmatige beperking op 

de vrijheid van godsdienst 

vormt. 

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

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

Plaats ook een vacature in Kader Primair en/of Kadernieuws! Neem contact op met Recent, 
tel. 020-3308998, info@recent.nl of kijk op www.recent.nl. NB: gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetprimaironderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
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toename van uit elkaar gaande ouders

Steeds minder kinderen wonen bij beide ouders
Het aandeel kinderen van 0 tot 15 jaar dat bij alle twee de eigen ouders woont, is gedaald van 86 procent in 

1996 tot 82 procent in 2010. Hoe ouder het kind, hoe kleiner het aandeel dat bij beide ouders woont. Van de 

Antilliaanse of Arubaanse 15-jarigen in 2010 woonde slechts een derde bij beide eigen ouders. Dit blijkt uit 

cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aandeel 0- tot 15-jarigen 

dat niet met beide ouders 

in één huis woont is tussen 

1996 en 2010 gestegen van 

14 naar 18 procent. Dit komt 

met name door de toename 

van het aantal ouders dat uit 

elkaar gaat. Vooral de situatie 

waarbij het kind bij de moe-

der woont (met of zonder een 

nieuwe partner) is gestegen, 

van 12 tot 16 procent. Het 

aandeel kinderen dat bij de 

vader woont (met of zonder 

nieuwe partner) is nog klein 

– bijna 2 procent in 2010 – 

maar komt iets vaker voor 

dan midden jaren negentig. 

Het aandeel kinderen dat 

zonder eigen ouders leeft, 

bleef stabiel op 1 procent.

In 2010 woonde van de 

autochtone 15-jarigen 77 

procent bij hun ouders. Dat is 

meer dan bij de niet-westers 

allochtone kinderen. Het 

verschil met de Marokkaanse 

en Turkse 15-jarigen is klein, 

maar veel groter in vergelij-

king met Antilliaanse, Aru-

baanse en ook Surinaamse 

kinderen.

Slechte invloed op 
hele klas
Scheidingen hebben niet 

alleen negatieve effecten op 

de onderwijsprestaties van 

de kinderen van gescheiden 

ouders. Ook hun klasgeno-

ten lijden eronder, meldde 

Maastricht University onlangs 

op basis van onderzoek van 

hoogleraar onderwijssociolo-

gie Jaap Dronkers en zijn col-

lega’s. De onderzoekers leg-

den gegevens van 15-jarigen 

uit 25 westerse landen naast 

elkaar, waaronder Nederland. 

Uit die data bleek dat kin-

deren uit scholen met een 

groot aantal leerlingen uit 

eenoudergezinnen minder 

goed presteren. Dat geldt voor 

24 van de 25 onderzochte 

landen, waaronder Neder-

land. “Hoe dit precies komt, 

bleek niet uit ons onderzoek, 

maar we denken dat als er in 

een klas veel kinderen met 

emotionele problemen zit-

ten, ze de andere kinderen in 

hun klas ook beïnvloeden”, 

aldus Dronkers. “Je ziet bij-

voorbeeld dat kinderen van 

gescheiden ouders vaak te 

laat komen. Als in een klas 

vijf van de twintig kinderen 

regelmatig te laat komen, 

heeft dat ook gevolgen voor 

de rest van de leerlingen. Dat 

verstoort het onderwijs- en 

leerproces.”

Dronkers vervolgt: “We zien 

ook dat in vier landen het 

negatieve effect van het aan-

tal eenoudergezinnen min-

der groot is dan in andere 

landen. Nederland is een 

van die landen. Dat kan erop 

wijzen dat scholen kunnen 

leren hoe ze om moeten 

gaan met de negatieve gevol-

gen van het opgroeien in 

eenoudergezinnen.”

De onderzoeksresultaten zijn 

te lezen in het boek ‘Goede 

bedoeling in het onderwijs: 

kansen en missers’. 

culturele levensloop stimuleren

Nieuw kennis-
instituut voor 
cultuur educatie en 
amateurkunst
Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland maken 
met ingang van 1 januari 2013 plaats voor een nieuw 
kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst. 
In een onlangs gepubliceerd beleidsplan zijn de taken 
van het nieuwe instituut uitgewerkt. Centraal hierin 
staat het ondersteunen en stimuleren van de culturele 
levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen.

Hoofdtaken van het nieuwe instituut zijn professionalise-

ring van de educatiefunctie in de cultuursector, ondersteu-

ning van cultuureducatie en deskundigheidsbevordering 

binnen de amateurkunst. Het beschikbare budget heeft 

geleid tot scherpe keuzes. Het kabinet kiest voor intensi-

vering van cultuureducatie in het primair onderwijs, voor 

versterking van de educatiefunctie van culturele instel-

lingen en deskundigheidsbevordering in de amateurkunst. 

In totaal levert het nieuwe kennisinstituut de helft van het 

budget van beide voorgangers in. 

Het beleidsplan is te raadplegen via www.kunstfactor.nl of 

www.cultuurnetwerk.nl.
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Over het thema 

De titel van het AVS-congres 2012 allitereert 

leuk (waardoor hij ook hopelijk makkelijker blijft 

hangen), maar wat bedoelen we er eigenlijk 

mee? ‘Lerend leiden’ heeft te maken met de 

professionalisering van schoolleiders zelf. Hun 

eigen ontwikkeling en de refl ectie op hun handelen. 

Bij ‘Leidend leren’ is het andersom: dan zetten 

schoolleiders hun talenten en vaardigheden zo in 

dat het meerwaarde oplevert voor het functioneren 

van hun team. 

In de praktijk – en ook 

op het congres en in 

het thema van deze 

Kader Primair – zullen 

beide ‘stromingen’ 

vaak parallel of 

zelfs gelijktijdig 

plaatsvinden. Iets 

wat u leert tijdens 

een workshops, 

zult u waarschijnlijk 

later inzetten op uw 

school. En tijdens 

de dagelijkse 

aansturing van 

uw team, pikt u 

ook zaken op die 

voor uw persoonlijke 

ontwikkeling van belang zijn. De titel bekt dus niet 

alleen lekker, maar omvat alle ingrediënten voor 

professioneel en visionair leiderschap. Precies wat 

de AVS beoogt met haar 17e congres: handvatten, 

inspiratie en refl ectie die u als schoolleider of 

leidinggevende in staat stellen het beste uit uzelf en 

uw team te halen.

In drie van de vier thema-artikelen komen personen 

aan het woord die ook op 16 maart aanstaande 

hun verhaal doen. Pasi Sahlberg is bijvoorbeeld 

één van de vier internationale gasten. Hij vertelt 

tijdens het congres en hiernaast over het Finse 

thema  lerend leiden, leidend leren

onderwijssysteem en wat Nederland daarvan 

zou kunnen leren (hij doet dat overigens ook in 

kleinere kring in een masterclass op 15 maart, 

kijk voor informatie en inschrijven op www.avs.nl/
masterclasses). Verder kijken we in de praktijk 

van bestuurder Henk Mackloet, waar een zelf 

ontwikkeld talententraject draait, en zijn er twee 

bijzonder hoogleraren die op het congres een 

workshop verzorgen en in dit nummer vertellen 

over de voordelen van het combineren van 

weten schappelijk en praktisch werk. Tot slot 

een artikel over het coachen van – startende – 

schoolleiders. Dit blijkt goed te werken als dat 

door een ervaren schoolleider 

(met coachingsopleiding) 

gebeurt.

Lerend leiden 

en leidend leren 

beginnen bij uzelf. 

Constructief omgaan 

met het team en 

ontwikkelingskansen 

signaleren en benutten 

betekent ook in staat zijn 

om kritisch naar uzelf te 

kijken: open staan voor 

feedback en refl ectie. 

Door bijvoorbeeld een 

gesprek aan te gaan 

met gelijkgestemden 

leert u van ervaringen 

van anderen en kunt u uw visie toetsen. Daarom 

neemt het netwerken met collega’s wederom een 

prominente plaats in tijdens het AVS-congres 

op 16 maart in Nieuwegein. Veel aspecten uit 

het congresprogramma zijn ook interessant 

voor niet-congresgangers. Ook daarom is er dit 

themanummer. 

Voor nu veel leesplezier en wellicht tot 15 en/of 

16 maart! Inschrijven via www.avs.nl/congres2012.

Namens de congrescommissie,

Karen Titulaer en Hans van den Berg
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‘ f in l a n d  pu t t e  u i t  c r i s i s  in spir at ie  om  ro er  om  t e  g o o ien ’

Na het lezen Sahlbergs ‘Finnish Lessons’ krijg je bijna zin 

om naar Finland te verhuizen. Niet alleen is dit land mooi 

en dunbevolkt; de economie is er gezond, er is relatief wei-

nig criminaliteit en getalenteerde jongeren staan in de rij 

om leerkracht te mogen worden op de uitstekende scholen.

Hoe krijgt Finland dit voor elkaar?

Sahlberg lacht. En legt er nog een schepje bovenop: jon-

geren vechten om een plek op de (zware, zeer selectieve) 

academische lerarenopleidingen, terwijl ze minder gaan 

verdienen dan na andere academische studies. “Onze lera-

rensalarissen zijn gemiddeld. Leerkrachten staan echter 

in hoog aanzien. En de schooldag in Finland is relatief 

kort; mensen geven vijf lessen van elk 45 minuten en gaan 

daarna naar huis. De zomervakantie duurt 2,5 maand. 

Dat waarderen jonge mensen.”

Wereldwijd scoort Finland opvallend goed wanneer de investering 

per leerling wordt vergeleken met de PISA-score. Voor het vak 

science bijvoorbeeld, zit Finland bij de landen die het minst 

investeren (in 2006 65.000 dollar per leerling), terwijl het land 

met afstand de hoogste PISA-score heeft (Nederland investeerde 

69.000 dollar en scoorde bovenin de middenmoot). Hoe kan dat?

“Niet alleen zijn onze lerarensalarissen redelijk beschei-

den, de meeste scholen steken hun geld liever in andere 

zaken dan klassenverkleining. In stedelijke gebieden heb-

ben klassen tussen de 25 en 30 leerlingen. De hoge onder-

wijsprestaties hebben we te danken aan de hoge kwaliteit 

van de leerkrachten, het feit dat er minder getoetst wordt 

en het grote vertrouwen dat de overheid stelt in scholen. 

Er is een gedeelde defi nitie van onderwijskwaliteit en ver-

trouwen dat de scholen dat waarmaken. Dat is een alter-

natieve weg naar excellentie en gelijke kansen.  Hetzelfde 

zie je in andere hoog scorende landen. In Alberta, 

Canada, is het aantal tests ook fl ink teruggeschroefd. 

Ook Aziatische landen zoals Singapore leunden vroeger 

veel meer op gestandaardiseerde tests. Ik ben niet per se 

tegen testen, maar er zijn intelligentere manieren om te 

meten en evalueren.” 

In Nederland is er veel druk vanuit de politiek om meer kennis 

te stampen en te toetsen.

“Je kunt politici het wetenschappelijk bewijs laten zien 

Uitstekende scholen 
die vertrouwen genieten

In drie decennia zette Finland een onderwijssysteem neer dat leidde 

tot wereldwijd unieke leerprestaties. En dat zónder stampwerk, 

toetsenreeksen en strenge overheidsregels. Finse scholen behalen 

betere resultaten met minder lestijd en minder kosten. Hoe kan dat? 

De internationaal bekende onderwijsexpert Pasi Sahlberg legt uit hoe 

de ‘peruskoulu’ na de Nokia-telefoon hét Finse exportproduct werd. 

tekst marijke nijboer

d e  f i n s e  p e r u s ko u l u

Leerlingen van alle niveaus zitten in Finland van hun zevende 

tot hun zestiende bij elkaar op de peruskoulu. Academisch 

opgeleide leerkrachten ontwikkelen samen het curriculum en 

geven gedifferentieerd les. Tijdens blokken van zes weken 

volgen leerlingen verplichte en keuzevakken. Na elk blok 

toetsten de leerkrachten ieders vooruitgang. Veel leerlingen 

maken tijdelijk gebruik van het speciaal onderwijs, dat is 

geïntegreerd in de school. Leerlingen krijgen al vroeg studie- en 

beroepenvoorlichting. Op hun zestiende gaan ze door naar een 

theoretische of vakgerichte vervolgschool.
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p r o f e s s o r ,  a dv i s e u r 
e n  s c h r i j v e r

Pasi Sahlberg is directeur-generaal van het Centre for 

International Mobility and Cooperation in Helsinki. Hij was 

docent en beleidsadviseur in Finland, werkte als onderwijs-

expert voor de Wereldbank en Europese Commissie en heeft 

wereldwijde ervaring als onderwijshervormer en -adviseur, 

lerarenopleider en coach van scholen. Sahlberg, adjunct 

professor aan de universiteiten van Helsinki en Oulu, schreef 

‘Finnish Lessons: What can the world learn about educational 

change in Finland’ (2011, Teachers College Press). 

U zet het Finse systeem tegenover het Amerikaanse. Wat zijn de 

grootste verschillen?

“De Amerikanen hebben, om te kunnen blijven concurre-

ren met andere, opkomende economieën, het aantal uren 

scholing per jaar opgevoerd. Hun onderwijs kent nu meer 

nationale regelgeving en gestandaardiseerde tests, en de 

competitie tussen leerkrachten en scholen is toegenomen. 

Van alle landen geven de VS jaarlijks de meeste lesuren in 

de onderbouw van het vo (in 2008 gemiddeld 1.070 uur); 

Finland staat bijna onderaan met 600 uur. In de PISA-scores 

eindigt Amerika echter behoorlijk onderaan en Finland 

hoog. Dat betekent niet per se dat onderwijshervorming 

op basis van gestandaardiseerde tests altijd slecht uitpakt, 

maar er is onvoldoende grond om te beweren dat veelvul-

dig testen nodig is om de kwaliteit te verhogen.” 

dat de hoogst presterende landen op slimmere manieren 

vooruitgang bij leerlingen meten. In Finland gebeurt dat 

allereerst in de klas door de leerkracht, die tijdens de oplei-

ding heeft geleerd om verschillende vormen van assessment

toe te passen. Verder wordt na elk semester ieders voor-

uitgang geëvalueerd. Elke student krijgt dan een rapport 

met scores voor academische en niet-academische vakken, 

gedrag en betrokkenheid. Scholen bepalen hierbij zelf de 

criteria. Ten derde zijn er landelijke assessments. Regel-

matig worden steekproefsgewijs leerlingen getoetst op ver-

schillende vakken. Elke jaargroep komt eens in de vier jaar 

aan de beurt. De landelijke overheid bepaalt wat er wordt 

getoetst. De uitkomsten worden gebruikt om het nationale 

onderwijsbeleid bij te stellen; scholen zijn zelf verantwoor-

delijk voor de kwaliteit van hun onderwijs. Scholen die 

een bepaalde ronde niet aan de beurt komen kunnen de 

toetsen aanschaffen, zodat ze hun eigen prestaties kunnen 

vergelijken met andere scholen.

Ik heb overigens vorig jaar twee Nederlandse delegaties op 

bezoek gehad, de parlementaire commissie onderwijs en 

een groep hoge ambtenaren van het ministerie van Onder-

wijs. Zij bezochten ook Finse scholen. Met name de politici 

waren zeer ingenomen met wat ze zagen. Dus de interesse 

in die kring is er zeker.”

‘ i n  f i n l a n d  i s  e e n 
g e d e e l d e  d e f i n i t i e  v a n 

o n d e r w i j s k w a l i t e i t
e n  v e r t r o u w e n  d at 

d e  s c h o l e n  d at 
w a a r m a k e n ’

Begin jaren negentig presteerden Finse scholieren nog gemiddeld. 

Wat bracht Finland ertoe om het schoolsysteem te hervormen?

“De fundamenten voor de hervorming zijn neergezet in 

de jaren zeventig, toen Finland een politieke- en oliecrisis 

beleefde. De tweede bouwfase was in de jaren negentig, 

een economisch zware tijd met grote werkloosheid. Finnen 

zijn van nature fl exibel en oplossingsgericht. In die crisis-

tijd vonden wij de inspiratie om het beter te gaan doen. 

We maakten de omslag van de oude, centraal bestuurde en 

gecontroleerde managementstijl naar het huidige systeem. 

Ook in een economisch slechte tijd kun je een slimme 

manier vinden om kansen te benutten en samen te werken. 

Geef niet op, zoek inspiratie en vorm je een duidelijk idee 

over hoe je onderwijssysteem eruit zou moeten zien. Dat 

brengt mensen in beweging. Die economische problemen 

blijven niet eeuwig hangen. Juist nú moet je beginnen met 

hervormen. Dat hebben wij gedaan, en kijk waar we nu 

zijn.”

Het Finse onderwijssysteem komt voort uit de Finse maatschappij 

en waarden. De peruskoulu trekt internationale aandacht. Maar is 

jullie werkwijze geschikt voor andere landen?

“Wat werkt in Finland, hoeft elders niet te werken. Andere 

landen moeten voorzichtig zijn met het overplanten van 

ideeën en goed kijken naar wat bij hun eigen cultuur en 

systeem past. Sommige ideeën zijn wél gemakkelijk over te 
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zetten. Zo heb ik onderwijsmensen in de VS aanbevolen om 

net als wij kinderen na 45 minuten les een korte pauze te 

geven. De pauzes verdwijnen langzamerhand uit de Ameri-

kaanse schoolroosters; men wil de lestijd tot het maximale 

oprekken. Wij vinden dat kinderen tussendoor even moe-

ten buitenspelen. Daarna leren ze weer beter.”

Finland streeft net als Nederland naar gelijke kansen voor alle leer-

lingen. Dat ligt wel wat ingewikkelder op onze scholen, met vaak 

een heel multicultureel leerlingenbestand.

“Ik denk dat wij op het terrein van diversiteit en onderwijs 

aan minderheden nog veel van Nederland kunnen leren. 

Onze migrantenkinderen spreken meestal bij binnenkomst 

geen Fins. Zij gaan een jaar naar een schakelklas waar ze in 

hun moedertaal les krijgen. Velen komen tijdelijk terecht 

in het speciaal onderwijs. Ze zitten dan in een reguliere 

klas, maar krijgen parttime speciaal onderwijs. Individueel 

of in een groep, van speciaal onderwijsleraren. Hier hebben 

ze ook gemakkelijk toegang tot een hulpverlener of reme-

dial teacher. Indien nodig volgt een leerling in het speciaal 

onderwijs een individuele leerlijn.”

pa s i  s a h l b e r g  o p  h e t  av s - c o n g r e s  2 0 1 2 …

Pasi Sahlbergs plenaire sessie op het AVS-congres op 16 maart gaat met name over 

wat het Nederlandse onderwijs kan leren van het Finse onderwijsstelsel. Ontdek 

samen met Sahlberg de mogelijkheden om bestaande praktijken ter discussie te stellen 

en creatieve nieuwe wegen te zoeken. Interesse in een verdiepingssessie met meer 

mogelijkheden voor interactie? Schrijf u dan in voor 

de masterclass met onder andere Pasi Sahlberg 

op 15 maart. 

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/

congres2012.

thema  lerend leiden, leidend leren

extra:
masterclass
op 15 maart

 www.avs.nl/masterclasses

Pasi Sahlberg: “Ik denk dat wij op het terrein van diversiteit en onderwijs 
aan minderheden nog veel van Nederland kunnen leren.”

Finse leerkrachten zijn academisch opgeleid. Nederland breidt 

haar academische pabo’s langzaam uit. Zouden we daar meer 

haast mee moeten maken?

“Dat vind ik wel, zeker nu de kennis die leraren moeten 

overbrengen complexer is geworden, en leerkrachten door 

de diversiteit op school met allerlei culturele vraagstukken 

te maken krijgen. Bij de docententraining hoort dus ook 

psychologie en culturele bagage. Verder is het belangrijk 

dat de lerarenopleiding goed kan meeconcurreren met de 

andere academische opleidingen. Alleen zo blijf je zeer 

gemotiveerde en capabele jonge mensen trekken.”

Wat zijn de huidige uitdagingen voor het Finse onderwijs?

“Wij moeten vooral niet achteroverleunen. En oog houden 

voor maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor de eisen 

aan het onderwijs kunnen veranderen.”  

Het thema van het AVS-congres is: ‘Lead learning, learn leading’. 

Spreekt dat u aan?

“Leiderschap en leren vormen een uitstekende combinatie. 

De schoolleider is de aangewezen persoon om goed leren te 

promoten op het niveau van de leerling, de leerkracht en 

het schoolmanagement. Ik vind het een heel goed thema 

om mensen samen over te laten nadenken.” 

‘m e t  n a m e  d e 
n e d e r l a n d s e  p o l i t i c i 

w a r e n  z e e r  i n g e n o m e n 
m e t  w at  z e  h i e r 

z a g e n ’
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Bij Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs 

Groene Hart in Woerden kunnen leerkrachten 

via een speciaal daarvoor bedacht traject 

talenten ontdekken en ontwikkelen. Het accent 

ligt op leidinggeven. “Medewerkers zijn zich 

vaak niet bewust van hun kwaliteiten buiten het 

lesgeven.” tekst daniëlla van ’t erve

Scholingstraject

‘Een leven lang leren’ is in het primair onderwijs nog lang 

geen realiteit, zo blijkt uit onderzoek van het Sectorbe-

stuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO, december 2011). Leer-

krachten hebben grote moeite hun eigen leervraag en -lijn 

te benoemen. Bovendien blijkt het aanbod in nascholing 

fragmentarisch, nauwelijks doordacht en onsamenhan-

gend. Nascholing wordt vaak opgelegd, wat niet bevorder-

lijk is voor de intrinsieke motivatie om te leren. “Stippel 

voor de leraar een doorlopende leerlijn uit, op basis van de 

visie van de school en de leerbehoefte van de leraar”, is een 

aanbeveling van het SBO (zie kader).

SPCO Groene Hart in Woerden ziet dat dat werkt. Drie 

jaar geleden besloot dit bestuur van twaalf basisscholen 

medewerkers te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen 

van hun talenten. Henk Mackloet, lid van het College van 

Bestuur: “In de gesprekkencyclus gaat het al snel over de 

tekortkomingen, over wat iemand nog moet verbeteren om 

een bepaalde competentie te behalen. Dat werkt niet erg 

motiverend. Als stichting willen we de focus daarom verleg-

gen naar talentontwikkeling. Doen waar je goed in bent, 

zorgt namelijk niet alleen voor meer plezier in het werk, 

maar ook voor betere resultaten en een grotere betrokken-

heid bij de organisatie.”

Twee vliegen Talent Centraal heet het driejarige 

traject waarin het accent ligt op leidinggevende en coör-traject waarin het accent ligt op leidinggevende en coör-

dinerende taken. Daarmee slaat de stichting twee vliegen dinerende taken. Daarmee slaat de stichting twee vliegen 

in één klap. Het traject fungeert als een soort interne in één klap. Het traject fungeert als een soort interne 

kweekvijver voor directeuren. Bovendien werkt de stich-kweekvijver voor directeuren. Bovendien werkt de stich-

ting hiermee aan de functiemix, waarvoor vanaf 2014 40 ting hiermee aan de functiemix, waarvoor vanaf 2014 40 

procent van de leerkrachten in de hogere LB-schaal moet procent van de leerkrachten in de hogere LB-schaal moet 

zitten. “Medewerkers zijn vaak niet bewust van hun kwali-zitten. “Medewerkers zijn vaak niet bewust van hun kwali-

teiten buiten het lesgeven”, vertelt Mackloet. “Met Talent teiten buiten het lesgeven”, vertelt Mackloet. “Met Talent 

Centraal willen we ze helpen hun talenten te ontdekken. 

We bekijken daarbij welke toegevoegde waarde ze kunnen 

leveren aan de school. Dat kan gaan over het begeleiden 

van klassenmanagement, maar ook over de ontwikkeling 

van lespakketten.”

Adviesbureau Van Beekveld & Terpstra begeleidt het tra-

ject dat al werkende weg is ontstaan. De twee bestuursle-

den, de P&O’er en de opleidingscoördinator fungeren zelf 

als coach. In totaal staat er 174 uren voor, waarvan vijftig 

contacturen. “Het kost veel tijd”, erkent Mackloet. “Maar 

dat wat we nu investeren in talent, betaalt zich terug 

doordat we talenten binnen de stichting behouden en 

beter kunnen inzetten.”

Voor Charlotte van Velzen (26) kwam het traject in 2010 

op het juiste moment. Ze werkte drie jaar als leerkracht 

op de Willem Alexanderschool in Woerden. “Behalve 

dat je een steeds betere juf zou kunnen worden, zag ik 

geen andere groeimogelijkheden als leerkracht. En ik 

zag mezelf geen directeur worden. Dus als ik iets anders 

zou willen, zou dat buiten het onderwijs moeten. Daar 

werd ik wel zenuwachtig van.” Voor Talent Centraal zou 

ze zichzelf niet hebben aangemeld, daarvoor voelde ze 

zich te jong en te onervaren. “Maar bestuurder Harry de 

Vink belde me om te vragen of ik mee wilde doen. Dat 

het bestuur weet wie ik ben en vertrouwen toont dat ik 

dit zou kunnen, was voor mij voldoende reden om mee te 

doen.”

Vereerd Deze persoonlijke benadering gaf ook de 

doorslag voor Janine Bulk (31) om mee te doen. Ze werkt 

ruim tien jaar in het onderwijs en had ondertussen de 

master Special educational needs gevolgd, omdat ze graag 

verder wilde in de leerlingenzorg. Ze werkte net op de 

Timotheüsschool in Linschoten als leerkracht en intern 

opleidingscoördinator, toen Henk Mackloet haar belde. 

“Ik voelde me vereerd en vond dat ik het op z’n minst 

moest proberen. Ik had niet gedacht dat management iets 

voor mij zou zijn.”

Het actief benaderen was een bewuste keuze van het 

bestuur om mensen over de streep te trekken, net als het 

vrijblijvende en open karakter van de eerste twee bijeen-

komsten: iedereen mag in principe meedoen. “Als mensen 

zelf kiezen om door te gaan, heeft dat veel meer effect 

dan dat je iets oplegt”, zegt Mackloet.

Tijdens de eerste bijeenkomsten kregen deelnemers 

inzicht in hun eigen talenten en hoe deze in te zetten. 

Janine Bulk: “We kregen vragen als: welke activiteiten 

vind je leuk, waar word je enthousiast van en op welke 

Bestuurder Henk Mackloet: “Als mensen zelf kiezen om door te gaan, heeft 
dat veel meer effect dan dat je iets oplegt.” Foto’s: Hans Roggen

‘e e n  g e s p r e k  o v e r 
t e ko r t ko m i n g e n  w e r k t  n i e t 
e r g  m ot i v e r e n d ’

Bestuurder Henk Mackloet: “Als mensen zelf kiezen om door te gaan, heeft 
dat veel meer effect dan dat je iets oplegt.” Foto’s: Hans Roggen

leerkracht over de streep
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prestatie ben je trots? Daardoor kwam ik erachter dat ik blij 

word als er nieuwe dingen op stapel staan en van het maken 

van plannen. Vervolgens vertaalden we dit in concrete taken 

als het meewerken aan schoolontwikkeling.”

Sterke kanten van Charlotte van Velzen bleken bijvoorbeeld 

het zien van hoofdlijnen en vooruitdenken. Talenten die 

passen bij een leidinggevende functie. “Dit traject maakt 

duidelijk waar je hart ligt. Ik heb nooit durven kiezen voor 

management, omdat ik bang was om te falen. Doordat dit 

traject bevestigt dat ik er talent voor heb, durf ik de vervolg-

stap te zetten.”

Succesfactor Voor deelname aan de derde fase moeten 

de kandidaten hun portfolio met een motivatie en een beoor-

deling van hun leidinggevende inleveren. Van de 23 star-

ters haakten er zeven af. “Elke keuze is legitiem”, vertelt 

Mackloet. “We hopen dat ze doorgaan, maar als ze zich bij-

voorbeeld liever richten op leerlingenzorg dan is dat prima.”

Het derde deel start met het schrijven van een eigen talent-

ontwikkelingsplan. Het betrekken van de directe leiding-

gevenden is volgens Mackloet een succesfactor. “Zij creëren 

de mogelijkheden om dit ontwikkelingsplan uit te voeren 

zodat de deelnemers hun vaardigheden kunnen verbeteren, 

en geven daarbij gerichte feedback.” 

e e n  l e v e n  l a n g  l e r e n

De aanbevelingen uit het rapport ‘Een 

leven lang leren door leerlingen en leraren 

in Nederland’ van het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) in 

vogelvlucht:

•  Benoem het concept van een leven 

lang leren, en met name de leren te 

lerencompetenties, en integreer het 

meer in de lesstof van leerlingen en van 

studenten aan de lerarenopleidingen.

•  Onderzoek de individuele variabiliteit 

van leerlingen en leraren. Houd bij het 

leren meer rekening met de individuele 

verschillen in leerprocessen en 

leerstrategieën.

•  Stippel voor de leraar een doorlopende 

leerlijn uit, op basis van de visie van de 

school en de leerbehoefte van de leraar.

•  Voer empirisch onderzoek uit naar de 

effectiviteit van didactische concepten 

bij nascholing.

•  Laat lerarenopleidingen en scholen 

intensieve samenwerkingsverbanden 

aangaan. Uit onderzoek blijkt dat 

dergelijke samenwerkingsverbanden 

goed werken.

•  Zet op scholen een onderzoeksleerlijn 

in. Dat draagt, evenals de academische 

school, bij aan de voortdurende 

kennisontwikkeling van leraren.

•  Onderzoek hoe het huidige 

nascholingsaanbod aansluit bij de 

wensen van de leraren. Het is relevant 

om die aansluiting te verbeteren.

•  Onderzoek de onderwijsinterventies en 

mogelijke rollen van oudere leraren in 

het onderwijs, om optimaal gebruik te 

kunnen maken van hun ervaring.

Het rapport is te downloaden op 

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.

Oud-leerkracht Janine Bulk is inmiddels adjunct-directeur van de 
Timotheüsschool in Linschoten. “Niet iedereen is zomaar intrinsiek 
gemotiveerd. Sommigen hebben net als ik een zetje nodig.”

‘ w at  w e  n u  i n v e s t e r e n ,  b e ta a lt 
z i c h  t e r u g  d o o r d at  w e  ta l e n t e n 
b e h o u d e n  e n  b e t e r  k u n n e n 
i n z e t t e n ’
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‘Een win/winsituatie’ noemt Janine Bulk het. “Want als 

leerkracht voel ik me vereerd dat ik gevraagd wordt om 

mee te werken aan het schoolplan, en het is een verlichting 

voor de directeur dat deze taak wordt opgepakt.”

Een volgend onderdeel is het in bovenschoolse werkgroe-

pen uitwerken van doelen uit het strategisch meerjaren-

beleidsplan. “Directeuren werken hierin samen met de 

leerkrachten, wat het draagvlak en eigenaarschap voor de 

uitvoering bevordert. Een ander groot voordeel is dat het 

zorgt voor verbinding met de stichting”, aldus Mackloet.

Koers bepalen Inmiddels volgt Janine Bulk een 

schoolleidersopleiding en is ze adjunct-directeur geworden 

van de Timotheüsschool. “Hulde aan het team dat mij het 

vertrouwen heeft gegeven. Mijn focus lag op de zorg, maar 

door dit traject blijkt dat ik graag invloed wil op de ontwik-

keling van een school. Dat vereist een andere betrokken-

heid dan die van een intern begeleider. Als leidinggevende 

kun je de koers bepalen, je verantwoordelijkheid is groter. 

Dat bevalt me prima.”

Charlotte van Velzen volgt nu naast Talent Centraal de post 

hbo-opleiding basisvaardigheden onderwijsmanagement. 

“Ik denk wel dat ik ooit directeur wil worden, maar de 

opleiding tot schoolleider vond ik nog een stap te ver. En ik 

wil wel graag de zekerheid van een diploma.”

De stichting zou het eigen traject ook graag afsluiten met 

een erkend certifi caat. Dat is tot nu toe niet gelukt. Mac-

kloet: “Daarvoor zouden we graag samenwerken met ande-

re stichtingen, zodat het reservoir aan deelnemers groter 

wordt, we meer trainers kunnen inzetten en we de kosten 

kunnen delen. Iedereen is erg enthousiast, maar een echte 

samenwerking komt niet van de grond helaas. Met name 

vanwege andere prioriteiten.”

In augustus start wel een nieuw traject. De huidige deelne-

mers gaan als ambassadeurs scholen langs om leerkrachten 

te enthousiasmeren. Janine Bulk doet dat met veel plezier: 

“Niet iedereen is zomaar intrinsiek gemotiveerd. Sommi-

gen hebben net als ik een zetje nodig.”

Iedere medewerker krijgt de kans zijn of haar talenten te 

ontwikkelen, maar Talent Centraal is daarmee niet het 

antwoord op alles, waarschuwt Henk Mackloet. “Sommige 

leerkrachten hebben geen behoefte aan zo’n traject en dat 

is prima. Als leerkrachten goed zijn in lesgeven, dan hoef je 

daar niet minder over te doen. Sterker, lesgeven blijft core 

business. Daar staat tegenover dat ontwikkeling wel belang-

rijk is. Als leerkrachten niet gemotiveerd zijn om hun vak 

bij te houden, zal je daar als directeur het gesprek over 

moeten aangaan.” 

Voor advies en/of een maatwerktraject op het gebied 

van het spotten en selecteren van managementtalent 

onder uw werknemers kunt u ook terecht bij ervaren AVS-

adviseurs Tom Roetert (t.roetert@avs.nl) en Bob Ravelli 

(b.ravelli@avs.nl), die hiervoor instrumenten en criteria 

aanreiken. Meer informatie: Ellen de Jong, tel. 030-2361010 of 

maatwerk@avs.nl

Charlotte van Velzen is leerkracht op de Willem Alexanderschool in Woerden 
en volgt de post hbo-opleiding basisvaardigheden onderwijsmanagement. 
“Dit traject maakt duidelijk waar je hart ligt.”

h e n k  m a c k lo e t 
o p  h e t  av s - c o n g r e s  2 0 1 2 …

Samen met Sandra de Kroon 

(adviseur Van Beekveld & 

Terpstra) verzorgt Henk 

Mackloet op 16 maart een 

workshop over Talent Centraal, 

het talentontwikkelingstraject 

voor medewerkers binnen de 

stichting SPCO Groene Hart 

in Woerden. Meer informatie 

en inschrijven: www.avs.nl/

congres2012
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m e t en  om  t e  w e t en ,  m a a r  o o k  om  t e  d o en Vanwege het uitblijven van resul taten bij grootschalige onderwijsvernieuwingen stelde de Onderwijsraad onlangs nog dat wetenschappers 

zich te weinig met praktijkvragen zouden bezighouden. Dat kan van bijzonder hoogleraren Tinka van Vuur en en Harrie Aardema niet gezegd worden. Zij werken beiden naast hun hoogleraarschap als adviseur. 

Inzichten uit de wetenschap dringen zo door in de praktijk en andersom. tekst susan de boer

‘Alles draait om de wisselwerking

thema  lerend leiden, leidend leren

Harrie Aardema: “Het verschil tussen mijn werk voor de 

universiteit en voor BMC is minder groot dan je zou den-

ken. Bij de Open Universiteit (OU) zijn mijn studenten vaak 

schoolleiders en andere leidinggevenden bij de overheid 

die een mastertitel willen halen, dezelfde doelgroep die ik 

als adviseur heb. Het werk dat ik voor BMC doe – onderzoe-

ken, schrijven, presenteren, meedenken, advieswerk – over-

lapt zo gedeeltelijk met wat ik doe voor de OU.

Als bijzonder hoogleraar voel ik minder druk om te publi-

ceren in internationaal gerenommeerde tijdschriften. Door 

die druk kun je als hoogleraar te veel geïsoleerd raken van 

de praktijk. De OU geeft afstandsonderwijs aan studenten 

die al werkervaring hebben. Men wil net als andere univer-

siteiten dat de kwaliteit van hun onderzoek hoog is, maar 

daarnaast werkt men graag met bijzonder hoogleraren die 

praktijkervaring meenemen en is er minder druk op weten-

schappelijke productie. Als ik wetenschappelijke artikelen 

publiceer, dan doe ik dat in coproductie. Daarnaast schrijf 

ik veel artikelen en boeken voor de praktijk, waarbij ik 

gebruik maak van wetenschappelijke inzichten.

Spanningsveld Bij mij draait alles om de wissel-

werking tussen praktijk en theorie, mijn hele loopbaan 

al. Ik heb als leidinggevende gewerkt voor allerlei over-

heidsinstanties en tussendoor heb ik bestuurskunde 

gedoceerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en bij de 

Bestuursacademie. Andere hoogleraren kunnen hun voor-

deel doen met de praktijkervaring van bijzonder hooglera-

ren. Neem bijvoorbeeld de collegecyclus ‘Pitstop voor mana-

gers’ van de OU. Verschillende hoogleraren hebben elkaar 

hier gevonden in het minder serieus nemen van modieuze 

hypes van management- en bestuursconcepten, zoals com-

petentieprofi elen of de Plan-Do-Check-Act-cyclus. We ontwik-Plan-Do-Check-Act-cyclus. We ontwik-Plan-Do-Check-Act

kelden gezamenlijk een visie, bijvoorbeeld dat het niet 

verstandig is vanuit een ivoren toren een ideaalbeeld te 

poneren en dit vervolgens in een werkveld te gaan uitrol-

len. Er is een spanningsveld tussen wat er moet van het 

systeem, wat er moet van de regels en wat er in de praktijk 

gebeurt. Dat spanningsveld zie je ook op scholen. Ik ben in 

mijn werk steeds bezig met het empirisch onderzoeken van 

wat de toegevoegde waarde is van het systeem – de inspec-

tie, de managers – voor de professional op de werkvloer. 

Wat heeft de leerkracht eraan?

Verbindend leiderschap Publiek manage-

ment bestaat voor mij uit ‘Leiderschap en cultuur’, 

‘Organisatieontwikkeling’ en ‘Planning & control’. Dwars 

daardoorheen loopt de vraag naar zingeving: waar doen 

we het voor, wat is ieders toegevoegde waarde en wordt 

dat wel voldoende gezien? Op het gebied van organi-

satieontwikkeling zie je dat piramides verplatten, dat 

Prof. Dr. Harrie Aardema (1954) is partner en consultant van het advies- en 
managementbureau BMC (Bestuur & Management Consultants), bijzonder 
hoogleraar Publiek Management aan de Open Universiteit Nederland en 
grasparkietenfokker.

tussen praktijk en theorie’
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m e t en  om  t e  w e t en ,  m a a r  o o k  om  t e  d o en Vanwege het uitblijven van resul taten bij grootschalige onderwijsvernieuwingen stelde de Onderwijsraad onlangs nog dat wetenschappers 

zich te weinig met praktijkvragen zouden bezighouden. Dat kan van bijzonder hoogleraren Tinka van Vuur en en Harrie Aardema niet gezegd worden. Zij werken beiden naast hun hoogleraarschap als adviseur. 

‘Alles draait om de wisselwerking

>

h a r r i e  a a r d e m a 
o p  h e t  av s - c o n g r e s  2 0 1 2 …

De laatste wetenschappelijke 

en praktische inzichten 

over leiderschap & control 

komen in Harrie Aardema’s 

workshop aan bod. Hoe houdt 

of brengt u uw professionals 

in beweging? Wat kunt u zelf 

doen aan beïnvloeding van 

‘het systeem’? Deelnemer 

aan deze workshop worden 

zich bewust van hun eigen 

aandeel in de bestaande gang van zaken en van de mogelijkheden 

tot verandering. Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/

congres2012

managementlagen worden geschrapt, dat er steeds meer 

gestuurd wordt op professionals, teams, ketens en net-

werken. Er komt meer verbinding met de buitenwereld. 

Enerzijds is er sprake van schaalvergroting, anderzijds van 

schaalverkleining, omdat er naast de ‘sturing op maat’ 

afslankingen zijn en er kleinere ketenorganisaties met 

zogenoemde ‘fl exibele schillen’ ontstaan. Op het vlak van 

planning & control zie je een verschuiving van meten en rap-

portages naar een helpende vorm van control, naar samen-

werken en meedenken. De crisis werpt ons trouwens wel 

terug, we worden weer afhankelijker van het systeem. Maar 

toch: er is een steeds sterkere behoefte om bezig te zijn 

met zingevingsvragen. In mijn werk voor BMC zie ik dage-

lijks hoe het komt dat veranderingsprocessen mislukken. 

Je moet oog hebben voor wat er al is, niet alleen voor het 

ideaal in de verte. Zelfrefl ectie maakt dat mensen ontdek-

ken dat je door verbindend leiderschap, aansluitend bij 

de behoefte van mensen, veel bewerkstelligt. Ik zie het als 

mijn taak om informatie te verzamelen die daarbij helpt.

Bij veel managers in het onderwijs zie je net als bij mana-

gers elders kenmerken die leiden tot minder motivatie 

bij de werknemers. Men is bijvoorbeeld te weinig door-

tastend, of spreekt teveel de taal van het management. 

Leiderschap kan op verschillende doelen gericht zijn en je 

ziet in het onderwijs een verschuiving van democratisch 

leiderschap naar meer resultaatgericht leiderschap. Om 

dat proces te doorlopen moet een manager in de eerste 

plaats naar zichzelf kijken. Organisaties veranderen niet 

door reorganisaties en programma’s, maar door veran-

dering van gedrag en door hoe mensen weer op elkaars 

gedragsverandering reageren. Schoolleiders hebben 

steeds meer belangstelling voor deze gedachtegang.”

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

tussen praktijk en theorie’

Tinka van Vuuren: “Van huis uit ben ik organisatiepsy-

choloog. Ik heb acht jaar bij een universiteit gewerkt en 

daar onder meer onderzoek gedaan naar reacties van 

werknemers op dreigend ontslag. Met die kennis wilde ik 

meer doen dan er een boek over schrijven of een artikel in 

een wetenschappelijk tijdschrift. Daarom ben ik bedrijven 

en scholen gaan adviseren over ‘duurzame inzetbaarheid’ 
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van werknemers. Samen met collega’s adviseer ik over 

de aanpak van ziekteverzuim en het verminderen van de 

werkdruk, maar ook over de vraag of een organisatie eigen 

risicodrager kan worden voor de arbeidsongeschiktheids-

wet. We geven ook trainingen, bijvoorbeeld in het voeren 

van verzuimgesprekken en in het geven van feedback.

Dwarsverbindingen De leerstoel die ik bij de Open 

Universiteit bekleed is ingesteld door Loyalis en gaat over 

Vitaliteitsmanagement. Goed personeelsbeleid voorkomt 

onnodige uitval en is daarom belangrijk voor verzekeraars.

Doordat ik een dag in de week met wetenschappelijk 

werk bezig ben, houd ik mezelf scherper. Het is een dag 

van refl ectie. Ik begeleid promovendi, lees en schrijf 

t i n k a  v a n  v u u r e n  o p  h e t  av s - c o n g r e s  2 0 1 2 …

Samen met Loyalis-collega Anja Wiersma gaat Tinka van Vuuren op het AVS-congres in op de 

vraag hoe om te gaan met de vergrijzing en hoe scholen de vitaliteit van hun werknemers kunnen 

bevorderen. De ‘grijze druk’ – de verhouding tussen het aantal aow’ers en het aantal potentieel 

werkenden tussen de 20 en 65 jaar – is op dit moment één op vier en gaat naar bijna een op 

twee in 2040. Deze ontwikkeling vraagt om een aanpassing van het personeelsbeleid voor alle 

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

Prof. Dr. Tinka van Vuuren (1959) is senior consultant voor human resource 
management in de overheid- en onderwijssector bij Loyalis Kennis en 
Consult. Daar naast is zij een dag in de week bijzonder hoogleraar Strate-
gisch Human Resource Management bij de Open Universiteit Nederland. 
Zij bekleedt hier de leerstoel Vitaliteitsmanagement.

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

wetenschappelijke artikelen. Kort geleden heb ik bijvoor-

beeld op een basisschool een praktijkonderzoek naar werk-

druk uitgevoerd. Leerkrachten moesten in een dagboek 

bijhouden welke activiteiten ze uitvoerden, en opschrijven 

waarvan ze energie kregen en welke activiteiten vooral 

energie kostten. Ze gaven aan 12,5 uur per dag te werken en 

hadden de ervaring dat alles meer energie kostte dan het 

opleverde. Daar moet je dus iets mee. Ik kan dan meteen 

dwarsverbindingen leggen met onderzoek naar werkdruk 

bijvoorbeeld. Aan de andere kant koppel ik de gegevens die 

ik via praktijkonderzoek vergaar weer terug naar de weten-

schap via tijdschriften, congressen voor psychologen en 

papers. Anderen kunnen daar dan weer vervolg aan geven.

Interventies Het toepassen van wetenschappelijke 

inzichten op de werkvloer kan beter. We weten dat aan-

dacht geven aan werknemers goed is voor duurzaam per-

soneelsbeleid. Werknemers die zich gesteund voelen door 

collega’s en leidinggevenden zijn vitaler en productiever. 

Dat weten we, maar het gebeurt niet altijd. Een ander voor-

beeld is de factor intrinsieke motivatie. Het is bekend wel-

ke factoren daarbij een rol spelen: autonomie, betekenisvol 

werk, competent zijn, samenwerken met anderen, maar 

dat wordt niet altijd vertaald naar de werksituatie. In het 

onderwijs zit het met de autonomie wel goed, en het werk 

is ook betekenisvol. Maar competentie en leren van elkaar 

kan beter. Je ziet toch vaak een eilandjescultuur, waarin 

leerkrachten hun ervaringen niet kunnen delen en col-

lega’s elkaar niet durven aanspreken. Er zijn ook nog veel 

zaken niet onderzocht, bijvoorbeeld welke interventies het 

beste zijn en of er meer verantwoordelijkheid naar de werk-

nemer zou moeten om duurzaam personeelsbeleid te rea-

liseren. Het is belangrijk om daarnaar te kijken. We meten 

om te weten, maar we meten vooral ook om te doen.” 
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Congreskatern

Een dag vol ontmoetingen, 
inspiratie en informatie
Komt u ook op het 17e AVS-congres?

AVS-congres  16 maart 2012  NBC, Nieuwegein

Lerend leiden  Leidend leren

extra:
masterclasses

op 15 maart





De dagelijkse onderwijspraktijk zit 

vol met uitdagingen, verwachtingen 

en beperkingen. Of het nu gaat om 

teruglopende budgetten, leerlingen-

krimp of de implementatie van Passend 

onderwijs. Inspectie-arrangementen, 

maatschappelijke discussies over normen 

en waarden, wet- en regelgeving, lijken soms 

haaks te staan tegenover de vele verwachtingsvolle 

kinderen die iedere dag weer de school 

binnenhuppelen. Met het congresthema Lerend 

leiden, Leidend leren proberen we in een 

23-tal sessies handvatten, inspiratie en 

refl ectie te bieden die u als schoolleider 

of leidinggevende in staat stellen het beste 

uit uzelf en uw team te halen. Een verkenning van kansen en 

mogelijkheden die, met name ook door de contacten die u deze dag 

met mede-schoolleiders heeft, tot hun recht kunnen komen in uw 

onderwijsorganisatie. 

Sprekers
Het congres is ingedeeld in twee routes waarin uw eigen 

ontwikkeling of de ontwikkeling van uw team centraal staat. 

Bijzonder is dat we erin geslaagd zijn om de op dit moment 

grootste internationale onderwijsgrootheden naar ons congres 

te halen. Pasi Sahlberg (Finland), Jan Bommerez (USA/België), 

David Hopkins (Groot-Brittannië) en John West-Burnham (UK) 

zijn bereid gevonden hun verhaal met ons te delen. Maar ook 

nationale onderwijs- en leiderschapsdeskundigen (deels uit het 

bedrijfsleven) zullen u uitdagen en prikkelen. De dag start met 

een inleiding van Toon Gerbrands. Bekend uit de volleybalwereld, 

maar vooral ook als directeur van betaald voetbalorganisatie AZ. In 

roerige tijden, met het faillissement van de hoofdsponsor, heeft hij 

de ‘onderneming’ en ‘club’ AZ op de been weten te houden. Inhaken 

op ontwikkelingen en adequaat reageren zijn daarbij kernwoorden. 

De vergelijking tussen de hectiek van de voetbalwereld en uw eigen 

onderwijs organisatie is misschien in eerste instantie niet erg voor 

de hand liggend, maar de overeenkomsten in teamvorming en 

teamontwikkeling zullen u verbazen!

Naast de verschillende sessies kunt u op een uitgebreide 

informatiemarkt kennismaken met meer dan 40 voor het 

onderwijs relevante organisaties. Op het AVS-plein kunt u spreken 

met de AVS-adviseurs, het bestuur en leden van de ledenraad. 

Heeft u nog een vraag? Ook de medewerkers van de AVS-

Helpdesk staan voor u klaar. Wilt u afspreken met een collega? 

In de AVS-stand vindt u een plakpaal waar u uw oproep met het 

ouderwetse (gele) plakpapiertje kunt plaatsen of via Twitter 

(#avscongres) een digitale ontmoeting kunt afspreken. U kunt 

daarvoor gebruikmaken van het (gratis) draadloos internet.

Drinks & Bites
En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten: naast een 

uitgebreid lunchbuffet nodigen we álle aanwezigen uit om de dag 

gezamenlijk af te sluiten met ‘Drinks&Bites’. Onder het genot 

van een goed glas wijn (of iets anders) bieden we een scala aan 

mediterrane, oosterse en Neder landse versnaperingen en snacks, 

een aantal ter plaatse door koks bereid. Zo kunt u met collega’s 

de dag doornemen, napraten en netwerken voor u huiswaarts 

gaat. Het muzikaal entertainment tijdens de ‘Drinks &Bites’ wordt 

verzorgd door de band Popehead.

Lerend leiden  Leidend leren

Locatie: NBC, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein,

tel. 030-6026900.

Routebeschrijving: www.n-b-c.nl

Meer informatie: Hans van den Berg (h.vandenberg@avs.nl) 

en Karen Titulaer (k.titulaer@avs.nl), tel. 030-2361010. 

Of kijk op www.avs.nl/congres2012

Vragen over inschrijving: Sylvia Veerman, congres@avs.nl

u kunt zich aanmelden

voor het congres op 

www.avs.nl/congres2012

m a s t e r c l a s s e s
Op 15 maart zijn er Masterclasses van  John West-Burnham, Pasi Sahlberg, David Hopkins en Jan Bommerez
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/masterclasses. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

‘een verkenning van ontwikkelingskansen

om met benutting van talenten en ervaringen tot 

optimale (team-)resultaten te komen’
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Route 1 Lerend leiden

Workshop 5  ‘Stel, u mag doen waar 
u goed in bent…’ Talent centraal
Henk Mackloet en Sandra de Kroon 
Als medewerkers in staat worden gesteld om dat te doen waar 

ze goed in zijn, leidt dat tot een grotere betrokkenheid en betere 

resultaten. Niet alleen op individueel niveau, maar ook op organi-

satieniveau. Dat is kort gezegd het belangrijkste uitgangspunt van 

Talent Centraal, een talentontwikkelingstraject voor leerkrachten 

binnen de SPCO Groene Hart. Het accent van het traject ligt op 

leidinggevende en coördinerende taken. De workshopgevers delen 

ervaringen over belemmeringen en oplossingen. Wat loopt goed? 

Wat is het verschil met een regulier kweekvijvertraject? 

Deze vragen benaderen ze vanuit het perspectief van zowel het 

bovenschools management/bestuurder als de een leer kracht. 

Ook dagen Henk Mackloet en Sandra de Kroon u uit na te 

gaan welke elementen van het talentontwikkelingstraject 

bruikbaar zijn in uw eigen organisatie. Er is gelegenheid 

om twijfels en knelpunten te bespreken.

Henk Mackloet is CvB-lid van SPCO Groene Hart. www.spco.nl

Sandra de Kroon is senior adviseur bij Van Beekveld en 

Terpstra. www.vanbeekveldenterpstra.nl

Sessie 6  Innovatief leiderschap: integreer 
nieuwe ontwikkelingen in uw beleid
Frans Schouwenburg 
Ict draagt bij aan het sterker en effi ciënter maken van uw werk, maar 

waar begint u, en hoe pakt u het aan? Moet u als schoolleider een 

expert op ict-gebied zijn? Nee, maar enige aandacht is wel gewenst. 

De aanschaf van ict-voorzieningen als laptops of digi borden leidt 

niet zonder meer tot hogere opbrengsten. Het rendement van ict 

hangt nauw samen met de inzet van een leerkracht, die samenhang 

aanbrengt tussen de leerinhoud, de ict-toepassing en de leerling. 

Technologie alleen rendeert niet; de relatie met de gebruiker geeft 

de doorslag. Kennisnet richt zich op de manier waarop u hulp kunt 

krijgen bij het realiseren van uw doelstellingen met behulp van de 

inzet van ict. De sessie is praktisch en concreet. U gaat naar huis met 

een goed zicht op welke modellen voor visievorming en ict-planning 

u kunt hanteren (waaronder een downloadbare visiebijeenkomst met 

uw team).

Frans Schouwenburg is sectormanager Primair en Voortgezet Onderwijs

bij Kennisnet. www.kennisnet.nl

Route 2 Leidend leren

Workshop 21  Duurzame inzetbaarheid 
en een leven lang leren
Tinka van Vuuren en Anja Wiersma
Sinds 1999 stimuleert de Nederlandse overheid dat oudere 

werknemers langer aan het werk blijven. En dat is niet voor niets. 

Nederland is namelijk in een hoog tempo aan het ontgroenen 

en vergrijzen. De ‘grijze druk’, de verhouding tussen het aantal 

AOW’ers en het aantal potentieel werkenden tussen de 20 en 

65 jaar, is op dit moment 1 op 4 en gaat naar bijna 1 op 2 in 2040. 

Er is nog een tweede ontwikkeling: van de werkenden is 

een steeds groter aandeel op leeftijd. Meer oudere werk-

nemers en minder  jongere werknemers betekent langer 

doorwerken voor iedereen. Deze ontwikkelingen vragen 

om een aanpassing van het personeelsbeleid voor alle 

werknemers. Organisaties moeten werknemers stimuleren 

en faciliteren om langer en met meer plezier te werken, 

bijvoorbeeld door ontwikkelingskansen te geven (het concept 

‘leven lang leren’). Ook moeten werkgevers maatregelen nemen 

om het werk aan te passen aan de belast- en inzetbaarheid van 

oudere werknemers. 

Tinka van Vuuren is senior consultant bij Loyalis en bijzonder hoogleraar 

Vitaliteitsmanagement bij de Open Universiteit Nederland.

Anja Wiersma is teamleider/consultant bij Loyalis. www.loyalis.nl

Workshop 23  Kunst en wetenschap van 
het lesgeven: leergericht leidinggeven
Andrea Heijboer en Marcel Bogaarts 
De aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten is 

groot. Denk bijvoorbeeld aan de lerarenbeurs, SBL-competenties 

en de functiemix. Voor u als directeur is deze aandacht een kans 

om gericht te investeren in de professionele ontwikkeling van uw 

team. De kwaliteit van uw teamleden wordt de centrale focus in uw 

schoolontwikkeling.

De ervaring leert, dat dit niet vanzelf gaat. Welke valkuilen en 

bedreigingen u tegen kunt komen, illustreren we aan de hand van 

enkele voorbeelden. In deze workshop lichten we een werkwijze 

toe, om de professionele ontwikkeling van leerkrachten te verbin-

den met het creëren van goed onderwijs. De ondersteunende 

werkmaterialen krijgt u uitgereikt. 

Andrea Heijboer en Marcel Bogaarts zijn adviseurs bij Bazalt.

www.watwerktopschool.nl en www.bazalt.nl

kijk voor het volledige programma met omschrijvingen van 

alle workshops en sessies op www.avs.nl/congres2012

Een greep uit het aanbod
van workshops en sessies

avs- congres 2012  5





1 Kon. Van Gorcum-Teachers Channel

2 Penta Rho

3 METRIUM Advies & Administratie

4 Merces

5 Organise to Learn

6 Infi nite Financieel

7 Loyalis

8 AVS

9 Alberts Onderwijs

10 Bardo Competent B.V. 

11 Leeuwendaal VOS/ABB

12 Via Vinci

13 KPC Groep

14 Onderwijs Maak Je Samen

15  Oberon onderzoek & advies voor 

onderwijs

16 Scholen met Succes

17 OSG

18 Bazalt HCO

19  Europees Platform- 

internationaliseren in onderwijs

20 de Roo Management & Advies

21 Centrum voor Nascholing

22 Arbo Unie

23 Cadenza Onderwijsconsult

24  Van Beekveld & Terpstra 

Organisatieadviesbureau

25 Kennisnet

26 CBE Academica

27 AFAS Software

28 Wat Werkt Op School

29 ParnasSys

30 Dyade

31 BMC

32 APS

33 Driessen HRM_Payroll

34 Interstudie NDO bv

35 Giralis Groep

36  Centrum Theo Thijssen, 

Hogeschool Utrecht

37 DUO

38 NSA

39 CPS

40 5d

41 Uitgeverij Thema

42 Kwintessens

43 Arcom Partners BV

InformatiemarktInformatiemarkt

avs- congres 2012  7
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Dit jaar hebben zich meer dan 40 organisaties ingeschreven om zich te presenteren op 

onze informatiemarkt. Daarmee maken zij ons congres mede mogelijk. AVS bedankt 

hierbij alle hoofdsponsoren, houders van congrespakketten en standhouders.hierbij alle hoofdsponsoren, houders van congrespakketten en standhouders.





Route 1 Lerend leiden
 plenaire sessies

1 De schoolleider als piloot

 Theo Wildeboer
2 Wat heeft Finland ons te zeggen…

Pasi Sahlberg

 workshops / sessies
3 Schoolleider: ondernemer of ondernemend?

Rick de Wit
4 Sturen op geld, niet doen

Ronald te Loo
5 ‘Stel, u mag doen waar u goed in bent…’ Talent centraal

Henk Mackloet en Sandra de Kroon
6   Innovatief leiderschap: integreer nieuwe ontwikkelingen 

in uw beleid

Frans Schouwenburg
7 Wat doet een schoolleider die opbrengstgericht werkt?

Irene Harmsen 
8   School kan het niet alleen: leiderschap in de 

 maatschappe lijk context

John West-Burnham
9 Inspirerend leiderschap

Margareth de Wit 
10 Passend onderwijs ís schoolontwikkeling

Heike Sieber, Gerard van Uunen, Michiel Wigman
11 Meer Mogelijkheden Met Mediation

Ruud de Sain en Ritsert Haitsma
12   Passend leiderschap: Wat is de ontwikkelbehoefte van uw 

school en wat vraagt dit van uw leiderschap?

Pieter Dekkers

Route 2 Leidend leren
 plenaire sessies
13   Door de bomen het bos zien: over trans-

formationeel leiderschap

 Jan Bommerez
14 Doen wat werkt

 David Hopkins

 workshops / sessies
15 Leiderschap & control in het onderwijs

Harrie Aardema
16 Mensen verbinden met hun ziel

Jan Jutten
17 School kan het niet alleen: over transformationeel leiderschap

John West-Burnham
18   Leidinggeven met diepgang: over onderstromen in mens 

en  organisatie

Marian Timmermans en Willem de Vos
19   Leiderschap in positie. Met carrièremogelijkheden 

binnen de schoolorganisatie

Carine Hulscher-Slot en Ineke Dammers
20 Drijfveren en Leiderschap

Astrid Oostrom en Freek Polter
21 Duurzame inzetbaarheid en een levenlang leren

Tinka van Vuuren en Anja Wiersma
22 Slim Fits All

Marius Berendse
23   Kunst en wetenschap van het lesgeven: leergericht leidinggeven

  Andrea Heijboer, Marcel Bogaarts  Andrea Heijboer, Marcel Bogaarts  

Overzicht AVS-congres
workshops en sessies

avs- congres 2012  9
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inschrijfformulier  masterclasses, 15 maart 2012  avs-congres, 16 maart 2012

Ja, ik neem deel aan het AVS-congres ‘Lerend leiden – leidend leren’:
 Ik ben lid en betaal 250 euro
 Ik ben geen lid en betaal 510 euro
 Ik word lid van de AVS (met actiekorting) en betaal de ledenprijs 

voor de masterclasses kunt u zich inschrijven via 
www.avs.nl/masterclasses

persoonlijke gegevens:

Relatienummer

Naam en voorletters v/m

Adres

Postcode en plaats

Telefoon privé

E-mail

 Functie: adjunct/directeur/bovenschools manager/anders

organisatiegegevens:

Brinnummer

Naam school/organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Factuur naar privé/organisatie

 Ik ben lid en neem als introducé mee, max. 1 per lid (voor 295 euro):

Naam introducé

E-mail introducé

De introducé ontvangt via de mail een apart inschrijfformulier.

u volgt altijd een plenaire sessie. daarna kunt u een andere

(plenaire) sessie of workshop volgen.

ik meld mij aan voor:

eerste keuze reservekeuze

Plenaire sessie Plenaire sessie
(nummer en spreker) (nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop (Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker) (nummer en spreker)

Plaats en datum Handtekening

stuur deze kaart ongefrankeerd naar: 
avs: antwoordnummer 9019, 3500 za utrecht

u kunt zich ook aanmelden op www.avs.nl/congres2012

19avs- congres 2012 

ad
ve

rt
en

ti
e



20  avs- congres 2012

ad
ve

rt
en

ti
e

redenen
om het

AVS-congres
te bezoeken

1   Netwerken, interessante discussies aangaan
 en informatie uitwisselen

2    Collegiale ontmoetingen met ‘gelijkgezinden’

3    Boeiende sprekers en interessante workshops

4    Energie en inspiratie opdoen

5    Aandacht schenken aan professionele en persoonlijke
 ontwikkeling
5
 ontwikkeling
5
6    Goede voorbeelden en ideeën opdoen:
 leren van collega’s

7    Informatie over actuele ontwikkelingen, 
 visies en modellen op onderwijsinhoudelijk 
7
 visies en modellen op onderwijsinhoudelijk 
7
 en leidinggevend gebied

8    Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten
 en producten

9    Drinks & Bites voor alle congresdeelnemers

10 Weer weten waarom u schoolleider bent geworden

redenen
1
 en informatie uitwisselen



>

s c h o o l l ei d er s  coa c h en  s c h o o l l ei d er s

thema  lerend leiden, leidend leren

“In het onderwijs is het niet zo gebruikelijk om elkaar op gedrag 
aan te spreken. Het zijn warme types die niet zo snel kiezen voor de 
confrontatie.” Foto: Killroy Productions/Nationale Beeldbank

De schoolleider anno 2012 is geen hoofdonderwijzer 

meer die als nevenactiviteit de schoolmelkkaarten 

controleert. Hij of zij is leidinggevende van een 

middelgroot bedrijf. De stap naar het schoolleider-

schap blijkt dan ook regelmatig (te) groot. 

Coaching lijkt startende directeuren beter op weg 

te helpen. tekst noortje van dorp

Geregisseerd
reflecteren op werk

Onno Hoekstra was ‘klaar om schoolleider te worden’. 

Toch bleek de overstap van school en van adjunct-

directeur naar schoolleider pittig. Mede door een slecht 

inspectierapport was Hoekstra in zijn nieuwe functie op 

de nieuwe school vooral gefocust op de zaken die beter 

moesten. “Ik gaf nogal veel tips en adviezen en dat werkte 

niet motiverend.” Het aanbod van zijn bovenschools 

directeur om een coachingstraject te volgen greep hij met 

beide handen aan. “Het was voor mij een manier om gere-

gisseerd afstand te organiseren van mijn dagelijks werk, 

om tot refl ectie te komen.”

27k ader prim air februari 2012



 “Telkens hebben we zijn vragen langs de meetlat van deze 

en andere basiswaarden gelegd”, aldus coach De Wit.

Al snel bleek dat de startende schoolleider wel degelijk 

‘vierde’. “Onbewust”, aldus De Wit. “Zo kwam het bijvoor-

beeld ter sprake dat hij tegenover vrienden niet uitgepraat 

raakt over zijn werk.” “Omdat je een kwaliteitsslag wilt 

maken, zit je heel erg op dingen die niet goed gaan”, rea-

geert Hoekstra. “Door de bewustwording dat ik wel dege-

lijk vierde, sta ik nu meer open voor successen. Bewust 

aandacht geven aan goede dingen werkt stimulerend. Doe 

je dit niet, dan mis je kansen.”

Het traject met De Wit heeft volgens de gecoachte Hoek-

stra veel veranderd op zijn school, al zit dat vooral in de 

kleine dingen. “Zaken die goed gaan, komen nu meer 

aan bod in de teamvergaderingen en melden we bijvoor-

beeld ook in de nieuwsbrieven. Met het geven van advie-

zen ga ik bewuster om. Ik stimuleer het team om zelf 

met een oplossing te komen. We werken hard aan een 

cultuurverandering. Wij spreken elkaar aan op gedrag 

om wandelgangpraatjes te voorkomen. Samen met mijn 

Successen vieren Zijn bovenschools directeur 

koppelde hem aan Gert de Wit, een oud-collega van de 

bovenschools directeur. De Wit, schoolleider van de St. 

Josephschool in Amersfoort richtte na zijn opleiding tot 

coach met vier collega’s de maatschap PO-coaches op. Het 

traject met Onno Hoekstra was zijn eerste coaching van 

een startend schoolleider. In acht sessies bogen De Wit en 

Hoekstra zich over de vraag: hoe kan het vieren van zoge-

naamde successen hoger op de agenda komen? “Ik merkte 

dat er te weinig aandacht voor successen was”, aldus 

Hoekstra. “De focus lag veel meer op wat beter moest.”

Na drie bijeenkomsten stelden De Wit en Hoekstra samen 

enkele basiswaarden vast. Basiswaarden hebben te maken 

met ‘de verbinding tussen persoon en professional en hoe 

dat zich verhoudt tot werk’, verduidelijkt de gecoachte 

Hoekstra. Voor hem bleek ‘arbeidsethos’ een basiswaarde.

Coaching krijgen van ervaren schoolleiders verkleint de kans op voortijdig vertrek. Starters raken sneller ingewerkt, zijn professioneler en voelen zich 
gewaardeerd. Een bijkomend voordeel is dat ook de coaches hun coachingservaring inzetten op hun eigen school.

‘ h e t  i s  m i j n  ta a k  o m  j u i s t  b i j  d e 
a n d e r  k r a c h t e n  a a n  t e  b o r e n ’
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adjunct-directeur heb ik duidelijke doelen vastgelegd, dat 

maakt de koers inzichtelijk voor de collega’s. Mensen in 

het onderwijs vinden het heel prettig om met hun klas te 

mogen werken. Laat hen dat doen! Wij als schoolleiders 

moeten de samenhang bieden.”

Coaching of begeleiding In het pilotproject 

‘Coachen voor en door schoolleiders’ van het toenmalige 

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO, nu gecoör-

dineerd door het CAOP, zie kader), zijn in 2010 67 suc-

cesvolle en ervaren schoolleiders opgeleid tot coach. In 

totaal coachten zij 65 startende schoolleiders, waaronder 

Hoekstra, sinds anderhalf jaar schoolleider van obs De 

Vlindervallei in Amersfoort. Acht vrijdagmiddagen zat hij 

met coach en schoolleider De Wit om de tafel.

Gecoacht worden door een schoolleider kan ook zo zijn 

valkuilen hebben. Zo staat coaching door een ‘oude rot 

in het vak’ wellicht vernieuwing in de weg. Ook kan 

coaching door iemand in hetzelfde werkveld al snel ver-

vallen in begeleiding. “Innovaties borduren voort op het 

verleden. Het goed kennen van dat verleden is daarom 

juist van belang”, reageert Hoekstra op de eerste valkuil. 

“Zolang je authentiek blijft in gedachten en bij jezelf 

blijft, biedt coaching alleen maar meerwaarde.”

Over de tweede valkuil – dat coaching in begeleiding 

kan veranderen – verschillen de gecoachte en de coach 

van mening. Zo vond Hoekstra het juist prettig om af en 

toe advies van een ervaren schoolleider te krijgen. Voor 

De Wit was de situatie soms lastig. “Omdat je veel erva-

ring hebt, ben je soms geneigd om dingen voor te zeg-

gen. Maar het is mijn taak om juist bij de ander talenten 

en krachten aan te boren. Aan de andere kant werkt de 

combinatie. Als ik een vraag stelde waar geen antwoord 

op kwam, kon ik uit mijn eigen onderwijservaring put-

ten om het gesprek verder te krijgen.”

Tweerichtingsverkeer Na afl oop van het pilot-

project is de meerwaarde van coaching door het SBO 

onderzocht. Coaching krijgen van ervaren schoolleiders 

verkleint de kans op voortijdig vertrek. Starters raken 

sneller ingewerkt, zijn professioneler en voelen zich 

gewaardeerd. “Door de vergrijzing kende het primair 

onderwijs vorig schooljaar gemiddeld 161 openstaande 

schoolleidersfuncties in fte’s”, reageerde Freddy Weima, 

destijds directeur van het SBO, na het uitkomen van het 

rapport in maart 2011. “In totaal kwamen in 2009/2010 

zo’n 780 fte’s aan vacatures vrij, waarvan bijna 60 procent 

moeilijk vervulbaar. Nieuwe schoolleiders moeten vooral 

lang in de sector willen blijven werken.”

Een bijkomend voordeel is dat ook de coaches hun coa-

chingservaring inzetten op hun eigen school. “Dit is ook 

een leertraject voor mij”, reageert De Wit. “Coaching is 

delen. Het gaat ook over jezelf, hoe je zelf leiding geeft.”

Hoekstra zet de coaching actief in op zijn school. “Bijvoor-

beeld in de manier van een gesprek leiden. Voorheen was 

ik voornamelijk zelf aan het woord. Nu laat ik anderen 

meer praten en ben ik meer een gespreksleider.”

c o a c h e n  vo o r  e n  d o o r  s c h o o l l e i d e r s

Het pilotproject ‘Coachen voor en door 

schoolleiders’ is een van de initiatieven 

uit de ‘Aanpak opbrengstgericht leider-

schap.’ De coördinatie van de uitvoering 

van de regeling lag tot voor kort bij het 

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 

(SBO) en nu bij het CAOP, het kenniscen-

trum op het gebied van arbeidszaken in 

Den Haag. Zowel de selectie van school-

leiders die opgeleid worden tot coach als 

die van gecoachte schoolleiders wordt 

overgelaten aan de besturen die deelne-

men aan de regeling. Namens de AVS zit 

senior adviseur Carine Hulscher-Slot in de 

begeleidingscommissie. Zij helpt bij het 

beoordelen van subsidieaanvragen voor 

het project. Het CAOP beoordeelt, samen 

met de begeleidingsgroep, de aanvragen 

van besturen/samenwerkingsverbanden 

vervolgens op motivatie, inhoud en regio-

nale spreiding.

Het pilotproject heeft aangetoond dat 

het niet altijd eenvoudig was om school-

leiders te vinden die gecoacht wilden 

worden. “Er hangt soms nog een negatief 

imago aan coaching, alsof er iets mis 

moet zijn. Terwijl het in dit geval vooral 

als ontwikkelinstrument moet worden 

gezien’, aldus Francien Zwaneveld van 

het CAOP. Als oplossing hebben de 

deelnemers aangedragen om een ‘coa-

chesdatabase’ op te richten om de mat-

ching op landelijk of regionaal niveau te 

regelen. Zwaneveld: “Vraag en aanbod 

kunnen zo makkelijker bij elkaar worden 

gebracht.”

Binnenkort start een nieuw opleidings-

traject. Op het moment van schrijven 

hebben 22 samenwerkingsverbanden een 

aanvraag ingediend voor onge veer 220 

schoolleiders, de  inschrijving is gesloten. 

Meer informatie: 

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl en 

www.stamos.nl.

thema  lerend leiden, leidend leren

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

>
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De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

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

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Angèle van der Star van Openbaar primair 

Onderwijs Marenland: “Oneens. Je profes-

sionalisering als schoolleider is onlosmake-

lijk verbonden met de professionalisering 

van je team. Vanuit de professionele 

dialoog zoek je samen naar de optimale 

verhouding tussen gestelde kaders en 

de professionele ruimte. Leraren moeten 

vervolgens niet alleen deze professionele 

ruimte krijgen van jou als schoolleider, deze 

moeten ze vervolgens ook nemen.”

Ardy Henneman van de Aloysiusschool in 

Overveen: “Oneens. Het vergroten van pro-

fessionaliteit van de leidinggevende en het 

team dient hand in hand te gaan. Het conti-

nue ontwikkelen van je competenties is van 

wezenlijk belang voor elke werknemer in 

het onderwijs. 'Een professionele organisa-

tie is een lerende organisatie'.”

uw mening telt  peiling

36%
oneens

33%
eens

31%
deels eens

Verdrinken Is coaching iets van deze tijd? “Ik denk dat 

er tegenwoordig veel meer wordt uitgesproken”, reageert 

Nina Bouwman, schoolleider en één van de andere coaches 

van PO-coaches. “Bovendien is de functie nogal veranderd”, 

aldus De Wit. “Door decentralisatie is er veel meer op het 

bordje van de schoolleider gekomen. Ik heb kunnen groei-

en in mijn rol als schoolleider.” Bouwman: “Er wordt steeds 

meer van schoolleiders gevraagd, maar het gaat ook steeds 

meer over de menskant.” Daar zit volgens collega-coach 

De Wit de crux. “In het onderwijs is het niet zo gebruike-

lijk om elkaar op gedrag aan te spreken. Het zijn warme 

types die niet zo snel kiezen voor de  confrontatie. Ze zijn 

niet altijd even zakelijk, want ‘het moet wel leuk blijven’. 

Daardoor ontstaat de kans dat in eerste instantie kleine 

problemen lang blijven bestaan.”

Het coachingstraject van Hoekstra is inmiddels afge-

rond. Zijn doel is behaald: het vieren staat hoog op de 

schoolagenda. De coaching beviel zo goed dat Hoekstra 

aan zijn bestuur heeft gevraagd of hij het traject mocht 

door zetten. Tot en met de zomervakantie hebben De Wit 

en Hoekstra nog de tijd gekregen. “Het is heel fi jn om op 

gezette tijden te refl ecteren op je eigen gedrag. Doe je dat 

niet, dan zit je in een trein die constant blijft  rijden.” 

De AVS beschikt over ervaren, gecertifi ceerde en/of gediplo-

meerde coaches die u kunnen ondersteunen bij uw persoon-

lijke situatie in uw organisatie. Het gaat om de disciplines 

executive coaching, loopbaancoaching, personal coaching 

en performance coaching. Meer informatie: www.avspifo.nl 

(Coaching en begeleiding). Ook biedt de AVS de minileer-

gangen Startende directeuren en Middenmanagement. 

Zie www.avspifo.nl (Trainingen en opleidingen).

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

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Feminisering in het onderwijs
is géén probleem

Ga snel naar www.avs.nl en geeft 

uw mening!
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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!: De Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen liet een 

interactief, digitaal schoolplein ontwerpen om alle medewerkers individueel 

voor te stellen aan de buitenwereld. Naast PR-middel ook een goede oefening 

met sociale media. tekst vanja de groot

Het enthousiasme en de trots van de team-

leden spat er vanaf op Theprideofjuul.nl. 

Ouders, leerlingen, omwonenden, collega-

scholen en andere geïnteresseerden kunnen 

hier sinds enkele maanden uitgebreid 

kennis met ze maken, van leerkracht tot 

adjunct en conciërge. Kersverse directeur 

Sandra van Iterson: “Het verhaal achter 

een medewerker wordt zichtbaar, zowel 

persoonlijk als inhoudelijk. Je komt te 

weten waar iemand voor staat, wat zijn of 

haar normen en waarden zijn en leert zo 

de mensen achter de school wat beter ken-

nen dan via de geijkte namen en 

teamfoto’s op schoolsites.” 

Het bovenschools bestuur 

bood de mogelijkheid om 

mee te doen aan deze 

pilot op het gebied 

van uitstraling en 

Van Iterson pakte 

deze kans gretig aan. 

“Welke onderwijsme-

thode je ook gebruikt, 

de leerkracht blijft 

toch je belangrijkste 

visitekaartje.”

Een heuse fotoshoot

en professionele inter-

views door het bedrijf 

Theprideof leidden tot 

een gelikt, vrolijk en infor-

matief geheel. Iedere mede-

werker moest onder andere 

vier kernwaarden noemen, 

een soort trefwoorden, waardoor in één 

oogopslag duidelijk is wat hen van elkaar 

onderscheidt (zie foto). Op weerstand bin-

nen het team stuitte Van Iterson niet. De 

medewerkers hielden bijvoorbeeld zelf de 

regie over welke – persoonlijke – informatie 

openbaar mocht worden, zoals het uit de 

doeken doen van je gezinssamenstelling, 

hobby’s en dergelijke. “Iedereen was stuk 

voor stuk erg enthousiast en de making of

was echt een feestje”, vertelt de directeur. 

“Ook collega’s die normaal gesproken wat 

gesloten zijn kwamen helemaal los en men 

gaf elkaar onderling 

complimenten. 

Ik merk dat de 

saamhorigheid is 

versterkt.”

Een bijkomend 

voordeel dus bij wat 

toch het hoofddoel 

blijft: imagobuilding en 

PR. “Door je op deze vernieu-

wende manier te presenteren, profileer 

je je als school. Ouders praten erover als ze 

hun kind aanmelden, maar ook sollicitanten 

en zelfs een oud-klasgenoot van me rea-

geren positief.” Het is echter nog te vroeg 

om te kunnen spreken van een verhoogde 

toestroom van leerlingen. “Ik heb nog geen 

wachtlijst”, grapt Van Iterson.

De digitale ‘etalage’ van de school is door 

het interactieve element naast PR-middel 

ook een klankbord. Via diverse sociale 

media kunnen bezoekers namelijk reageren, 

discussiëren en hun verhaal kwijt over 

de school, het onderwijs en aanverwante 

zaken. Het bedrijf dat de website maakte 

screent alle reacties en onderhoudt het 

geheel voor een bescheiden maande-

lijkse bijdrage. Ook de leerlingen worden 

erbij betrokken en kunnen bijvoorbeeld 

twitteren over de school en hun juffen 

en meesters. Bovendien leggen ze in een 

fi lmpje het Nieuws van de Maand vast. “Zo 

leren de kinderen ook omgaan met nieuwe 

en sociale media. Via een roulatiesysteem 

werkt iedere klas mee aan het verversen 

van de site met onderwerpen waar we trots 

op zijn.” Van Iterson denkt dat niet alleen 

scholen, maar alle organisaties baat hebben 

bij een soortgelijke Prideof-site. “Mensen 

zijn erg visueel ingesteld tegenwoordig.” 

Haar tip: Houd de site levend! En blijf 

vernieuwen. Wij denken nu bijvoorbeeld 

na over een koppeling met crowdfunding.” 

(zoeken naar fi nancieringsmogelijkheden 

met behulp van internet, red.) 

m e e r  w e t e n ?
www.theprideofjuul.nl

www.juulhoogeveen.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

het team

Medewerkers van de Juliana van 
Stolbergschool laten zich uitgebreid zien 
op Theprideofjuul.nl.

als uithangbord

de mensen achter de school wat beter ken- gesloten zijn kwamen helemaal los en men 

gaf elkaar onderling 

complimenten. 

versterkt.
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eindver ant woordelijk management

De Tweede Kamer stemde in 
december 2011 in met het voorstel 
voor de ‘Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector’ (WNT). Deze 
wet beoogt een maximum te stellen 
aan de beloning van bestuurders en 
toezichthouders, ook in het onderwijs. 
De wet treedt op 1 januari 2013 in 
werking. Wat betekent dit voor het 
primair onderwijs? 

tekst carine hulscher-slot

In de WNT is bepaald dat bestuurders 

maximaal 130 procent van het salaris van 

een minister mogen verdienen. Maar, op 

basis van de wet zijn ook lagere maxima 

mogelijk. Het kabinet benadrukt dat 

onderwijsinstellingen een publieke taak 

hebben en worden bekostigd met publiek 

geld. Onderwijsbestuurders moeten goed 

en maatschappelijk verantwoord worden 

beloond, maar het kabinet is zeer kritisch 

over bovenmatige topinkomens in het 

onderwijs.

Beloningsmaximum per sector
Voorafgaand aan de totstandkoming van 

het wetsvoorstel is bepaald dat alle onder-

wijssectoren onder het wettelijk maximum 

voor bezoldiging vallen. In de WNT is 

bepaald dat voor sectoren en instellingen 

een lager maximum dan de wettelijke 

norm kan worden vastgelegd. Minister 

Van Bijsterveldt heeft besloten van deze 

mogelijkheid gebruik te maken. Voor het 

bepalen van de maximum bezoldiging per 

sector heeft de ze door Alons & Partners 

Consultancy BV onderzoek laten doen naar 

de zwaarte van bestuurdersfuncties in het 

(primair) onderwijs. 

De hoogst gewaardeerde functie in het po 

is een bovenschools manager/algemeen 

directeur op het niveau van schaal 14 

(schaal DE). Dit maximum is vastgelegd in 

de wet- en regelgeving. Uit het onderzoek 

blijkt dat deze bezoldiging in de regel wordt 

toegekend aan een bovenschools directeur 

met een toezichthoudend bestuur van een 

groot aantal scholen, in een groot regionaal 

of grootstedelijk gebied met een diversiteit 

in onderwijssoorten. De onderzoekers 

melden dat deze functie niet heel veel voor-

komt en dat deze vaak wordt gebruikt als 

opmaat naar een functie als voorzitter van 

een College van Bestuur. Zodra er sprake is 

van een bezoldigd bestuur is het maximale 

waarderingsniveau voor een directeur/

bovenschools manager schaal 13.

In het onderzoek is een aantal functies 

en waarderingsniveaus van bestuurders 

in de verschillende sectoren met elkaar 

vergeleken, per sector, en is er een verge-

lijking gemaakt met de marktsector. Ook 

is gekeken naar vergelijkbare functies in 

andere delen van de publieke sector en de 

semipublieke sector. Uit de vergelijking met 

de marksector trekken de onderzoekers 

onder andere de volgende conclusies:

•  Uitgaande van alleen het vaste salaris is 

de beloning van onderwijsbestuurders 

redelijk marktconform;

•  De beloning (vast en variabel met 

compensatie) is in vergelijking voor de 

meeste onderwijsbestuurders aan de 

hoge kant.

Overigens, voor het po is een vergelijking 

met het topkader rijksdienst niet mogelijk 

en een vergelijking met doorgaans grotere 

en complexere uitvoeringsorganisaties 

beperkt. Daarom werd voor het onderzoek 

voor het po volstaan met FUWASYS.

Meer in evenwicht
Op basis van het onderzoek van Alons & 

Partners werd door de bewindslieden van 

het ministerie van OCW voor de sector pri-

mair onderwijs een beloningsmaximum van 

153.000 euro per jaar inclusief pensioenbij-

drage en onkostenvergoeding voorgesteld. 

Na overleg met de onderwijssectoren 

(lees: de PO-Raad voor de sector po) is dit 

maximum voor de sector po met 5 procent 

verhoogd tot 161.000 euro per jaar inclusief 

pensioenbijdrage en onkostenvergoeding. 

De bewindslieden kwamen tot deze beslis-

sing omdat hiermee de maximale beloning 

van een bestuurder in het po meer in 

evenwicht is met het vo (vo: 179.000, mbo/

hbo: 194.000, wo: 223.666). Ook heeft men 

laten meewegen dat besturen in het basis-

onderwijs verplicht zijn om te zorgen voor 

opvang voor, tussen en na schooltijd, wat 

een verregaande strategische samenwer-

king met organisaties voor kinderopvang 

vraagt. Daarnaast wordt van besturen in het 

po gevraagd dat ze samenwerken met kin-

derdagopvang en peuterspeelzaalwerk. Het 

maximum van 161.000 euro zorgt volgens 

de bewindslieden voor een goede aanslui-

ting met het loongebouw van de sector.

Beloningscode
Minister Van Bijsterveldt wil voorkomen 

dat er een opwaartse druk komt naar het 

beloningsmaximum. Daarom vindt zij een 

verdere indeling in salarisklassen via een 

beloningscode nodig. Het is aan de secto-

ren zelf om, uiterlijk 1 april 2012, afspraken 

te maken over deze code. Mocht dit niet tot 

het gewenste resultaat leiden, dan stelt de 

minister zelf een code vast. Voor het po is 

– onder andere in het kader van het overleg 

over de CAO-PO – al regelmatig gesproken 

over dit onderwerp. Het streven is om een 

nadere uitwerking te geven aan de belo-

ningen van bestuurders boven schaal 14 en 

hiervoor criteria vast te stellen.

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher @avs.nl) is senior 

adviseur bij de AVS op het 

gebied van arbeids voor waarden  -

ont wik keling, medezeggenschap, organi-

satie ontwik ke ling, fusiebegeleiding, de 

ver houding bestuur-management en Policy 

Gover nance®. Ook houdt zij zich bezig 

met beleidsbeïnvloeding.

maximum aan beloning 
onderwijsbestuurders
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specia al (ba sis)onderwijs

Als veel ouders en kinderen niet in 
de directe omgeving van de school 
wonen, zoals dat in het speciaal 
(basis)onderwijs meer regel dan 
uitzondering is, vraagt de com muni-
catie tussen school, ouders en andere 
zorgpartners om een speci fi eke 
invulling. Een nieuwe ontwikkeling 
op dat gebied is het Blogboek: een 
digitaal communicatie middel voor 
ouders/verzorgers van een kind met 
een hulpvraag. Groot verschil met 
andere digitale tools die inzicht 
bieden in de ontwikkeling van het 
kind is dat het eigenaarschap bij de 
ouders zelf ligt. 

tekst hans van den berg

Ouderbetrokkenheid heeft zoals bekend 

een grote positieve invloed op het soci-

aal functioneren van leerlingen en hun 

leerprestaties. Niet zozeer de participatie 

op school, maar de betrokkenheid thuis 

genereert een positief effect, vooral bij 

jonge kinderen. De kern van effectieve 

ouderbetrokkenheid zit in een kwalitatief 

goede communicatie. Alle ouders/opvoe-

ders hebben behoefte aan transparante en 

duidelijke informatie vanuit de school en 

scholen hebben deze behoefte vice versa 

exact hetzelfde. In het speciaal (basis)

onderwijs hebben ouders vaak al een 

traject ondergaan waarin zij met hun kind 

de nodige ontwikkelingen en gebeurtenis-

sen hebben meegemaakt. Onderzoeken, 

gesprekken, indicatie- en verwijzingsproce-

dures: deze groep is dus nog extra gebaat 

bij een duidelijke en open informatie- en 

communicatievoorziening.

‘Digitaal heen-en-weerschriftje’
Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is 

het Blogboek, ontwikkeld door ervarings-

deskundige Sanne Lot van Ulzen van de 

stichting Actief Ouderschap. De directe 

aanleiding tot het ontwikkelen van dit ‘digi-

tale heen-en-weer schriftje’ is het gegeven 

blogboek: ouders beheren 
communicatie rond zorgleerling

dat een kind maar voor een relatief klein 

deel van zijn leven op school zit. Ook buiten 

de school ontwikkelt het kind zich. Voor 

kinderen met een zorg- of hulpvraag geldt 

dit nog meer. Op diverse plaatsen krijgt het 

ondersteuning of begeleiding. En deze hulp 

wijzigt in de loop der jaren meerdere malen 

door bijvoorbeeld een schoolovergang, 

andere klas, verhuizing, echtscheiding of 

andere oorzaken. Toch vindt er lang niet 

altijd een structurele afstemming plaats. 

Deze ontwikkeling gecombineerd met het 

maatschappelijke gegeven dat ouders toch 

primair verantwoordelijk zijn en blijven voor 

hun kind, en het toenemende gebruik van 

de digitale omgeving, heeft geleid tot de 

ontwikkeling van Blogboek.

De communicatie in Blogboek is gericht 

op de ontwikkeling van het kind en vindt 

plaats tussen de ouders en professionals 

in onderwijs en zorg, waardoor de ken-

nis wordt gedeeld en de aanpak van het 

kind op elkaar afgestemd in een digitaal 

beveiligde omgeving. Wat Blogboek anders 

maakt dan andere digitale tools voor 

ouders/verzorgers is dat het eigenaarschap 

bij hen zelf ligt. Zij nodigen de diverse 

professionals, school, begeleiders, zorgin-

stellingen, voor- en naschoolse opvang en 

dergelijke uit om deel te nemen aan het 

Blogboek van het kind. En omdat de ouder 

eigenaar is, gelden er in feite geen priva-

cyrestricties. Daar komt bij dat Blogboek, 

doordat het een internetapplicatie is, door 

de deelnemers altijd en overal ingevuld 

en bijgewerkt kan worden. Het vereen-

voudigt de samenwerking, afstemming en 

overdracht, vervangt een groot deel van 

de huidige communicatie, maar verandert 

niets aan de inhoudelijke werkzaamheden. 

Een communicatiemiddel dat de resultaten 

van de werkzaamheden meer inzichtelijk 

maakt voor alle deelnemende profes-

sionals. Bovendien is het een eenvoudige 

applicatie, die net zoals Hyves en Facebook

erg laagdrempelig en toegankelijk is. 

m e e r  w e t e n ?
www.blogboek.com

Of neem rechtstreeks contact op met 

AVS-adviseur ouderbetrokkenheid Hans 

van den Berg, h.vandenberg@avs.nl, of 

Sanne Lot van Ulzen Actief Ouderschap, 

sl.van.ulzen@inklus.nl.

Hans van den Berg is adviseur bij 

de AVS en houdt zich naast het 

thema ouderbetrokkenheid ook 

bezig met dienstverlening op het 

gebied van onderwijs en leerlingenzorg en 

is trainer van ‘Kind op de Gang!®’. 

De communicatie in Blogboek is gericht op de ontwikkeling van het kind en vindt plaats tussen 
de ouders en professionals in onderwijs en zorg.
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o u d er b e t ro k k en h eid  in  d e  s c hi jn w erper s

Ouderbetrokkenheid staat weer volop in de belangstelling, sinds minister Van Bijsterveldt 

afgelopen najaar wees op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school voor de 

schoolontwikkeling van kinderen. Ondanks dat uit onderzoek blijkt dat de invloed van betrokken 

ouders op de leerprestaties groot is, zijn de meningen verdeeld over de mate waarin ouders een 

rol moeten spelen in het onderwijs. tekst lisette blankestijn

altijd een afsp iegeling
van het gedrag van het team’

altijd een afsp iegeling
‘Het gedrag van ouders is
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“Je kunt onderscheid maken tussen ouderverantwoor-

delijkheid, ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid”, 

zegt Peter de Vries, onderwijsadviseur voor het CPS en 

bestuurslid van de Stichting Leraar Leerling Ouders (LLO). 

“Ouderverantwoordelijkheid heb je als ouder altijd. Ouder-

participatie duidt op de klusjes die ouders doen op school. 

Luizencontrole enzo. Ouderbetrokkenheid uit zich in 

gedrag van ouders waaruit blijkt dat ze medeverantwoorde-

lijk zijn voor de schoolprestaties. Betrokken ouders tonen 

belangstelling, lezen voor, oefenen met klokkijken, spelen 

de taalspelletjes op de hagelslagverpakking met hun 

kind. Die betrokkenheid speelt zich dus thuis af.

De Vries vervolgt: “Er is nooit een positief verband gecon-

stateerd tussen de mate waarin een ouder helpt op school 

en de leerprestaties van het kind. Dus moet je als school 

insteken op die betrokkenheid thuis. Die heeft meer 

invloed op de leerprestaties dan de leerkracht. Daarom is 

het jammer als scholen bijvoorbeeld geen prioriteit zou-

den geven aan ouderbetrokkenheid omdat ze eerst van 

het predicaat ‘zwakke school’ af willen. Schoolsucces is 

onlosmakelijk verbonden met ouderbetrokkenheid.”

Wederzijdse samenwerking
Maar hoe zorg je ervoor dat die betrokkenheid thuis tot 

stand komt? AVS-voorzitter Ton Duif: “Bij de opvoeding 

van kinderen moeten de school, de ouders en de omge-

ving samenwerken. Vroeger was dat vanzelfsprekend, 

door de verzuiling. Nu moeten we die betrokkenheid 

misschien expliciet met elkaar afspreken. Het zou bij-

voorbeeld goed zijn als iedere school iemand heeft die de 

contacten met ouders in portefeuille heeft. Die zorgt voor 

huisbezoeken en kan kleine confl icten oplossen als de 

leerkracht geen tijd heeft. Maar het zal veel scholen aan 

middelen ontbreken om daarvoor iemand vrij te maken.”

Ook Victorine Meuwissen, beleidsadviseur bij de Neder-

landse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO), 

hamert op wederzijdse samenwerking. “Het mooist is om 

die betrokkenheid samen vorm te geven. Leg ouders bij-

voorbeeld de keuze voor: zullen we op huisbezoek komen 

of niet? Wat ideaal is, hangt ook af van de leerling. En 

gebruik de input die ouders kunnen leveren bij zorgleer-

lingen. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen.”

Krachtwijken en Sterrenscholen
De mate waarin scholen aandacht hebben voor ouder-

betrokkenheid varieert. Zo blijkt uit recent onderzoek 

(Simone Baalhuis, masterthesis Universiteit Utrecht, 2012) 

dat Sterrenscholen een sterkere visie op educatief partner-

schap hebben dan reguliere basisscholen. Sterrenscholen 

altijd een afsp iegeling
Ook Victorine Meuwissen, beleidsadviseur bij de Neder-

landse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO), 

hamert op wederzijdse samenwerking. “Het mooist is om 

die betrokkenheid samen vorm te geven. Leg ouders bij-

van het gedrag van het team’
altijd een afsp iegeling

‘Het gedrag van ouders is

Schoolsucces is onlosmakelijk verbonden 
met ouderbetrokkenheid, aldus velen.
Foto’s: CPS

‘ h e t  z o u  g o e d  z i j n  a l s  i e d e r e 
s c h o o l  i e m a n d  h e e f t  d i e  d e 
c o n ta c t e n  m e t  o u d e r s  i n 
p o r t e f e u i l l e  h e e f t ’
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investeren veel in samenwerking met ouders. Een open 

schoolcultuur en bereidheid tot communiceren blijkt bepa-

lend voor het realiseren van educatief partnerschap. Ook 

scholen in achterstandswijken hebben vaak al een doortas-

tende aanpak om ouders bij het onderwijs te betrekken. Zo 

geeft de Comeniusschool (Transvaal, Den Haag) allochtone 

ouders taalles, en zorgt daarbij voor kinderopvang. Ouders 

knutselen op school en worden aangemoedigd om dat 

thuis met hun kind te doen. Tegelijkertijd eist de school 

dat minimaal één ouder naar het rapportgesprek komt. 

Kunnen scholen met een andersoortige populatie leren van 

dit soort scholen? Peter de Vries van LLO: “Ja, dat je niet 

vrijblijvend moet omgaan met ouders, maar laat merken 

dat je in het belang van het kind iets terugvraagt. Je hoort 

vaak: allochtone ouders of ouders uit sociaaleconomisch 

zwakkere milieus tonen geen betrokkenheid. Maar vaak 

komt dit omdat deze ouders zich niet competent voelen. 

Zorg dat die ouders elkaar bij school betrekken. Zet sleutel-

fi guren in uit de gemeenschap, zoals de imam.”

“Heb je te maken met hoogopgeleide ouders, geef dan prio-

riteit aan een goedlopende organisatie”, adviseert De Vries 

met het oog op differentiatie binnen de doelgroep. Ouders 

besteden weliswaar meer tijd aan hun kinderen dan vroe-

ger (Gezinsrapport SCP, 2011, red.), maar ze kiezen daarbij 

voor kwaliteit. Ze komen niet opdraven omdat de school 

t e g e n g e l u i d e n

Niet iedereen is voorstander van 

ouder betrokkenheid. Frank Furedi, 

Hongaars-Brits hoogleraar Sociologie 

aan de Universiteit van Kent: “Ouder-

betrokkenheid is zeer ongezond, een 

wan hopige poging om de problemen van 

het falende onderwijs op te lossen door 

ouders verantwoordelijk te maken voor 

de leer resultaten. Ouderbetrokkenheid 

ondermijnt de professionele status van 

leer krachten: ze zijn niet opgeleid om 

inhoudelijke kennis en vaardigheden 

over te brengen. Zoals een leerkracht 

niet opgeleid is om kinderen bij te 

brengen hoe we in de maatschappij 

met elkaar samen leven. En hoe slechter 

het onderwijs systeem, hoe groter de 

rol van de ouders. Als onderwijs wordt 

gedomineerd door het curriculum en 

testresultaten, wat ten koste gaat van 

intellectuele inhoud, dan wordt de rol 

van ouders belangrijker. Dan bepaalt het 

intellectuele kapitaal van een gezin hoe 

een kind het doet. Terwijl scholen in een 

gezond onderwijssysteem de sociale en 

intellectuele verschillen tussen gezinnen 

compenseren. Ouders moeten afstand 

houden van wat er op school gebeurt.”

Presley Bergen haakt daar namens 

Beter Onderwijs Nederland op in. 

“Ouders moeten zich verre houden 

van activiteiten die te maken hebben 

met de inhoudelijke, pedagogische 

en de didactische kant van onderwijs. 

Leesmoeders? Kinderen leren lezen is een 

vak. Hulp bij buitenschoolse activiteiten? 

Prima, zo lang het niet over onderwijs 

gaat. Omgekeerd gaat de school niet over 

wat er thuis gebeurt. Als ouders niet naar 

een tienminutengesprek komen snap 

ik dat, die gesprekken zijn vaak veel te 

algemeen.”

‘o u d e r s  m o e t e n 

a f s ta n d  h o u d e n  v a n 

w at  e r  o p  s c h o o l 

g e b e u r t ’

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

“Ik wil dat ouders betrokkenheid van binnenuit voelen”, aldus een schoolleider.
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Johannes Calvijnschool in Amersfoort vier jaar geleden wel 

reden om een stapje verder te gaan en een oudercontract te 

introduceren. Directeur Jacoline Knibbe: “We hadden wel 

eens akkefi etjes waarbij ouders de school afvielen. Bijvoor-

beeld: een leerkracht gaf een kind strafwerk mee, het kind 

vertelde thuis zijn eigen versie van het verhaal en kwam 

vervolgens op school met een briefje van zijn ouders dat hij 

het strafwerk niet hoefde te maken. Zo willen we niet met 

elkaar omgaan. Daarom hebben we in een oudercontract 

onder andere vastgelegd dat ouders en school positief over 

elkaar spreken, dat ouders naar ouderavonden komen en 

welke informatievoorziening de school daar tegenover zet. 

Bij het toelatingsgesprek wordt dit contract besproken, 

daar is ook iemand van de lokale kerkgemeenschap bij.

Geen harde sancties
Knibbe verbindt geen harde sancties aan het niet nale-

ven van het contract. “Maar we spreken ouders er wel op 

aan.” Ouderorganisatie NKO ziet meer in een samenwer-

kingsovereenkomst dan een contract. Meuwissen: “De 

NKO is geen voorstander van een eenzijdig door school 

opgelegd contract. Samen met ouderorganisaties LOBO en 

Ouders&COO starten we dit jaar met een landelijk project: 

Samenwerkingsovereenkomst school-ouders. Dit is een 

soort intentieverklaring die wederzijdse verwachtingen en 

afspraken tussen ouders en school expliciet maakt. Wat ons 

betreft dient het ook als instrument om ouderbetrokken-

heid te vergroten. Er kunnen afspraken in staan over hoe 

men met elkaar omgaat, wat ouders kunnen verwachten 

rond leerlingenzorg en wat er mogelijk van hen verwacht 

wordt. Het opleggen van sancties bij het niet naleven van 

de afspraken maakt het meteen zo zwaar en juridisch, dat 

kan niet de bedoeling zijn.” Met berichten als ‘Ouders wei-

geren bardienst: voetballertje geschorst’ zal het dus zo’n 

vaart niet lopen in het onderwijs.

Reactief
Vaak klagen ouders dat leerkrachten pas contact zoeken 

als zich een probleem voordoet. “Als je laagdrempelig 

bent, en ouders uitnodigt om te komen als hen iets dwars 

zit, dan kun je agressie in de kiem smoren”, vindt Iedema 

van De Burcht. De Vries van LLO: “Het gaat vaak mis in de 

opleiding, waarin leerkrachten leren hoe om te gaan met 

‘lastige ouders’. Gevolg is een reactieve houding, en om 

die om te buigen is bewustwording nodig. Het gedrag van 

de ouders is altijd een afspiegeling van het gedrag van het 

team. Ook als je als schoolleider wordt geconfronteerd met 

agressie tegen leerkrachten moet je je afvragen: welk onvei-

lig klimaat is er binnen het team, dat maakt dat ouders zo 

reageren?” 

De AVS werkt samen met de Stichting LLO en CPS. 

Neem voor meer informatie en ondersteuning op het 

gebied van ouderbetrokkenheid contact op met 

adviseur ouderbetrokkenheid Hans van den Berg, 

h.vandenberg@avs.nl of tel. 030-2361010.

achtergrond

r ot t e r d a m : 
k i e z e n  u i t  m e n u k a a r t

Op Rotterdamse scholen blijven de leerresultaten achter 

bij die van andere grote steden. Reden om het programma 

‘Beter presteren’ te starten, waarbij de nadruk ligt op 

ouderbetrokkenheid. Alle Rotterdamse scholen worden 

geacht hiermee aan de slag te gaan. Wethouder Hugo De 

Jonge: “We willen vormgeven aan educatief partnerschap. 

Daarvoor is onderwijsondersteunend gedrag van ouders 

nodig. Dat gaat niet over ‘wie hangt Sinterklaas zijn baard 

om’, maar om het tonen van belangstelling en motiveren.” 

De gemeente stelde samen met de scholen een ‘menukaart’ 

op om ouders tot onderwijs ondersteunend gedrag te 

bewegen. “We horen dat de ingrediënten van de menukaart 

scholen houvast bieden”, vertelt De Jonge. “Nu is het tijd 

om met ermee te gaan koken. Sommige scholen hebben het 

huisbezoek her ontdekt, een heel effectief instrument. Een 

aantal scholen is met een ouder contract gaan werken, als 

aanknopingspunt voor een gesprek. Ook wisselen scholen 

tips uit. Ze kunnen van elkaar leren. Het is niet one size fi ts 

all, maar samen zoeken naar creatieve oplossingen.” 

Meer informatie: www.onderwijsbeleid010.nl

dat nu eenmaal wil. Dus is het een kwestie van modern 

afstemmen. Vraag ouders niet om de klas te komen 

schoonmaken.”

Van keurmerk tot contract
In haar ‘ouderlobby’ pleit minister van Bijsterveldt voor een 

verregaande ouderbetrokkenheid, waarbij ze onder andere 

school-oudercontracten en keurmerken niet uit de weg 

gaat. De Stichting LLO verstrekt scholen die werk maken 

van ouderbetrokkenheid en die voldoen aan een aantal 

criteria sinds kort zo’n keurmerk. Basisschool De Burcht in 

Heerenveen was de eerste school die dat keurmerk kreeg 

(voorjaar 2011). Loek Iedema, directeur: “Er hangt een bord-

je met het keurmerk bij de deur. Dat maakt duidelijk wat 

school en ouders van elkaar mogen verwachten. Bij intake-

gesprekken benadrukken we dat we een gemeenschap-

pelijke belang hebben: het kind. Daarom verwachten we 

betrokkenheid en een positieve houding als we hulp vragen 

bij hand- en spandiensten. We zoeken zoveel mogelijk con-

tactmomenten, zorgen voor aantrekkelijke ouderavonden. 

Soms gaat de betrokkenheid erg ver. Je hebt ouders die elke 

dag in de klas komen met ongevraagde adviezen. Dan moet 

de leerkracht de grens aangeven. Dat is lastig, daarvoor 

hebben we oefeningen gedaan, in het kader van het keur-

merk.” De Burcht werkt zonder oudercontract. Iedema: “Ik 

wil dat ouders betrokkenheid van binnenuit voelen.”

Onderwijspersoneel dat last heeft van ouders die hun 

gezag ondermijnen (dit speelt op vrijwel alle scholen, zie 

recent onderzoek van CNV Onderwijs, red.) was voor de 
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V(so)-school OdyZee in Kloetinge (Zeeland) is de eerste gecertifi ceerde passief gebouwde 

school van Nederland en winnaar van de Passief Bouwen Award 2011. Het draait om isolatie bij 

passiefbouw: dikke muren houden ’s winters de warmte zoveel mogelijk binnen en ’s zomers 

buiten; dat bespaart energie. Veel energie zelfs, in het geval van OdyZee. De school is 

energieneutraal. Daarnaast zorgt het bouwconcept voor een prikkelarme omgeving, wat prima 

aansluit bij de veelal autistische leerlingen. tekst jaan van aken

o d y z e e  i s  e e r s t e  – g e c e r t i f i c e e r d e –  pa s s i e f  g e b o u w d e  s c h o o l   va n  n e d e r l a n d

reportage

‘De kinderen zijn
de kacheltjes in de klas’
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o d y z e e  i s  e e r s t e  – g e c e r t i f i c e e r d e –  pa s s i e f  g e b o u w d e  s c h o o l   va n  n e d e r l a n d

Van buiten oogt het gebouw van OdyZee niet heel anders 

dan andere scholen. De grote grijze wandplaten en het 

relatief kleine aantal ramen vallen op. Binnen is pas goed 

te zien hoe dik de muren zijn – een centimeter of veertig 

– en merk je het verstilde effect van driedubbel glas. Het 

waait fl ink, maar daar is binnen niets van te horen. Aan 

het eind van de dag hangt in sommige (oudere) scholen 

een bedompte, muffe lucht, maar daar is op OdyZee geen 

sprake van. Om half vier ruikt het er nog fris.

De kern van het passief bouwen concept is maximaal com-

fort te bereiken, met zo min mogelijk gas- en elektriciteits-

gebruik voor verwarmen en koelen. “Het passieve is dat de 

energie zoveel mogelijk geleverd wordt door de zon, de kin-

deren, de leerkrachten en de apparatuur, zoals de lampen”, 

vertelt architect Taco Tuinhof van Rothuizen Architecten 

Stedebouwkundigen.

Droomsessies
OdyZee is een cluster 4-school met een so- en een vso-

afdeling voor leerlingen van 6 tot 18/19 jaar met autisme, 

ernstige angststoornissen en schoolfobie. Bij het ontwerp 

ging het onderwijskundige concept vóór het duurzame 

principe van de school. Het team hield droomsessies over 

hoe het ideale gebouw voor de leerlingen eruit zou zien. 

“Het gebouw moest een duidelijke structuur hebben, licht 

en overzichtelijk zijn en een rustige, prikkelarme uitstra-

ling hebben. De architect kwam met passief bouwen, dat 

het beste bleek aan te sluiten bij onze visie”, vertelt direc-

teur Tonia De Groene.

De samenwerking bij het ontwerp en de bouw verliep 

naar ieders tevredenheid, volgens De Groene en Tuinhof. 

“We hebben tijdens de ontwerpfase de sfeereisen, als 

goede akoestiek en behoedzaamheid met kleur gekoppeld 

aan het technische Programma van Eisen”, zegt Tuinhof. 

De Groene vindt dat ze meer dan voldoende inspraak had 

vóór en tijdens de bouw. “Je bent als directeur niet op de 

hoogte van de technische kant, maar wat ik wilde weten, 

heb ik altijd gehoord. De architect keek altijd vanuit het 

belang van de kinderen, dat heeft hij heel goed gedaan.”

De aanbesteding verliep op innovatieve wijze. Tuinhof: 

“De gevel komt uit Duitsland, omdat niemand in Neder-

land die kon of wilde leveren. We wilden zelf de regie 

houden en weten wat we precies inkochten. Daarom 

hebben we de aanbesteding gefaseerd en opgeknipt in 

delen gedaan. Dat we zelf de coördinatie hebben gedaan, 

is nieuw. We noemen dat het Rothuizen Bouwmeester 

Contract.”

Fris
Trots geeft schoolleider De Groene een rondleiding door 

het schoolgebouw, dat sinds 22 augustus 2011 in gebruik 

is. In elk lokaal hangt een witte stoffen buis met gaatjes, 

zogeheten Airsocks. “Ze zorgen voor de ventilatie en 

regelen de temperatuur”, legt de directeur uit. De buis 

is verbonden met de luchtbehandelingsinstallatie met 

warmtewisselaar op het dak. “De verse lucht verwarmt 

het apparaat voor met de lucht die naar buiten gaat. De 

vieze stoffen fi ltert hij eruit, terwijl 90 procent van de 

warmte behouden blijft”, licht architect Tuinhof toe. De 

school heeft daarnaast een luchtwarmtepomp in combi-

natie met een kleine cv-ketel, die aanspringt bij 5 graden 

Celsius en kouder; bij hogere temperaturen neemt de 

luchtwarmtepomp het over.

De ene leerkracht is enthousiaster dan de andere over 

het binnenklimaat, zegt schoolleider De Groene. “De een 

heeft het bijvoorbeeld sneller koud dan de ander, maar 

dat heb je in elk gebouw. Over het algemeen zijn de colle-

ga’s zeer tevreden over het gebouw en dat het duurzaam 

is, vinden ze mooi meegenomen.”

De Groene is ook blij met de houten gymzaal – voorheen 

hadden ze geen eigen sportruimte – naast de hoofdin-

gang. “De sportzaal is in Duitsland gefabriceerd en daar 

zijn stenen wanden voor gymzalen niet toegestaan”, zegt 

de kacheltjes in de klas’

Van buiten oogt het gebouw van OdyZee niet heel anders dan 
andere scholen. De grote grijze wandplaten en het relatief kleine 
aantal ramen vallen op. Foto’s: Ruden Riemers
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De Groene. Het dakraam bovenin kan open, maar ook hier 

loopt een fl inke buis voor frisse lucht en temperatuur.

Bijzonder is dat OdyZee zowel het Frisse Scholen-keurmerk 

als het Passief Bouwen-certifi caat heeft. Beide concepten 

lijken op gespannen voet te staan, omdat frisse scholen 

uitgaat van zoveel mogelijk ventilatie, terwijl passief bou-

wen de lucht zoveel mogelijk binnen wil houden. “Het 

probleem lost zichzelf op doordat er maar twaalf kinderen 

in de klas zitten en we dus relatief weinig hoeven te venti-

leren”, vertelt Tuinhof.

Dubbele functie
In een van de praktijklokalen voelt het koeler dan elders 

in het gebouw. Geen toeval, bevestigt De Groene. “Het is 

woensdag, daarom zijn er hier vandaag de hele dag geen 

leerlingen geweest. De kinderen zijn twaalf kacheltjes in 

de klas en de betonnen muren houden die warmte vast”, 

verklaart ze.

De betonnen wanden en plafonds spelen een belangrijke 

rol bij de klimaatbeheersing. ’s Zomers houden ze zo 

lang mogelijk de warmte uit de school. “’s Nachts wordt 

er koude lucht de muren in geblazen. De koelte van de 

nacht geven ze overdag geleidelijk af, waardoor je koeling 

via apparatuur zo lang mogelijk kunt uitstellen”, vertelt 

Tuinhof.

Maar de dikke muren hebben nóg een functie. Ze vormen 

een geluidswering tussen de lokalen. En aan het plafond 

hangen acht witte akoestische panelen die het geluid 

dempen.

De verlichting in de lokalen springt pas aan bij het 

 betreden van de ruimte en leerkrachten kunnen het licht 

dimmen. En zo zijn er meer duurzame keuzes gemaakt. 

Het meubilair is cradle to cradle, duurzaam geproduceerd. 

In de keuken staan energiezuinige apparaten en van de 

computers is het verbruik bekeken. Ook in de lessen is 

aandacht voor duurzaamheid. “We krijgen binnenkort 

een paneel waarop de leerlingen kunnen zien hoeveel 

energie we opwekken en gebruiken in school”, kondigt de 

directeur aan.

In elk lokaal hangt een witte stoffen buis met gaatjes 
(Airsocks) die zorgt voor de ventilatie en de temperatuur. 
De buis is verbonden met de luchtbehandelingsinstallatie 
met warmtewisselaar op het dak.

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

pa s s i e f  g e b o u w d e  v e l d h u i z e r s c h o o l  i n  e d e

Energierekening
Het passieve gebouw kostte 4,5 ton meer dan een regulier 

schoolgebouw. De fi nanciering was een lastige hobbel. 

Tuinhof: “Het probleem is dat de gemeente als huisvester 

met de normale huisvestingsvergoeding investeert in het 

gebouw, maar dat het schoolbestuur verantwoordelijk is 

voor de exploitatie. De investeerder heeft dus geen baat bij 

de energiebesparing.”

De oplossing bleek om het verwachte energievoordeel van 

4,5 ton toe te voegen aan het bouwbudget. “In de exploita-

tie bespaart OdyZee op gas en elektra en daarmee lossen we 

dat bedrag af”, verklaart De Groene. De gemeente Goes en 

de naast gelegen GGZ-instelling Emergis, tevens eigenaar 

van het gebouw, hebben een huurcontract voor de school 

afgesloten en OdyZee heeft een gebruikersovereenkomst 

met de gemeente waarin afspraken over energiekosten zijn 

gemaakt. Tuinhof geeft aan dat de school de investering in 

vijftien jaar terugverdient, bij een indexatie van de energie-

prijzen van 3 procent per jaar.

Daarnaast was er een subsidie van Agentschap NL van 

380 duizend euro, waarmee zonnecollectoren op het dak 

zijn geplaatst en het gebouw energieneutraal is gemaakt. 

De minimumeis van het Bouwbesluit voor energieprestatie 

is 1,3; de OdyZee zou daar zelfs zonder zonnepanelen ruim 

onder blijven (0,54). Vanuit de directiekamer zijn de randen 

van de panelen net zichtbaar. “De subsidie was de slag-

room op de taart die de aanschaf mogelijk maakte. Zonder 

die subsidie hadden we ook passiefbouw kunnen toepas-

sen, maar met de panelen kan de school zijn eigen energie 

opwekken”, zegt Tuinhof. “We houden zelfs stroom over 

en dat verkopen we aan Emergis”, weet De Groene.

De energiebesparing lijkt volgens verwachting te gaan. 

“Ik heb nog geen energierekening gezien”, lacht De Groe-

ne. “Volgens het bedrijf dat ons verbruik meet, gaat het 

goed. Maar je moet eerst een volledig jaar draaien en alle 

seizoenen meemaken voor je weet wat de daadwerkelijke 

besparingen zijn.”

Dat er nog relatief weinig passief gebouwde scholen zijn 

heeft met onbekendheid te maken, denkt De Groene. “En 

met angst voor extra kosten. Scholen en besturen zijn bang 

dat ze de extra investering niet kunnen betalen”, denkt ze. 

Scholen die de techniek ook willen toepassen adviseert ze 

een goede projectleider in de arm te nemen en een deskun-

dig bouwteam. “Ik ben bezig met de onderwijsvisie van de 

school, de technische kant is mijn vak niet.” Ze kan ieder-

een een passief gebouw aanraden. “Omdat energie steeds 

duurder wordt, heb je van een energieneutraal gebouw in 

de toekomst alleen maar profi jt.” 

Ook de Veldhuizerschool in Ede heeft 

sinds augustus 2011 een passief gebouw, 

dat twee ton meer kostte dan een regulier 

pand. De provincie Gelderland investeerde 

100.000 euro en het schoolbestuur stak er 

hetzelfde bedrag in. “Als het goed is, ver-

dienen we dat in zes tot acht jaar terug”, 

zegt schoolleider Geertje van de Put.

De Veldhuizerschool verwacht 80 procent 

energie te besparen. “We moeten altijd 

een klein beetje verwarmen of koelen en 

de vaste energielasten heb je altijd.” In 

voorgaande jaren stond er 22.000 euro 

voor gas, water en licht op de begroting. 

“Dus zelfs als we 10.000 euro besparen, 

houden we een hoop geld over voor het 

onderwijs. De eindafrekening zien we pas 

na een jaar, maar voorlopig ziet het er 

goed uit.”

De Edese school maakt in tegenstelling tot 

OdyZee geen gebruik van zonnepanelen 

maar van bodemwarmte. “Een lange pijp 

in de grond pompt water op om te ver-

warmen of te koelen, afhankelijk van het 

seizoen.” De Veldhuizerschool heeft een 

groen dak door sedum (een soort vetplant) 

dat er op groeit. “Dat werkt isolerend. Ook 

zitten er Solatubes in het dak, buizen die 

extra daglicht in de school brengen.”

De Veldhuizerschool is niet offi cieel als 

passief gebouw gecertifi ceerd. Dat heeft 

te maken met tijd, geld en energie, zegt 

Van de Put. Er staat een oude eik op het 

plein, die met een glazen wand bij het 

gebouw betrokken is. “Daardoor voldoen 

we net niet aan de norm voor passiefscho-

len. De vraag is wat is het meeste waard: 

we willen energiezuinig zijn, maar ook 

een gebouw dat past in de omgeving en 

behouden wat ons dierbaar is.”

‘ w e  h o u d e n  z e l f s  s t r o o m  o v e r 
e n  d at  v e r ko p e n  w e ’

De houten gymzaal is in Duitsland gefabriceerd; daar zijn stenen 
wanden voor gymzalen niet toegestaan.
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r ek enin g  h o u d en  m e t  ‘b ov en  en  b en ed en ’

De schoolleider zit regelmatig in een spagaat tussen het schoolbestuur en het team op school. 

Zijn of haar positie is vaak niet helder omschreven en verantwoordelijkheden zijn niet altijd 

duidelijk. En dat is gevaarlijk, zeker bij zwaar weer. “Bij belangrijke besluiten, zoals een fusie of 

verandering van denominatie, heeft de schoolleider offi cieel geen stem.” Maar er zijn gelukkig 

ook goede voorbeelden. astrid van de weijenberg 

De schoolleider

Door het in snel tempo verdwijnen van eenpitters zijn veel 

schooldirecteuren de afgelopen jaren van eindverantwoor-

delijke veranderd in middenmanager, in steeds grotere 

organisaties. Dat is niet eenvoudig. Het vergt fl exibiliteit 

van de schoolleider om die omslag goed te kunnen maken. 

Senior AVS-adviseur Ruud de Sain ziet in zijn coachings- en 

mediationwerkzaamheden steeds meer schoolleiders met 

een ‘nekhernia’. Zo noemt hij de spagaat waarin de school-

leider zit, tussen zijn team en het schoolbestuur. Hij of zij 

moet rekening houden met ‘boven en beneden’. En het 

wordt helemaal ingewikkeld als er ook nog eens druk op 

de fi nanciën komt te staan, door bijvoorbeeld teruglopende 

rijksbekostiging en/of krimp. De Sain ziet steeds meer 

schoolleiders met een burn-out. “Jarenlang heb ik per jaar 

gemiddeld één directeur met een burn-out gecoacht, om 

weer terug te keren naar een reguliere werksituatie. De 

afgelopen twee jaar waren dat er tien. Daar spelen natuur-

lijk persoonlijke en psychische factoren in mee, maar ook 

arbeidgerelateerde. Zoals de ingewikkelde positie van de 

schoolleider.”

De maatschappelijke druk op het onderwijs is groot, rede-

neert De Sain verder. “Er moet steeds meer gedaan worden, 

maar wel met steeds minder middelen. Scholen zijn voort-

durend bezig met het verdelen van de schaarste. Dat kan 

tot frictie leiden binnen een schoolbestuur: Waarom moet 

mijn school zijn fi nanciële buffer, die door goed (fi nanci-

eel) management is opgebouwd, inleveren voor een school 

die er met de pet naar heeft gegooid?” Maar ook kan het 

algemeen beleid van het schoolbestuur haaks staan op het 

deelbeleid van de school. Een schooldirecteur die vindt dat 

zijn of haar school kleinschalig moet zijn, met een eigen 

identiteit, komt in confl ict met een bestuur dat van al haar 

scholen graag een brede school wil maken.

Directeurenberaad De Sain ziet grote verschillen in 

de positie van de schoolleider bij schoolbesturen. “Op de 

eerste plaats verschilt de status van het directeurenberaad 

bij schoolbesturen. Dat kan adviserend zijn, maar ook 

besluitvormend. Dat maakt een groot verschil. Dat 

moet duidelijk vastliggen in het managementstatuut, 

zodat daar geen misverstand over is. Ook is de stijl van 

leidinggeven van de bestuursvoorzitter bepalend. Bij 

iemand die tijd neemt voor de directeuren, die op tijd 

de vinger aan de pols heeft, die het personeel het gevoel 

geeft dat het gewaardeerd wordt, daar is het goed toeven.” 

Ook zijn verantwoordelijkheden soms wel, maar soms 

ook niet duidelijk afgebakend. “Het is heel vervelend als 

je afgerekend wordt op zaken waarop je geen invloed 

hebt. Op ziekteverzuim dat niet werkgerelateerd is 

achtergrond

in spagaat
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bijvoorbeeld”, illustreert De Sain. “Schoolbesturen vragen 

loyaliteit van hun schoolleiders, maar die trekken zich op 

zo’n moment terug. Die voelen geen verbinding meer met 

het schoolbestuur.”

Synergie bewerkstelligen
In Venlo bij de Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en 

Midden-Limburg (SSONML) zag Peter Freij, voorzitter van 

het College van Bestuur (CvB), bij zijn aantreden niet veel 

onderlinge samenhang tussen de directeuren. Ieder ging 

voor de eigen school, het waren acht eilandbewoners. Dat 

moest anders. Hij pakte het strategisch beleidsplan aan om 

meer synergie te bewerkstelligen. Freij: “Draagvlak is voor 

zo’n strategisch beleid van groot belang. Dat wordt meestal 

zo vertaald dat zoveel mogelijk mensen participeren in het 

proces van totstandkoming. Dat was hier in het verleden 

ook gebeurd, maar dat had niet geleid tot een han-

teerbaar eindproduct. En er was een zekere ver-

moeidheid opgetreden bij de deelnemers aan het 

proces. Daarom heb ik het anders aangepakt. 

Met een ultrakleine groep (waarin ook 

externe adviseurs deelnamen, waar-

onder senior AVS-adviseur waar-

onder Carine Hulscher-Slot, 

red.) hebben wij in een hoog 

tempo een compact,  inspirerend 

en richtinggevend stuk gemaakt. Dat is gedeeld met de 

andere directeuren en stakeholders. Daar is commentaar op 

gekomen. Overigens niet heel veel. Men vindt het ook fi jn 

dat er keuzes gemaakt worden.”

Toine van Helvoirt, directeur onderwijs van Talentencam-

pus Venlo, was een van de twee directeuren die meedacht 

over het strategisch beleid. Hij vond dat er maximale gelijk-

waardigheid was tussen de deelnemers. “We hebben ons 

bovendien heel nadrukkelijk gericht op het bovenliggende 

kader en we hebben dus niet de werkelijkheid van alle dag 

in zijn verschillende vormen mee willen nemen.”

Tevreden Van Helvoirt is tevreden met het proces. 

En ook in het normale directeurenoverleg wordt er veel 

belang gehecht aan de visie van de individuele directeuren, 

vindt hij. “Het College van Bestuur maakt daadwerkelijk 

gebruik van de kennis en kunde van haar directeuren. Er 

wordt nooit een richting ingeslagen die niet aansluit bij 

wat de directeuren vinden. We zijn ons er in het speciaal 

onderwijs ook zeer van bewust dat het een lastige tijd 

is, waarin de bakens verzet moeten worden. Er is in alle 

lagen voldoende realisme om die nieuwe werkelijkheid te 

accepteren. Voor jezelf, je school en de stichting. Zeuren, 

duwen of trappen heeft geen enkele zin.”

CvB-voorzitter Freij bezoekt iedere twee maanden alle 

scholen en spreekt daar met het team. Freij: “Dat is nodig. 

Dat het speciaal onderwijs erg in beweging is, levert veel 

onzekerheden op. Je denkt soms dat je tot in den treuren 

hebt gecommuniceerd hoe de vlag erbij hangt, maar 

dat blijkt dan toch niet altijd helemaal over te zijn 

gekomen.”

Het onderwijs moet zakelijk en doelgericht ingericht 

zijn, vindt Freij, maar ook persoonlijk en betrok-

ken. Hij was twaalf jaar wethouder in Venlo en 

het onderwijs is redelijk nieuw voor hem. 

“Het onderwijs heeft een praatcultuur 

en geen aanspreekcultuur. Die omslag 

wil ik graag maken.”

Tegenkracht “Wat in de collectieve sector ontwikkeld 

moet worden is tegenspraak”, zegt Paul Frissen, 

hoogleraar Openbaar bestuur en lid van de Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), in de Volkskrant 

van 25 januari 2012, naar aanleiding van het verschijnen 

van het rapport ‘Tegenkracht organiseren. Lessen uit de 

kredietcrisis’ bij de RMO. Frissen pleit voor “een advocaat 

van de duivel die B zegt als de hele overheidsorganisatie 

A zegt. Dat soort mensen moet je koesteren. Maar de 

ambtelijke hiërarchie is daarvoor niet geschikt”, vindt hij.

De aanspreek- en tegenkrachtcultuur in het onderwijs mag 

dus wel sterker, vinden buitenstaanders als Frissen. Voor 

schoolleiders geldt dat twee kanten op: naar het team én 

naar het bestuur. Maar lang niet iedere schoolbestuurder 

staat open voor tegenspraak in het directeurenberaad. Het 

gevaar bestaat dat hij of zij daardoor alleen maar ja-knik-

kers om zich heen verzamelt, directeuren die allemaal voor 

hun eigen hachje gaan. Dan wordt het steeds stiller in het 

directeurenberaad. >

‘e e n  s c h o o l l e i d e r  i s  e e n  g e w o n e 
w e r k n e m e r  vo o r  h e t  b e s t u u r , 
m a a r  i s  n i e t  v e r t e g e n w o o r d i g d 
i n  d e  ( g ) m r.  h i j  o f  z i j  i s  i n  d i e  z i n 
vo g e lv r i j ’
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AVS-helpdeskadviseur Harry van Soest heeft vaak te maken 

met kritische directeuren die in botsing zijn gekomen 

met de bestuurder. “En dan zie je dat een schoolleider een 

gewone werknemer is voor het bestuur, maar niet is ver-

tegenwoordigd in de (G)MR (volgens de Wet Medezeggen-

schap op Scholen – WMS – behoort de schoolleider tot het 

bevoegd gezag en mag dus geen lid zijn, red.) Hij of zij is in 

die zin vogelvrij. Bij belangrijke besluiten, zoals fusie van 

scholen of schoolbesturen, verandering van denominatie of 

onderwijskundige doelstellingen heeft de schoolleider dus 

offi cieel geen stem. En wat moet een schooldirecteur doen 

als het bestuur wil dat ie meerdere scholen gaat aansturen, 

maar zichzelf daarvoor niet capabel genoeg vindt? Bij ver-

schillen van inzicht in het te voeren beleid is de schoollei-

der meestal het slachtoffer.”

Functiescheiding
Of het voor de schoolleider moeilijker of makkelijker is 

geworden door de nieuwe bestuurlijke verhoudingen en de 

functiescheiding tussen toezicht en bestuur, is nog moei-

lijk te zeggen. Van Soest: “Er ligt nu meer zeggenschap bij 

één persoon. Met die persoon moet je wel door één deur 

kunnen.”

Ook Van Soest hamert op het belang van het management-

statuut. Daarin staat de concrete taakverdeling tussen 

schoolbestuurder en schoolleider. Wat is gemandateerd 

aan de schoolleider en wat niet? De GMR heeft daar advies-

recht over en over het managementstatuut moet overlegd 

worden gevoerd met de directeuren. “Het is goed als de 

GMR weet wat de directeuren ervan vinden voordat zij het 

managementstatuut goedkeuren.”

Zowel De Sain als Van Soest merken dat met het zake-

lijker worden van het onderwijs de kans op een repres-

sieve cultuur toeneemt. Aan de andere kant zien zij in de 

bedrijfsmatig geleide schoolorganisatie ook een ander type 

mensen komen. Mensen die zelf ook zakelijker en fl exibe-

ler zijn. En dat zorgt voor minder commotie. 

Raadpleeg de AVS Helpdesk bij vragen over kwesties 

waarbij de schoolleider tussen wal en schip dreigt te raken, 

helpdesk@avs.nl, tel. 030-2361010. Voor coaching en 

mediation op dit vlak kunt u terecht bij senior AVS-adviseur 

Ruud de Sain, r.desain@avs.nl. En voor trajecten rond de 

invoering van een College van Bestuur met een Raad van 

Toezicht en de functiescheiding bij Carine Hulscher-Slot, 

c.hulscher@avs.nl.

De AVS heeft onlangs onder leden een scholenpanelonderzoek 

uitgevoerd naar bestuurlijke verhoudingen. De resultaten 

worden in de loop van 2012 gepubliceerd.

Veel trajecten rond de invoering van 

een College van Bestuur met een Raad 

van Toezicht en de functiescheiding 

zijn vanuit de AVS begeleid door senior 

adviseur Carine Hulscher-Slot. “Bij een 

proces om te komen tot een nieuwe 

bestuurstructuur is het van groot 

belang dat alle betrokkenen – bestuur, 

schoolleiders, teamleden en ouders – zich 

betrokken weten bij het hele proces, 

zich herkennen in de te maken keuzes 

en zich erkend voelen in hun wensen 

en behoeften.” Bij zo’n proces gaat het 

volgens haar niet alleen om toepassing 

van wet- en regelgeving, het opstellen 

van reglementen, het aanpassen van 

statuten en onderzoek naar en vinden 

van oplossingen voor de verschillende 

vraagstukken die aan de orde zijn. 

“Juist op het terrein van de bereidheid 

tot verandering, tot het er gezamenlijk 

de schouders onder willen zetten – en 

dus het zien van meerwaarde van de 

nieuwe structuur – is een wereld te 

winnen. Het zorgvuldig omgaan met 

gevoelens is cruciaal voor het slagen van 

het traject”, benadrukt Hulscher-Slot. 

“Daarbij is het ook zaak dat betrokkenen 

verder kijken dan hun eigen positie. 

Uiteindelijk zal voor iedereen tegen de 

beoogde invoeringsdatum duidelijk 

moeten zijn wat de meerwaarde is 

van de nieuwe structuur. Een goede 

communicatie met alle betrokkenen is 

daarbij onontbeerlijk. De begeleiding 

van zo’n proces moet daarom, naast 

de inhoudelijke ondersteuning, zijn 

gericht op het vervullen van deze 

basisvoorwaarden. En uiteraard moeten 

de onderlinge posities van bestuurder en 

schoolleider en de verdeling van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

goed op papier worden gezet.” Na de 

invoering van de nieuwe structuur ben je 

er nog niet, stelt Hulscher-Slot. “Je zult 

moeten evalueren of het model werkt en 

of de nieuwe verhoudingen uitpakken 

zoals ze waren bedoeld. Dan gaat het dus 

ook om de vraag of de schoolleider goed 

in positie is!”

achtergrond

m e e r w a a r d e  n i e u w e  s t r u c t u u r  i n z i e n

‘ b i j  v e r s c h i l l e n  v a n  i n z i c h t 
i n  h e t  t e  vo e r e n  b e l e i d  i s 
d e  s c h o o l l e i d e r  m e e s ta l  h e t 
s l a c h to f f e r ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

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

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

politieke column

financieel inzicht
De schoolleider is na het kind en de leer-

kracht de belangrijkste persoon op een 

school. De inzet, kwaliteit en kunde van 

de schoolleider bepaalt in hoge mate hoe 

een kind de school ervaart en hoe effectief 

de leerkracht zijn of haar werk kan doen. 

Zonder goede schoolleiders geen goede 

school.

Hoe cruciaal ook, de kwaliteit van school-

leiders laat nogal eens te wensen over. Dit 

kabinet zet daarom in op het structureel ver-

beteren van de kwaliteit van schoolleiders 

en -besturen. Ik steun dat voornemen en het 

bijbehorende actieplan van harte. Zonder 

de professionele kwaliteit van schoolleiders 

komen de ontplooiing van de volgende 

generatie en de onderwijsambities van dit 

kabinet in het gevaar. De lat hoger leggen 

in het onderwijs is bepaald niet alleen een 

verantwoordelijkheid die op de schouders 

van de leerkrachten ligt, maar juist ook op 

die van schoolleiders. Zij zijn immers verant-

woordelijk voor het reilen en zeilen van een 

school en voor een cultuur waar professio-

nele intervisie en goede kennisoverdracht 

plaatsvindt. En het zijn ook de schoolleiders 

die – heel belangrijk! – verantwoordelijk zijn 

voor de manier waarop een school de onder-

wijseuro’s van de samenleving uitgeeft.

De keuze voor uitgaven dient de juiste te 

zijn. Ik vind het bijvoorbeeld onjuist dat 

er in het primair onderwijs 3.200 te veel 

formatieplaatsen waren op een totaal van 

134.800. Waarná men piept dat er te weinig 

geld overblijft voor schoonmaak en onder-

houd. Dank je de koekoek, denk ik dan. En 

ook: een bedrijf kun je zo niet runnen. Ik 

spreek oud-collega’s uit het bedrijfsleven 

die in onderwijsbesturen zitten en die zich 

soms een aap schrikken over het gebrek 

aan fi nancieel inzicht in het onderwijs. 

Natuurlijk, er zijn genoeg serieuze en pre-

cieze schoolleiders, maar onkunde en non-

chalance komen niettemin te vaak voor op 

dit front. De politiek moet dat aan de kaak 

stellen en de onderwijswereld moet vervol-

gens wat met die kritiek doen, in plaats van 

er verongelijkt op te reageren.

Ik vind dat de minister en de staatssecreta-

ris van Onderwijs heldere afspraken met de 

onderwijswerkgevers moeten maken over 

de (fi nanciële) kwaliteit van schoolleiders en 

de mate van noodzakelijke bijscholing. Het 

beroepsregister voor het primair, voortgezet 

en beroepsonderwijs voorziet ook in een 

hoofdstuk over schoolleiders. Hierin moet 

eenvoudig te zien zijn wie gekwalifi ceerd is 

en welke investeringen in bijscholing nodig 

is. Schoolleider zijn is een écht vak. Je kunt 

het er niet zomaar bij doen. Daar is het te 

belangrijk voor.

Ik bepleit dus een omslag in het fi nanciële 

beheer van scholen. Want de noodzaak om 

schoolbesturen te dwingen tot goed fi nan-

cieel management en fi nanciële deskundig-

heid is altijd al van belang, maar neemt 

alleen maar toe nu wij als Kamer besloten 

hebben om zo’n 300 miljoen euro onder-

wijsgeld – dat nu via gemeenten naar het 

onderwijs gesluisd wordt – over te hevelen 

naar het onderwijs zélf. Ik ben niet van de 

school: ‘Gooi maar in het diepe en we zien 

wel wie er zwemmen kan’. Ik wil die omslag 

ook faciliteren door de kennis en kunde 

van schoolleiders naar een hoger niveau 

te tillen. Door concrete ondersteuning te 

bieden aan schoolleiders en besturen die 

hun fi nanciële taken (nog!) niet aankunnen. 

Maar dan hoort daar wel iets bij. Als blijkt 

dat een schoolleider fi nancieel incompetent 

is en er op een school verspilling plaats-

vindt, dan wil ik dat deze schoolleider wordt 

vervangen. Hard? Nee: logisch en wel zo 

eerlijk. Zo doen we het in de private sector 

toch ook? Vinden we de leeromgeving van 

onze kinderen daar niet belangrijk genoeg 

voor? 

a l s  e e n  s c h o o l l e i d e r  f i n a n c i e e l  i n c o m p e t e n t 
i s  e n  e r  v e r s p i l l i n g  p l a at s  v i n d t ,  d a n  m o e t 
h i j  o f  z i j  w o r d e n  v e r v a n g e n

o n k u n d e  e n  n o n c h a l a n c e  ko m e n  t e  v a a k 
vo o r  o p  d i t  f r o n t
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Waarmee moet u rekening houden bij de invoering 

van andere schooltijden?

tekst paul van lent

Steeds vaker komt bij de helpdesk de vraag binnen wat te doen bij 

de invoering van andere schooltijden. Als de school – uit naam van 

het bestuur – overweegt andere schooltijden in te voeren, moet 

een aantal stappen worden gezet. De eerste stap is de oriëntatie. 

Hierbij is van belang om de ambitie te formuleren (Waarom willen 

we dit eigenlijk?), de startsituatie in kaart te brengen (Hoe is het 

nu?) en hierover een visie te formuleren. Stap twee is de voorberei-

ding. Hierbij zijn achtereenvolgens van belang: het formeren van 

en maken van afspraken met een werk-, project- of kerngroep, het 

organiseren van informatiebijeenkomsten, peiling van behoeften en 

wensen, de keuze voor een van de schooltijdmodellen en de uitwer-

king daarvan voor wat betreft organisatie, personeel, huisvesting 

en fi nanciering. Vervolgens moet besluitvorming plaatsvinden. Het 

kan een overweging zijn om daartoe een pilot uit te voeren. Deze 

stap wordt afgerond met het maken van een plan van aanpak voor 

invoering, waarbij het continu investeren in draagvlak onder ouders 

en werknemers een aandachtspunt is. De laatste stap betreft de 

daadwerkelijke invoering: het starten met de nieuwe schooltijden. 

Hierbij is het belangrijk om tussentijds te evalueren en bij te stellen. 

Voer na verloop van tijd een tevredenheidonderzoek uit en com-

municeer over de voortgang en resultaten hiervan naar ouders en 

werknemers. In het tweede schooljaar kunnen dan, indien nodig, 

aanpassingen worden doorgevoerd.

Uiteraard moeten schoolleider en bestuur bij de invoering van 

andere schooltijden rekening houden met de wettelijke bepalingen. 

De wet verplicht de school de onderwijstijd van 7.520 uur over acht 

schooljaren te realiseren. Het verschil tussen onder- en bovenbouw 

mag vervallen. Als gekozen wordt voor een verschillend aantal 

uren in onder- en bovenbouw geldt dat leerlingen in de eerste vier 

leerjaren tenminste 3.520 uur les krijgen (gemiddeld 880 uur per 

schooljaar) en in de laatste vier schooljaren ten minste 3.760 uur. 

Uitgaande van gemiddeld 940 uur per schooljaar kunnen de reste-

rende 240 uur door de school worden ondergebracht bij ofwel de 

leerjaren 1 tot en met 4, ofwel 5 tot en met 8, ofwel gedeeltelijk bij 

de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij die van 5 tot en met 8. 

Overgangsregeling
Om te voorkomen dat kinderen lesuren tekort komen moet de 

school een overgangsregeling hanteren Deze regeling duurt onge-

veer vier schooljaren, afhankelijk van de reeds opgebouwde uren in 

voorgaande jaren op het moment van invoering.

Bij plannen voor het wijzigen van de schooltijden moet het bestuur 

eerst alle ouders raadplegen (artikel 15.3 WMS). Dit kan door vooraf 

een referendumkader op te zetten: enquêtelijst samenstellen, 

percentage respons bepalen en percentage instemming formuleren. 

Ook heeft de (G)MR instemmingsrecht (artikel 13 lid h WMS). Als 

de aanpassing van de schooltijden gevolgen heeft voor de rust- en 

werktijden, dan is instemming vereist van de geleding personeel 

van de (G)MR (artikel 2.4 lid 3 cao po en artikel 12 lid d WMS).

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

i n t e r a c t i e v e  l e z i n g

‘De school naar 2020’

Nieuwsgierig hoe uw school er in 2020 uit zal zien? Met welke 

ontwikkelingen krijgen we te maken? Wat gaat de exponentiële 

ontwikkeling van de technische mogelijkheden voor ons 

betekenen? Heb ik straks nog voldoende personeel om mijn 

onderwijs te geven? AVS-voorzitter Ton Duif heeft daar een 

uitgesproken visie over ontwikkeld, ondersteund door kennis vanuit 

zijn politieke netwerken en internationale contacten. 

In een twee uur durende interactieve lezing onder de titel ‘De 

school naar 2020’ doet hij deze uit de doeken. De lezing is speciaal 

geschikt voor directieberaden, maar ook voor grotere groepen 

leerkrachten en directies.

Kosten: t 800 voor groepen tot twintig personen 

(voor grotere groepen prijs op afspraak)

Meer informatie en aanmelden: Annette Snijders, 

tel. 030-2361010, a.snijders@avs.nl
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a v s  i n  d e  p e r s

Ruttes Rapport en Groene 
Amsterdammer

RTL belicht maandelijks een van de ministers uit het kabinet Rutte 

in het televisieprogramma ‘Ruttes Rapport’. AVS-voorzitter Ton Duif 

was woensdag 18 januari te zien in de uitzending met onderwijs-

minister Marja van Bijsterveldt. Duif gaf kort zijn mening over haar 

beleid, onder andere op het gebied van Passend onderwijs.

Daarnaast citeerde De Groene Amsterdammer in haar januari-

nummer de mening van Duif over het SCP-rapport, zoals gesteld in 

Kader Primair 5.

a v s  v o o r d e e l

Driessen HRM_Payroll nieuwe 
voordeelpartner

De AVS en Driessen hebben een samenwerkings-
overeenkomst gesloten op gebied van HRM-vraagstukken, 
waarbij beide partijen kunnen profi teren van elkaars 
kennis en kunde, om zo de onderwijssector nog beter van 
dienst te kunnen zijn.

Onzekerheid over fi nanciering, 

de terugtrekkende rol van het 

Vervangingsfonds, krimp: de 

onderwijssector verandert steeds sneller. Driessen is zich als 

HRM-dienstverlener bewust van de veranderingen en de gevolgen 

daarvan voor mens en organisatie. Daarom ondersteunt Driessen 

onderwijsinstellingen met oplossingen die organisaties versterken 

en tegelijkertijd zorgen voor meer bewegingsvrijheid.

De belangrijkste diensten die Driessen de onderwijssector levert, 

richten zich op het leveren van HRM-kennis op maat en een opti-

male inrichting en inzet van een ‘fl exibele schil’. Deze schil bestaat 

onder andere uit ZZP’ers, medewerkers met een tijdelijke aanstel-

ling, uitzendkrachten en payroll-medewerkers. De samenwerking 

met de AVS heeft geresulteerd in de samenstelling van een voorde-

lig dienstenpakket, speciaal voor AVS-leden:

•  Gratis fl exscan onderwijs

•  Payrolling met scherp AVS-tarief

•  Beheer van vervangingspools

•  ZZP-contractmanagement

AVS-leden kunnen een gratis fl exscan aanvragen om inzicht te 

 krijgen in de arbeidsrechtelijke risico’s en kosten van de fl exibele 

schil voor de organisatie.

Meer informatie over het partnervoordeel voor AVS-leden: 

www.driessen.nl/avs of www.avsvoordeel.nl

a v s - c o n g r e s  2 0 1 2

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

David Hopkins, John West-

Burnham, Pasi Sahlberg 

en Jan Bommerez gaan op 

15 maart dieper in op hun 

specialisaties. Er zijn com-

binaties mogelijk met een 

diner met deze internationale 

grootheden en leiders van 

schoolleidersorganisaties in 

Europa (ESHA), een hotel-

overnachting, gezamenlijk 

ontbijt en vervoer naar en 

toegang tot het AVS-congres.

Het congres wordt inge-

leid door AZ-directeur 

Toon Gerbrands, er zijn 

diverse workshops en lezingen van onder andere de internationale 

TOPsperekers en een uitgebreide informatiemarkt. Het congres wordt 

opgeluisterd met cabaret en muziek en afgesloten met een Drinks & 

Bites: napraten onder het genot van een uitgebreid assortiment aan 

(internationale) versnaperingen, ter plekke door koks bereid.

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

www.avs.nlwww.avs.nl/congres2012/congres2012

extra:
masterclasses

op 15 maart

e va l u at i e 

Wat vindt u van deze 
Kader Primair?

Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader Primair, om het 

blad te kunnen verbeteren en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

belevingswereld van schoolleiders. Laat uw stem horen en beoor-

deel deze februari-uitgave via www.avs.nl/evaluatiekp. 

s o c i a l  m e d i a 

Volg de AVS en voorzitter 
Ton Duif op Twitter!

De AVS is actief op Twitter. Volg ons via @schoolleider.

AVS-voorzitter Ton Duif is te volgen via @tonduifavs.
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Trainingen & opleidingen
Maart 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

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

• Stimulerend beoordelen 7 en 8 maart Tom Roetert 

• Theorie U in de school 8 maart Bob Ravelli 

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

• Verantwoording en verslaglegging 8 maart Tom Roetert

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

• Oplossingsgerichte teamcommunicatie (2) 14 maart Gerard van Uunen

• Minileergang Middenmanagement 14 maart Bob Ravelli

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

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

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

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

• Opbrengstgericht leiderschap 22 en 23 maart Bob Ravelli

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

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 23 maart Ruud de Sain

• Meesterlijk coachen 28 en 29 maart Tom Roetert

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

April 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Levensfasegericht leidinggeven 4 april Tom Roetert

• De papierloze school 4 en 5 april Bob Ravelli en Tom Roetert

• Minileergang Middenmanagement 11 april Bob Ravelli

• Integraal leiderschap voor directeuren 11 en 25 april Tom Roetert i.s.m. CNA

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 12 en 13 april Ruud de Sain

• Human Dynamics en veranderkunde 12 en 13 april Roelf Willemstein

• Neurolinguïstisch programmeren (2) 19 en 20 april Tom Roetert

• Opbrengstgericht leiderschap 91) 19 april Bob Ravelli

• Theorie U in de school 26 april Bob Ravelli

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 27 april Bob Ravelli

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

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

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

Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.

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

s c h o o l  fo r  l e a d er s h ip
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Twee tweedaagsen en een terugkomdag

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

Eendaagse | Nieuw!

Oplossingsgerichte (team)communicatie

Tweedaagse

Meesterlijk coachen

Trainingsmiddag

Levensfasegericht leidinggeven

Neurolinguïstisch programmeren is een methodiek voor presentatie, 

coaching en communicatieverbetering. Het beschrijft de dynamiek 

tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe hun interactie 

in ons lichaam emoties en gedrag beïnvloedt. Tijdens de training 

leert u uw communicatie te sturen door er bewust mee om te gaan. 

De oefeningen geven uw communicatie een extra dimensie, zowel in 

groepen als inter- en intrapersoonlijk. U krijgt technieken aangereikt 

om uw gedrag (en daarmee het effect op de omgeving) effectiever 

te maken. U leert doelgericht werken aan een sfeer van vertrouwen, 

betrokkenheid en overeenstemming. Na deze training bent u beter 

in staat te luisteren en informatie te fi lteren. Daarnaast kunt u vanuit 

uw eigen kracht omgaan met lastige situaties en confl icten.

Doelgroep: schoolleiders en leden van het managementteam 

die op het gebied van communicatie en beïnvloeding van gedrag 

effectiever te werk willen gaan.

Data: 8 en 9 maart, 19 en 20 april. Terugkomdag 17 mei 2012

Kosten: leden t 2.450 / niet-leden t 2.950 (inclusief twee 

overnachtingen en een diner)

Contactpersoon: Tom Roetert

Oplossingsgerichte (team)communicatie is gebaseerd op de theorie 

van het oplossingsgericht werken. Doel is de effectieve communi-

catie binnen uw team te verbeteren. Deze communicatie, op zowel 

individueel als teamniveau (teamvergaderingen), kan leiden tot een 

positieve bijdrage aan een productieve organisatiecultuur. U krijgt 

handvatten en oefent hoe u uw gesprekken op een oplossingsge-

richte manier kunt voeren. Van klacht naar kracht, door aan te zetten 

tot een andere kijk op de situatie, te kijken naar meerdere goede 

oplossingen voor een probleem, de ander te helpen de gewenste 

situatie helder te krijgen en ‘weerstand’ als een nuttig signaal te zien. 

De geleerde technieken kunt u in uw eigen school meteen toepassen.

Doelgroep: schoolteams en leerkrachten

Datum: 14 maart

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Gerard van Uunen

In deze tweedaagse is de aandacht volledig gericht op het oppoet-

sen van roestig gereedschap, zoals basale coachings denk- en 

doe-modellen, objectieve waarneming, het onderzoeken van eigen 

blokkades/valkuilen en coachen met een leeg hoofd. Ook nieuwe 

technieken als provocatief coachen, confl ictcoachen en coachen op 

enneagrammen komen aan de orde. Toepassingsgebieden kunnen 

zijn: verdieping van klassenconsultaties met nagesprek en oplos-

singsgericht coachen.

Doelgroep: iedereen die coacht of wil gaan coachen en regelmatig

deze vaardigheid gebruikt op het werk. U beschikt over de basale

gespreks- en coachingsvaardigheden. Goed vervolg op en verdie-

ping voor deelnemers van de training competentiegericht coachen.

Data: 28 en 29 maart 2012

Kosten: leden t 1.040 / niet-leden: t 1.240

Uitvoering: Tom Roetert

Starter, tussen de luiers, in bezinning of bijna met pensioen? Ken de 

omstandigheden van uw professionals en gebruik juist de verschil-

len binnen uw team. Uw professionals werken beter samen wanneer 

zij elkaars mogelijkheden kennen. Tijdens deze bijeenkomst maakt 

u kennis met de kenmerken, talenten en behoeften die typerend zijn 

voor de diverse generaties en levensfasen waarin uw medewerkers 

zitten. U ontdekt hoe u deze talenten en behoeften optimaal kunt 

benutten. Levensfasegericht leidinggeven betekent dat u ieders 

kwaliteiten door zijn/haar levenservaring gebruikt om de effectivi-

teit van uw team te vergroten.

Doelgroep: directeuren en intern begeleiders

Datum: 3 april

Kosten: leden t 225 / niet-leden t 325

Uitvoering: Tom Roetert

Nieuw!
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voor: leerkrachten, ouders

van: Van Gorcum BV

wat: publicatie

Onderpresteren op de 
basisschool

Volgens de Onderwijsraad presteert een zevende van de 

leerlingen onder zijn of haar niveau. Niet alleen hoogbegaafde 

kinderen, maar ook leerlingen van gemiddelde intelligentie 

kunnen om allerlei redenen ontmoedigd raken en afhaken. 

De publicatie brengt in kaart hoe je onderpresteren herkent, 

wat de oorzaken kunnen zijn en wat je er aan kunt doen. Meer 

informatie: www.onderpresteren.nl

voor: leidinggevenden, management en bestuurders po

van: Humus voor Onderwijs

wanneer: 27 maart

waar: Kasteel Slangenburg Doetinchem

wat: inspiratiedag

Bezielend leiderschap
Een leidinggevende moet eerst en vooral zichzelf goed kennen 

om een goede leider te kunnen zijn. Wat zijn mijn innerlijke 

drijfveren, waarachter verschuil ik mij, wat zijn mijn allergieën 

en uitdagingen? Volgens Benedictus is een leidinggevende 

iemand die het leven dient en mensen bezielt. De dag staat 

onder leiding van Prof. dr. Wil Derkse (als oblaat verbonden met 

een benedictijner klooster). Meer informatie en aanmelden: 

www.inspiratiedagenonderwijs.nl

tenslotte  Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: primair onderwijs

van: Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen

wanneer: 21 maart

wat: tweede landelijke conferentie

Gemengde Scholen
Welke beleidsinstrumenten kunnen ertoe bij dragen dat basis-

scholen een betere afspiegeling vormen van de buurt waar 

ze in staan? Gemeenten, schoolbesturen, scholen en ouders 

hebben meegedaan aan pilots gemengde scholen. Een school 

gemengd krijgen is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. Meer 

resultaten en mogelijkheden komen aan bod in workshops en 

rondetafelgesprekken. En de Toolbox Gemengde Scholen wordt 

gepresenteerd. www.gemengdescholen.eu

voor: schoolleiders, directeuren, bestuurders, leerkrachten, 

ib’ers, ab’ers, coördinatoren, indicatiecommissies, 

jeugdzorg, Jeugd & Gezin, gemeenten, ouders

van: Hoezo!

wanneer: 11 april

waar: Congrescentrum 1931, Den Bosch

wat: congres

Passend onderwijs passend 
invoeren

Deskundigen op het gebied van Passend onderwijs uit de sec-

tor verzorgen in totaal zes sessies, waaronder gerenommeerde 

sprekers als Henk Keesenberg, Bé Keizer, Sandra Koot en Loek 

Mak. Daarnaast behoren een bezoek brengen aan ‘het plein’ 

of netwerken tijdens de lunch en borrel tot de mogelijkheden. 

Voor iedereen in het po, s(b)o, v(s)o en mbo die betrokken is 

bij de ontwikkeling en implementatie van Passend onderwijs. 

www.congrespassendonderwijs.nl

voor: primair onderwijs

van: Centrum School en Veiligheid (CSV/APS)

wat: informatieblad

Veilig voelen op het 
schoolplein

Helaas wordt in de concrete uitwerking van sociale veilig-

heidsmaatregelen het schoolplein nogal eens vergeten. 

Buitensluiten, schelden, ruzie maken, duwen… Een veilig 

klimaat in de klas staat onder druk als buiten het klaslokaal 

vervelende dingen tussen kinderen gebeuren. Wat kan een 

school doen om ervoor te zorgen dat kinderen zich ook veilig 

voelen op het schoolplein? www.schoolenveiligheid.nl
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voor: managers

van: Academic Service

wat: boek

De ondernemende manager
De kritiek in de media en in de managementliteratuur op de rol, 

het nut en de betekenis van managers zwelt aan. Waar gaat die 

kritiek eigenlijk over, is die kritiek logisch en terecht? vraagt 

managementconsultant Norbert Greveling zich af in het boek. 

En wat kunnen managers daarvan leren? De auteur maakt con-

creet waar de focus van ondernemende managers zou moeten 

komen te liggen. www.academicservice.nl

voor: leerkrachten basisonderwijs

van: Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen

wat: publicatie

Wetenschap in de klas
Waar was ik toen ik er nog niet was? Hoe groot is een atoom?

Om kinderen te interesseren voor wetenschap en techniek is 

het van belang om ze al op jonge leeftijd kennis te laten maken 

met onderzoek. Het boek biedt handvatten om met wetenschap 

in de klas aan de slag te gaan. Gebaseerd op onderzoekspro-

jecten en experimenten van hoogleraren met basisschool-

leerlingen. De aanpak van deze projecten wordt stap voor 

stap beschreven volgens de didactiek van onderzoekend 

leren. Aanbevolen door Robbert Dijkgraaf. Meer informatie: 

infowkru@ru.nl, tel. 024-3667222.

voor: schoolleiders, bovenschools directeuren, bestuurders, 

leerkrachten, ib’ers, ab’ers, coördinatoren WSNS en REC’s, 

PCL/zorgcommissie/ZAT (po)

van: School aan Zet

wanneer: 19, 20 en 21 maart

waar: Congrescentrum De Werelt, Lunteren

wat: driedaagse conferentie

School aan Zet
Centraal staan taal, lezen en rekenen, opbrengstgericht wer-

ken, excellentie, wetenschap en techniek, professionalisering 

en Passend onderwijs/omgaan met verschillen in de klas. Het 

accent ligt op de dagelijkse praktijk en op school- en kwaliteits-

ontwikkelingsprocessen. Zowel ontwikkelingen in de klas, de 

school en op bovenschools niveau komen aan de orde, waarbij 

het primaire proces centraal staat. Deelname aan het dagpro-

gramma is gratis. www.deelnameregistratie.nl

boekbespreking

d e  sl eu t el  vo o r 
su cc e s vo l l e  m fa’s

De komst van de brede school heeft geleid tot de bouw 
van zogenaamde multifunctionele accommodaties (MFA’s). 
De samenwerking tussen scholen en daaraan gerelateerde 
organisaties zou zijn gediend door de betrokken activi-
teiten onder één dak te huisvesten. Met de groei van het 
aantal MFA’s neemt de kritiek daarop echter toe, blijkt uit 
de publicatie ‘Toolkit voor ondernemerschap; de sleutel 
voor succesvolle MFA’s’. tekst jan schraven, avs

Naar schatting zijn ruim 1.200 basisscholen op een totaal van circa 

7.000 gehuisvest in een MFA en de verwachting is dat dit aantal 

toeneemt. Met name de exploitatie en het beheer leidt tot veel 

hoofdbrekens en ergernis tussen de bewoners. Vaak en wellicht 

ook daardoor komt bij de start van een MFA de beoogde samen-

werking tussen de organisaties niet goed uit de verf. Met een wat 

cynische ondertoon worden de MFA’s ook wel aangeduid met de 

term ‘bedrijfsverzamelgebouwen’. Auteurs Marc van Leent en Tom 

de Haas belichten in hun boek de bevindingen en ervaringen uit 

de afgelopen periode en een schets van nieuwe perspectieven. 

De ‘MFA 2.0’ is in hun visie niet langer een gebouw, maar een 

organisatie met het karakter van een onderneming. Succesfactoren 

daarbij zijn:

•  Ondernemerschap (zakelijke bedrijfsvoering, budgetteren en 

alert zijn op kansen in de wijk);

•  Verbinding met de wijk (weet wat er leeft en waar behoefte aan is 

bij de bewoners);

•  Gastvrijheid (horeca-arrangement);

•  Zakelijke relatie met gemeente (die regierol heeft). 

In de publicatie worden deze succesfactoren nader uitgewerkt, 

aan de hand van verschillende praktijkcases. Hierna etaleren de 

schrijvers een toolkit, waarin verschillende instrumenten de revue 

passeren ter ondersteuning van de succesfactoren.

Het boek is op de eerste plaats een handreiking gericht op 

beleidsmedewerkers van gemeenten en staffunctionarissen bij 

schoolbesturen en maatschappelijke instellingen. Ook voor school-

directeuren kan deze uitgave echter goed van pas komen. Als direc-

teur van een basisschool, die onderdeel is of zal gaan worden van 

een brede school in een MFA, wil je tenslotte een goede counterpart

vormen voor de verschillende professionals en experts die bij een 

dergelijk traject worden ingehuurd.

Toolkit voor ondernemerschap; de sleutel 

voor succesvolle MFA’s, Marc van Leent 

en Tom de Haas, De Wijkplaats BV, ISBN: 

9789081752602, www.wijkplaats.nl 

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

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

boekbesprekingen.

Toolkit voor ondernemerschap; de sleutel 

voor succesvolle MFA’s, Marc van Leent 

en Tom de Haas, De Wijkplaats BV, ISBN: 

9789081752602, 
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Hoe ontwikkel ik een zorgprofi el en komen we tot een 
dekkend aanbod? Hoe vergroot ik de onderwijskwaliteit en 
pas ik mijn professionaliseringsbeleid daarop aan?

Met de praktijksimulaties Kind op de Gang!® (po) en Leerling 
bij de Les!® (vo) helpt de AVS u deze vragen te beantwoorden. 
Op school-, bestuurs- en samenwerkingsverbandniveau. 
Na afl oop beschikt u over een actueel zorgprofi el, een plan 
van aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe expertise en een 
basis voor het maken van beleidskeuzes. 
Al meer dan 2.700 teams binnen het po en vo en 60.000 leer-
krachten volgden deze intensieve maatwerktraining.

Meer informatie:
www.kindopdegang.nl en www.leerlingbijdeles.nl
Of mail naar kindopdegang@avs.nl of 
leerlingbijdeles@avs.nl.

De zorgprofi elen zijn klaar. En dan? Hoe richt je de 
samenwerkingsverbanden nieuwe stijl in?

Ook voor het vervolgtraject kunt u de AVS inschakelen. 
Heeft u vragen over hoe u met het zorgprofi el omgaat, wat 
uw rol is in de regio of het samenwerkingsverband of hoe 
geldstromen lopen? De AVS kan u ondersteuning bieden en 
stelt ook een OnderwijsZorg- en OntwikkelProfi el (OZOP) ter 
beschikking om de een brug te slaan tussen zorgprofi elen en 
schoolontwikkeling. 

Meer informatie: www.avs.nl/ozop
Of mail naar ozop@avs.nl.

Passend onderwijs
Uw zorgprofi el in kaart? Raadpleeg de AVS!

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 fax 030 2361036 fax e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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Kom met ruim 50%
korting naar het congres 

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

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

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

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

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

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

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

extra:
masterclasses

op 15 maart
www.avs.nl/masterclasses

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

betaal slechts 
d 250 ipv d 510 !


