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

Kader Primair
7

jaargang 16 � nummer 7 � maart 2011

interview � Marja van Bijsterveldt: ‘Het zal meevallen 
met die enorme instroom in reguliere scholen’
reportage � Vernieuwingsdrang op 16e AVS-congres

Bezuinigen en verbeteren gaan niet samen � ‘De grootste uitdaging is het kind op de juiste plek 
krijgen’ � Hoe kun je nu al meer leerlingen extra begeleiding geven? � Inclusie: Nederland loopt achter 
de Europese feiten aan 

thema � Passend onderwijs



Kader Primair
Kader Primair is een uitgave van de Algemene  Vereniging 
Schoolleiders (AVS), dé vereniging voor alle leiding gevenden 
in het basis-, voortgezet en  speciaal onderwijs. Kader Primair 
 verschijnt tien of elf keer per jaar.  Oplage: 6.000. Overname 
van artikelen na overleg met de hoofd redacteur. 
ISSN 1384-1165

Redactie
Tineke Snel (hoofdredactie), Vanja de Groot en Joëlle 
Poortvliet (bureau- en eindredactie), Hans van den 
Berg, Jos Hagens (gastredacteur), Carine Hulscher-Slot, 
Tom Roetert. Redactieadres: AVS

Medewerkers deze maand
Jaan van Aken, Harm Beertema, Jos Collignon, Ineke 
Dammers, Ton Duif, Daniëlla van ’t Erve, Will Geurds, 
Maarten Hartman/Hollandse Hoogte, Hans Kouwenhoven, 
Winnie Lafeber, Bart Maat, Gertjan van Midden, Marijke 
Nijboer, Bert Nijveld, Hans Roggen, Heike Sieber (gast-
redacteur), Gerard van Uunen, Astrid van de Weijenberg

Abonnementen
AVS-leden ontvangen Kader Primair en Kadernieuws gratis. 
Abonnementprijs voor niet-leden: t 113 (excl. 6% BTW). 
Administratie: AVS-secretariaat

Grafi sche vormgeving en druk
Thoben Offset Nijmegen
Telefoon: 024-3220287

Advertenties
Recent, Ray Aronds, 
Postbus 17229, 1001 JE Amsterdam
Telefoon: 020-3308998, fax: 020-4204005 
E-mail: info@recent.nl www.recent.nl

Ledenservice
AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Telefoon: 030-2361010, fax: 030-2361036
E-mail: info@avs.nl www.avs.nl

Helpdesk
Voor adviezen over wet- en regelgeving, functiewaardering, 
de individuele rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
telefoon: 030-2361010

Bestuur
Ton Duif (voorzitter), Jan Morsink (secretaris), Petra van Haren 
(penningmeester), Hans Pennings

Ledenraad
E-mail: ledenraad@avs.nl

Decentraal Georganiseerd Overleg
De AVS overlegt namens het Ambtenarencentrum.
Secretariaat: Winlan Man, w.man@avs.nl, tel. 030-2361010

Lidmaatschap 
Lidmaatschap schooljaar 2010/2011
Persoonlijk deel: t 136,50
Managementdeel: t 197 – t 288, afhankelijk van het aantal 
leerlingen (1 x per school)
Postactief lid: t 103 (FPU, pensioen)
Aspirant lid: v.a. t 30 (u bent (nog) geen (adjunct-)schoolleider)
Buitengewoon lid: t 103

Kijk voor het huidige actieaanbod en de 
lidmaatschapsvoorwaarden op www.avs.nl/lidworden.

De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is 
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren 
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor 
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.

Kader Primair wordt gedrukt op FSC® gecertifi ceerd papier.
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als het moet’
Het nieuwe kabinetsbeleid voor Passend onderwijs moet 

tegelijkertijd een bezuiniging én een verbetering 

realiseren. Waarom het simpelweg niet ‘kan zoals het 

moet’ heeft te maken met het systeem. Hét probleem bij 

veel onderwijsveranderingen. pagina 14

interview � ‘De schoolleider mag op 
een voetstuk’
De boodschap van Marja van Bijsterveldt over de 

bezuinigingen op Passend onderwijs is helder: “Linksom 

of rechtsom, er moet worden omgebogen.” Tegelijkertijd 

staat investeren in schoolleiderschap hoog in het vaandel 

bij de minister. pagina 34

achtergrond � Eigen risicodrager voor 
vervanging bij ziekte
Grote schoolbesturen kunnen per 1 augustus aanstaande 

– deels – eigen risicodrager worden voor vervanging bij 

ziekte. Deze modernisering van het Vervangingsfonds heeft 

gevolgen voor de besturing van onderwijsorganisaties. 
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‘Er is geen uniforme 
oplossing meer’

Jaarrede van AVS-voorzitter 

Ton Duif, uitgesproken 

tijdens het 16e AVS-congres 

‘Verbindend leiderschap’, 

op 18 maart 2011.

Van harte welkom op ons 16e AVS-congres met als titel ‘Verbindend lei-

derschap’. Zoals gebruikelijk inmiddels met ongeveer 1.100 bezoekers 

weer een topevenement. Speciaal welkom voor de voorzitters van PO-

Raad en VO-raad: Kete Kervezee en Sjoerd Slagter, Chris Harrison van 

de Engelse schoolleidersorganisatie in het primair onderwijs (NAHT), 

Geert Govaert van de Belgische Schoolleidersorganisatie ODVB, onze 

inspecteur-generaal Annette Roeters en vele andere genodigden die 

hier aanwezig zijn. Minister Marja van Bijsterveldt was vandaag graag 

ook onze gast geweest, ware het niet dat de Ministerraad vergadert 

op vrijdag en zij daar niet gemist kan worden. Ze hecht veel waarde 

aan goed functionerend schoolleiderschap en wil daarover graag snel 

met schoolleiders in gesprek. Wij zullen dat gesprek op korte termijn 

arrangeren.

Investeren én bezuinigen
Laat ik maar met de deur in huis vallen, want ik kan er niet omheen al 

zou ik willen. Op zo’n feestelijk dag is het eigenlijk niet het moment 

om langdurig in te gaan op de laatste ontwikkelingen rond de bezuini-

gingen die ons zijn opgelegd. Het is nog maar zo kort geleden, tijdens 

de heftige verkiezingsstrijd van vorig voorjaar, dat alle partijen het er 

over eens waren dat het gaat over de ontwikkeling van Nederland als 

kennismaatschappij, in het bijzonder dus over investeringen in onder-

wijs en onderzoek. Want als de laatste ‘kuub’ aardgas uit onze bodem 

is verkocht, is kennis het enige duurzame exportmiddel waarmee wij 

de internationale economische concurrentie nog kunnen aangaan. Nu 

lijkt het alsof in deze tijd van draconische bezuinigingen het kabinet 

toch de mogelijkheid gevonden heeft om in onderwijs te investeren. 

Althans, naar eigen zeggen. Het lijkt alsof er niet bezuinigd wordt, dat 

is waar. Eerder werd gevreesd – wie herinnert zich niet de Balkenende-

opdracht aan de ambtelijke brede werkgroepen herwaardering vorig 

jaar – dat er veel zou worden bezuinigd, maar geld om te investeren 

was er niet. Om toch aan geld te komen doet dit kabinet een greep uit 

de kas en herinvesteert dit als nieuw beleid. Voor het primair en voort-

gezet onderwijs gaat het daarbij om onder andere 100 miljoen euro, 

die eerder al bezuinigd was op de professionalisering van bestuur en 

Jaarrede � door avs-voorzitter ton duif
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management, en om ruim 300 miljoen op Passend onder-

wijs (waarover straks meer). Maar er gaat sluipenderwijs 

nog veel meer geld verloren en wel door het al jaren ach-

terwege blijven van de infl atiecorrectie op de materiële 

bekostiging, terwijl de kostenstijgingen gewoon doorgaan 

én het feit dat het personeel twee (en misschien in het po 

wel drie) jaar op de nullijn wordt gezet. Uitgaande van een 

jaarlijkse loonruimte van 1 procent (po) respectievelijk 

1,64 procent (vo) over twee jaar, levert dit nog een bespa-

ring van ongeveer 370 miljoen op. Het kabinet nu wil 250 

miljoen herinvesteren in de professionalisering van school-

leiders en leerkrachten – door ons volledig gesteund – en 

150 miljoen voor de invoering van prestatiebeloning. Om 

Toetsen
Het Regeerakkoord gaat er vanuit dat je met de invoering 

van centrale toetsen en testen en de invoering van presta-

tiebeloning het onderwijs kunt verbeteren. Maar opvoeding 

en scholing van jonge kinderen kun je niet defi niëren in 

productiequota zoals in het bedrijfsleven. Daar kun je pro-

ductiedoelen opschrijven en meten hoeveel producten zijn 

geproduceerd en verkocht, waarna de bonussen gul kun-

nen worden toegekend. Daar geldt ‘geen gezeur, de concur-

rentie staat op de loer en niet presteren is verdwijnen’. En 

anders dan scholen kunnen bedrijven hun eigen inkomsten 

beïnvloeden door het doorberekenen van kosten of aantrek-

ken van geld. Dan kun je ook investeren en op deze manier 

de kwaliteit van je producten verbeteren en innoveren. De 

kille rekenmeesters op het ministerie van Financiën kijken 

met een dergelijke bril naar de non-profi t sectoren en ook 

naar onderwijs. En het kan simpeler, vinden ze: meet het 

niveau van de leerlingen bij binnenkomst en nog eens als 

ze de school verlaten en huppakee, je hebt de toegevoegde 

waarde van de school in kaart gebracht. En waarom zou-

den we dan scholen hierop niet gaan vergelijken en afre-

kenen? Blaming and shaming, dat zal ze leren te presteren. 

‘En niet presteren, u raadt het al, is verdwijnen!’ Om dit te 

bereiken worden centrale testen en toetsen ontwikkeld, nu 

nog alleen voor taal en rekenen, wie weet voor wat straks 

nog meer. Zo komt het eindexamen basisonderwijs snel 

dichterbij. Dit zal ons doen belanden in een negatieve, 

defensieve spiraal. Staat er iets over de elan, de bevlieging, 

de roeping, het spel met jonge kinderen, de aanhankelijk-

heid, het vertrouwen, de lach en de traan in het Regeerak-

koord? Gaan we onze roeping verloochenen en laten we 

ons gebruiken als meteropnemers van de overheid? Wie 

hoor ik nog over de samenhang tussen school, gezin en 

wijk? Naast de bezuinigingen op onderwijs hebben we ook 

te maken met forse bezuinigingen op kinderopvang, jeugd-

zorg en talloze gemeentelijke regelingen. De conclusie kan 

dan ook niet anders zijn: dit kabinet is penny wise and pound 

foolish. Elke ontspoorde leerling die we laten gaan, kost de 

samenleving ruim 1,2 miljoen op life time basis, betaald aan 

criminaliteitsbestrijding, sociale regelingen, detentie, extra 

uitgaven in de gezondheidszorg en niet te vergeten veel 

sociaal verdriet.

Om misverstanden te voorkomen: ik ben niet tegen toet-

sen. Ik ben zeker niet tegen het afnemen van testen die mij 

inzicht geven in de vorderingen van mijn leerlingen. Sterker 

nog, zonder te meten of ons werk rendeert krijg je geen 

goed onderwijs. Maar dan bepaal ik wel wanneer en bij wie. 

En we meten ons al suf; we gebruiken leerlingvolgsystemen, 

prestatiebeloning, zoals nu wordt voorgesteld, heb ik maar 

zelden iemand uit het veld horen vragen, maar dat terzijde. 

Ook ben ik van mening dat je wanprestaties moet bestrij-

den. Een van onze leden liet me weten: “Ik hoef geen geld 

om me aan te sporen harder te werken, in plaats daarvan 

zou waardering voor mijn werk en inzet welkom zijn.” En 

juist met die waardering is het slecht gesteld. Kamerleden 

voeden dit negatieve sentiment door zich publiekelijk uit 

te spreken over de gemeende slechte kwaliteit van school-

besturen, schoolleiders en leerkrachten. Leest u daar de 

Handelingen maar eens op na.
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methodische toetsen, diagnostische toetsen en ga zo door. 

We kennen intreetoetsen, de Cito Eindtoets, psychologische 

tests, drempelonderzoeken, ordeningentesten, rekenvaardig-

heid, avi-toetsen, de dmt-toets voor lezen, de dhh-toets op 

hoogbegaafdheid, school eindonderzoeken en ik vrees dat 

velen van jullie dit lijstje nog makkelijk kunnen aanvullen. 

Met de referentiekaders voor taal en rekenen zijn we enthou-

siast akkoord gegaan, maar dan wel als hulpmiddel voor scho-

len om hun onderwijs te ijken. Niet als afrekenmodel.

Staatsonderwijs
Naast deze toetsdrang wordt ook de invloed van de inspec-

tie op scholen steeds sterker. De AVS is van mening dat de 

inspectie een belangrijke rol kan spelen als extern assessor, 

die scholen een spiegel kan voorhouden. Maar de AVS Help-

desk wordt elke dag wel gebeld met boze en kritische reac-

ties over het huidige, knellende toezicht. Als de inspectie 

alle scholen steeds maar weer langs dezelfde toetslat legt, 

lopen we het risico dat vormen van staatsonderwijs gaan 

ontstaan die niemand wil. Juist de pluriformiteit van het 

Nederlands onderwijs wordt in het buitenland zo geroemd. 

Om de haverklap stuurt de Tweede Kamer de inspectie op 

pad om weer eens iets te onderzoeken, al was het maar om 

het eigen geweten te sussen. Een van de leden van de AVS 

Ledenraad meldde laatst dat er inspecteurs zijn die eisen 

dat de school van elke leerling een zes-weken-handelings-

plan heeft. Dat, anders dan in de regelgeving is vastgelegd, 

elke zes weken moet worden geëvalueerd en geüpdatet. 

Dat levert pas werk op. Het is met dit alles warempel nog 

verbazingwekkend dat we nog tijd hebben de kinderen wat 

bij te brengen. In dit verband wil ik u graag verwijzen naar 

het intrigerende boek van Diane Ravitch: The death and life 

of the great American School system; how testing and choice are 

undermining education (NY 2010).

Elk kind is een zorgleerling
Ik wil eigenlijk niet negatief zijn maar de feiten liegen er 

niet om. Snoeihard wordt bezuinigd op het speciaal onder-

wijs, banen gaan verloren en opgebouwde expertise dreigt 

te verdwijnen. Talloos zijn de voorbeelden van scholen die 

grote budgetten kwijtraken. Basisscholen worden gelijmd 

met de belofte dat de overgebleven LGF-gelden voor drie-

kwart voor hen ter beschikking komen, maar wel na aftrek 

van de bezuiniging. Maar 300 miljoen weg uit het primaire 

proces blijft 300 miljoen, hoe je het ook verkoopt. Ronduit 

ongekend is het om de voorgestelde stelselwijziging en 

bezuiniging al in te voeren in augustus 2012. Ongekend is 

dat dit gebeurt zonder een sociaal plan, zonder aandacht 

voor behoud van expertise en kennis. Als de minister van 

scholen vraagt te handelen als een verantwoord werkgever, 

waarom geldt dat dan niet voor haar? Hoeveel tijd heb-

ben besturen om personeel in RDDF te plaatsen, waar is 

de menselijke maat gebleven? Wie zoekt er in zo’n korte 

tijd uit wie van de 6.000 mensen moet verdwijnen? Als 

het LGF-systeem (overigens door de overheid zelf bedacht 

en ingevoerd) corrupte of – zoals ik ook al opgevangen 

heb – perverse elementen bevat, dan moet je dáár iets aan 

doen en zijn wij in ieder geval bereid constructief mee te 

werken. Ik ben overigens van mening dat eigenlijk elk kind 

een zorgleerling is, die wij graag ook zo zouden willen 

benaderen. Kinderen leren allen op hun eigen manier. Het 

is zoals vingerafdrukken: ze zijn allemaal anders en uniek 

en ze verdienen allemaal het beste onderwijs. Je krijgt in je 

leven als kind ook maar één kans! Ging Passend onderwijs 

niet daarover? Elk kind op zijn beste plaats? Op 9 februari 

jongstleden stonden in dit gebouw en ver daarbuiten ruim 

12.000 ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders 

die in niet mis te verstane woorden uiting gaven aan hun 

protest. Meer dan 150.000 handtekeningen zijn aangebo-

den. Ook was de gehele oppositie aanwezig! Benieuwd of zij 

zich dit nog herinneren als dit kabinet geen meerderheid 

haalt in de Eerste Kamer en de Wet op Passend onderwijs 

wordt besproken.

Uitdagingen 21e eeuw
In zijn prachtige boek The fourth way of change beschrijft 

Andy Hargreaves de vier stadia die we onderscheiden in de 

educatieve/maatschappelijke ontwikkeling. Voor wie nog 

geen tijd heeft gehad, The fourth way, geïnspireerd door de 

uitdagingen van de 21e eeuw, heeft de volgende kenmer-

ken: een inspirerende en samenhangende visie die gestoeld 

is op maatschappelijk engagement, leren doe je je hele 

leven (en dat begint al vroeg, zeker voor je 4e jaar), het gaat 

over netwerken en partnerships die inhoudsvol zijn, over 

luisteren naar de vragen en noden van leerlingen, over pro-

fessionele leerkrachten en schoolleiders die je moet zien te 

binden in lerende netwerken en het gaat daarbij om duur-

zaam leiderschap in een exponentieel veranderende wereld.

En waarom dan? Ik raad u aan om op YouTube te kijken 

naar een fi lmpje van Sir Ken Robinson, Changing Paradigms. 

Hoe kunnen wij kinderen voorbereiden op een succesvolle 

plaats in een wereld die nu nog niet bestaat? Hoe kunnen 

we participeren in een exponentiële groei van de invloed 

van techniek en communicatiemogelijkheden in onze 

samenleving?

Het lijkt er inmiddels op dat we terugvallen van de derde 

weg van nu naar de tweede weg die Hargreaves onder-

scheidt, gekenschetst door topdown management, target 

settings, marktcompetitie, training in plaats van professi-

onalisering en een restrictieve verantwoordingsplicht. De 

uitdagingen van morgen passen helaas niet bij de oplossin-

gen uit het verleden, alsof je bijvoorbeeld moderne cyber-

criminaliteit wilt oplossen met het opnieuw creëren van 

dorpsveldwachter Bromsnor.

ja arrede avs- congres 2011

>
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vorig jaar heb ik al wat gezegd over de OECD-publicatie. 

McKinsey maakt duidelijk waarom schoolleiderschap zo 

belangrijk is. Uit analyses van de Engelse schoolinspectie 

Ofsted blijkt dat van elke honderd scholen met goed func-

tionerend schoolleiderschap er 93 hoge prestaties leveren. 

Uit een groot aantal onderzoeken uit Noord-Amerika blijkt 

dat kwalitatief schoolleiderschap, na sociale achtergrond 

van de leerlingen en de kwaliteit van de leerkrachten, de 

meeste invloed heeft op de onderwijskwaliteit. De Talis-

onderzoeken in 23 landen geven een gelijksoortig beeld. 

Er zijn twee redenen aan te geven waarom juist het school-

leiderschap zo belangrijk aan het worden is; de voortschrij-

dende decentralisatie van het landelijk onderwijsbeleid 

richting scholen in veel landen en het feit dat onderwijs 

van de toekomst steeds een antwoord moet blijven vinden 

op de toenemende complexiteit van de wereld waarin onze 

kinderen opgroeien. Er is geen uniforme oplossing meer. 

Dit alles lijkt zo langzamerhand de kracht en kennis van 

elke individuele schoolleider te overstijgen. Vandaar dat 

verbindend leiderschap, of zoals de Engelsen het uitdruk-

ken distributed leadership, zo kansrijk is. De kracht van de 

verbindende leider is dat hij of zij leiderschap binnen en 

buiten de organisaties weet aan te boren en te verbinden. 

Dus weg van de piramidevormige organisatiestructuur, 

maar naar gelaagde en verbonden structuren die elkaar 

Leiderschap steeds belangrijker
Laten we inzoomen op het thema van dit congres: ‘Verbin-

dend Leiderschap’. Ik zal de neiging onderdrukken om hier 

mijn defi nitie van leiderschap uit te spreken, wie ben ik 

als daar al meters boeken over zijn geschreven? En om die 

meters verder aan te vullen ontvangt u na afl oop gratis het 

boek van Theo Camps met als titel ‘Passend leiderschap’, in 

samenwerking met de AVS tot stand gekomen.

Leiderschap herken je als je het ziet en ervaart! Er zijn veel 

soorten van leiderschap te onderscheiden zoals dienend 

leiderschap, verbindend leiderschap en onderwijskundig 

leiderschap. De laatste jaren zijn er twee interessante 

rapporten verschenen. Een van de OECD onder de titel 

Improving school leadership en de andere van McKinsey met 

als titel Capturing the leadership premium, met als veelzeg-

gende ondertitel How the world’s top school systems are buil-

ding leadership capacity for the future. In mijn bijdrage van 

‘ j u i s t  o n z e  p l u r i fo r m i t e i t 

w o r d t  i n  h e t  b u i t e n l a n d  z o 
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weten te vinden als het gaat over uitwisseling van ervarin-

gen en kennis. En wat betekent onderwijs in de 21e eeuw? 

We leven in exponentiële tijden. En hoe snel het gaat? Kijk 

met mij naar een promotiefi lm voor het gebruik van com-

municatiemiddelen in 1968 (!), gevolgd door de stand van 

de techniek in 2014.

Sociale media
De wet van Moore leert ons dat elke twee jaar de snelheid, 

die afhankelijk is van het aantal transistors in een chip, 

wordt verdubbeld terwijl de prijs wordt gehalveerd. Volgens 

Ian Jukes zal de computer van 2022 werken met een intern 

geheugen van 2 TerraByte, een opslagcapaciteit van 120 

TerraByte, een kloksnelheid kennen van 8 TerraHz en dank-

zij spuittechnieken en nanotechnologie niet meer kosten 

dan 2,18 dollar! En dat gaat alleen nog over de techniek. 

Al die snelheid, al die opslag, gaat gebruikt worden. Meer 

nog dan met de huidige iPods en iPads zullen we omringd 

zijn met informatie en communicatiemogelijkheden. 

De toegankelijkheid van internet, en vooral ook de toege-

nomen snelheid daarvan, maakte de opkomst mogelijk 

van sociale media als Twitter en Hyves. Wat dit voor effecten 

heeft op de jonge generatie zien we nu in Noord-Afrika, en 

volgens sommigen kan niemand de effecten voorspellen 

op de grote mensenmassa’s in China en India. De school 

heeft niet meer het octrooi op kennis, die ligt overal om 

ons heen, en dus ook voor onze leerlingen. We lopen met 

ons onderwijs fors achter en die achterstand dreigt alleen 

maar toe te nemen. Hoe ziet de wereld er over zestien jaar 

uit als onze kleuters van nu de arbeidsmarkt opgaan? Kijk 

eens zestien jaar terug! Toen stonden we aan het begin 

van mailverkeer en sms’jes en 14 k4 modems, voor wie dat 

nog weet. En het gaat exponentieel! Wie het weet mag het 

zeggen. Dat maakt het zo belangrijk dat wij, bestuurders, 

schoolleiders en leerkrachten, ons bewust zijn van die ver-

anderende samenleving waarin kinderen hun weg moeten 

leren vinden.

Het laatste jaar hebben we onderzocht of deze onderwijs-

belangen niet beter gezamenlijk door AVS en PO-Raad 

in één organisatie konden worden ondergebracht. Deze 

instrumentele oplossing bleek naar de opvatting van een 

aantal schoolbesturen nog wat te vroeg. Wel zetten we nu 

in op gezamenlijk optrekken van PO-Raad, VO-raad en AVS 

als het gaat om de belangen van het funderend onderwijs. 

Beide sectoren hebben veel gemeen en schoolleiders en 

bestuurders kunnen samen veel bereiken. De AVS loopt 

vast op deze ontwikkelingen vooruit met de inrichting 

van haar Professionaliserings- en Innovatiecentrum Fun-

derend Onderwijs voor besturen en schoolleiders, dat 

samen met andere partners wordt ingericht. Het gaat 

daarbij om zaken als: wat werkt wel en wat werkt niet 

(onderzoek), verbetering van kennis (scholing), met wie 

kan ik daarover praten (netwerken) en hoe kan ik hulp 

krijgen bij de uitoefening van mijn werk (professionalise-

ring en advies)? Verbindend leiderschap zal ook voor de 

AVS leidend zijn, verbinding die wij zoeken met leiders in 

het veld. Alleen weet je maar weinig, samen kun je veel. 

U zult daar de komende tijd meer over horen.

Wereldwijd onderwijsforum
Het laatste thema waarover ik het met u wil hebben heeft 

een meer internationaal perspectief. In mijn jaarrede van 

vorig jaar heb ik met u gesproken over de inrichting van 

een Wereldforum voor Onderwijs, analoog aan andere 

grote forums, zoals het World Economic Forum voor econo-

mie en het grote Wereldforum over het milieu. Als 80 mil-

joen kinderen niet eens naar school kunnen, 750 miljoen 

mensen op de wereld niet kunnen lezen en schrijven en 

meer dan een miljard mensen geen schoon drinkwater 

hebben – waardoor hun levensverwachting wordt gehal-

veerd –, wordt het dan niet eens tijd dat wij, onderwijs-

gevenden in de wereld, onze stem verheffen? Wie anders 

komt op voor onze kinderen? Hoe kunnen we kinderen 

onderwijzen en vormen als ze niet eens in onze scholen 

zijn of als we de middelen niet krijgen om goed onderwijs 

te verzorgen? Vandaar dat besloten is tot oprichting van 

het internationale World Educational Forum, dat volgens de 

voorlopige planning voor het eerst in 2013 in Den Haag 

bijeen zal komen. Dit forum van en voor onderwijsge-

venden uit de hele wereld zal wereldwijd de standaarden 

voor onderwijsinvesteringen vaststellen en daarvan ook 

rankinglijsten maken met hoe de diverse landen daarin 

presteren. Het gaat dan om zaken als percentages van het 

BNP te besteden aan onderwijs, aantallen vroegtijdige 

schoolverlaters, niveau van alfabetisering, enzovoort. Het 

is de bedoeling dat dit forum van en voor het onderwijs 

is. Vandaar dat u binnenkort, samen met honderdduizen-

den andere scholen in de wereld, het verzoek krijgt uw 

school aan het forum de verbinden voor een minimale 

bijdrage van ongeveer tien euro per jaar. Samen met scho-

len over de hele wereld kunnen we zo voor veel kinderen 

het verschil gaan maken. Zij rekenen op u! Met dit forum 

kunnen we scholen, schoolleiders en leerkrachten wereld-

wijd samenbrengen om kracht en middelen te binden 

om voor alle kinderen een betere wereld te maken. Dat is 

verbindend leiderschap.

Ik wens u een inspirerende, maar vooral ook verbindende 

dag toe. �

‘ ta l lo o s  z i j n  d e  vo o r b e e l d e n 

v a n  s c h o l e n  d i e  g r ot e 

b u d g e t t e n  k w i j t r a k e n ’
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uitslag eerste kamerverkiezingen biedt lichtpuntje

Doorgaan bezuinigingen Passend onderwijs 

nog niet helemaal zeker

Er is een kans dat de Eerste Kamer het plan van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen te bezuinigen op 

Passend onderwijs afwijst, omdat na de Provinciale Statenverkiezingen de coalitiepartijen en de PVV daar 

misschien geen meerderheid zullen krijgen.

De kans dat de minister haar 

bezuinigingsplan alsnog 

moet aanpassen, hangt af 

van de samenstelling van de 

Eerste Kamer. Pas op 23 mei 

wordt bekend hoe de politieke 

verhoudingen in de Eerste 

Kamer zullen zijn. En ook al 

zouden de oppositiepartijen 

dan een meerderheid heb-

ben, dan hangt het nog van 

de bereidwilligheid van al die 

partijen samen af of het bezui-

nigingsplan wordt afgekeurd. 

Een belangrijke rol ligt bij de 

politieke partijen die wel op 

provinciaal niveau, maar niet 

landelijk opereren. De onder-

wijsorganisaties zijn onder 

die partijen een lobby gestart, 

om hen ervan te overtuigen 

dat de bezuiniging op Passend 

onderwijs onacceptabele gevol-

gen heeft.

Minister Van Bijsterveldt geeft 

verderop in deze Kader Primair 

toe dat veel afhangt van hoe 

de statenleden op 23 mei stem-

men voor de Eerste Kamer. 

“Maar een partij als de SGP wil 

constructief met ons meeden-

ken. En er zijn meer fracties 

in de Kamer die vinden dat de 

zaken fi nancieel uit de hand 

zijn gelopen.” Ze waarschuwt 

schoolbesturen dan ook om het 

vaststellen van hun personeels-

beleid niet uit te stellen tot na 

de verkiezingen, en om daarbij 

zeker ook rekening te houden 

met de bezuinigingen. “Als je 

wacht, kun je geen kant meer 

op. En linksom of rechtsom, er 

moet omgebogen worden door 

de schoolbesturen.”

Met ruim 160.000 digitale hand-

tekeningen in zes weken is de 

petitie tegen de bezuiniging 

de op één na succesvolste op 

www.petities.nl. Inmiddels heeft 

ook de Vereniging van Nederland-

se Gemeenten (VNG) haar zorgen 

geuit over de bezuinigingen op 

Passend onderwijs. De vereniging 

wijst op de krappe tijd voor de 

invoering van het nieuwe stelsel 

en de onderbelichting van de 

bekostiging van het leerlingen-

vervoer in de plannen. De plicht 

daarvoor zou voortaan niet meer 

bij de gemeenten, maar bij de 

samenwerkingsverbanden liggen.

Minister Van Bijsterveldt laat, 

ondanks de kleine onzekerheid 

over het doorgaan ervan, tot half 

mei 160 bijeenkomsten organise-

ren over de bezuiniging op Pas-

send onderwijs. Data en plaatsen 

zijn bij het ter perse gaan van dit 

nummer nog niet bekend. Bestu-

ren kunnen bij de vormgeving en 

inrichting van samenwerkings-

verbanden ook altijd een beroep 

doen op de AVS. �

Overzicht fi nanciële gevolgen 

bezuinigingen Passend onderwijs

In februari heeft het ministerie van OCW de (v)so-schoolbestu-

ren geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen voor de 

bezuinigingen op de leerlingenzorg, Passend onderwijs. Het 

door het ministerie gebruikte rekenmodel, dat de fi nanciële 

effecten van deze bezuinigingen laat zien, is te downloaden 

via www.cfi.nl. Hiermee kunnen (v)so-scholen zelf de fi nan-

ciële effecten doorrekenen op basis van een andere teldatum 

dan 1 oktober 2009. NB: de in het overzicht op cfi .nl gehan-

teerde bedragen zijn niet defi nitief en kunnen bij het door-

rekenen op basis van een afwijkende teldatum een verkeerd 

beeld geven.

huidige afspraken blijven van kracht tot januari 2012

Geen overeenstemming CAO-PO

De afgelopen maanden hebben de vakorganisaties, waaronder de AVS, en de PO-Raad overleg gevoerd over 

een nieuwe CAO-PO. Het bleek echter niet mogelijk om tot overeenstemming te komen. Dit betekent dat de 

werking van huidige CAO-PO doorloopt tot 1 januari 2012.

Vóór 1-1-2012 verwachten de 

partijen niet tot aanpassingen 

van de tekst van de CAO-PO 

te komen. De vakorganisaties 

en de PO-Raad hebben een 

gezamenlijke brief gestuurd 

aan minister van Bijsterveldt, 

waarin zij de minister oproe-

pen om vanuit haar verant-

woordelijkheid alles in het 

werk te stellen om belem-

meringen weg te nemen en 

zorg te dragen voor een ade-

quate bekostiging. De sociale 

partners wijzen de minister 

erop dat zij alleen dan in de 

positie zijn om integraal ver-

antwoordelijkheid te nemen 

voor de arbeidsvoorwaarden-

vorming in de sector primair 

onderwijs. �

De integrale tekst van de brief 

is te vinden op www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/

caopo. 

6



actueel ac tueel 

onderwijsraad wil excellente leerkracht belonen

‘Algehele niveau leerkracht moet omhoog, 

niet alleen van excellente’

De Onderwijsraad heeft begin maart het advies uitgebracht om op iedere school 5 procent excellente 
leerkrachten aan te wijzen die in aanmerking komen voor extra tijd en budget voor onderwijsontwikkeling 
en kwaliteitsbevordering. Deze excellente leerkracht zou in het scenario van de Onderwijsraad een jaarlijkse 
salaristoelage van 2.500 euro krijgen. Staatssecretaris Zijlstra neemt het voorstel mee in de experimenten 

met prestatiebeloning. AVS-voorzitter Ton Duif: “Ik snap niet wat de Onderwijsraad bezielt.”

De Onderwijsraad stelt voor 

excellente leerkrachten te 

laten fungeren als rolmodel. 

De gedachte daarachter is dat 

als zij de ruimte krijgen hun 

kwaliteiten te ontwikkelen 

en die van collega’s te bevor-

deren, de onderwijskwaliteit 

en daarmee de prestaties van 

leerlingen verbetert. Ook zal 

dit volgens de raad bijdragen 

aan een aantrekkelijkere wer-

komgeving. De raad adviseert 

elke school zijn 5 procent beste 

leerkrachten aan te wijzen en 

hen tijd en budget te geven 

voor onderwijsontwikkeling. 

De school bepaalt zelf welke 

leerkrachten excellent zijn. 

Deze keuze wordt extern 

gevalideerd, bijvoorbeeld met 

een assessment. Het predicaat 

excellent geldt voor vier jaar. 

De raad stelt voor de excellente 

leerkracht per jaar een pro-

jectbudget van 10.000 euro ter 

beschikking te stellen. School 

en leerkracht bepalen zelf 

waarvoor het geld wordt inge-

zet. Om de leerkracht voor de 

gekozen activiteiten een dag in 

de week te kunnen vrijstellen, 

ontvangt de school ook een 

bedrag om vervanging te kun-

nen regelen. De excellente leer-

kracht krijgt zelf een jaarlijkse 

salaristoelage van 2.500 euro. 

Het geheel is volgens de Onder-

wijsraad te fi nancieren met het 

budget dat het kabinet heeft 

gereserveerd voor prestatiebe-

loning. Schoolleiders kunnen 

zelf bepalen of zij van deze 

mogelijkheden gebruik willen 

maken om excellentie onder 

leerkrachten te stimuleren.

De AVS staat sceptisch tegen-

over het advies van de Onder-

wijsraad. Voorzitter Ton Duif: 

“Het algehele niveau van 

leerkrachten moet omhoog, 

niet alleen het niveau van 

de excellente. Ik heb geen 

behoefte aan prestatiebelo-

ning voordat goed geregeld is 

dat het gehele niveau in het 

onderwijs omhoog gaat, door 

verplichte professionalisering 

bijvoorbeeld. Een excellente 

leerkracht kan nu ook al extra 

beloond worden, daar hebben 

we deze prestatiebeloning niet 

voor nodig. Ik snap niet wat 

de Onderwijsraad bezielt.”

Staatssecretaris Halbe Zijlstra 

van Onderwijs is het met de 

Onderwijsraad eens dat het 

herkennen en erkennen van 

excellente leerkrachten recht 

doet aan (hun) kwaliteit en een 

aantrekkelijke werkomgeving. 

Hij benadrukt echter dat er 

geen ‘Haagse blauwdruk’ komt 

voor prestatiebeloning. Zijlstra 

neemt het voorstel van de 

raad mee in de experimenten 

met prestatiebeloning. Daarin 

komen ook nog andere vormen 

aan bod, zoals teambeloning 

en leeropbrengsten in kaart 

gebracht door leerlingvolgsys-

temen. Over het voorstel van 

de Onderwijsraad heeft Zijlstra 

nog wel vragen, bijvoorbeeld 

over de inzet van de projecten, 

de mogelijkheden om alle 

scholen in beweging te krijgen, 

de looptijd en de rolverdeling 

tussen schoolleiding en excel-

lente leerkrachten. Minister 

Van Bijsterveldt begrijpt de 

leerkrachten die liever geld 

naar het onderwijs zien gaan, 

dan naar hun eigen portemon-

nee. “Je kunt een excellente 

leerkracht in plaats van een 

bonus bijvoorbeeld ook de 

ruimte geven om zich te speci-

aliseren en zijn/haar knowhow 

in te zetten in de school”, zegt 

zij in het interview met haar in 

deze Kader Primair. �

fiscale regelingen 2011

Belastingmaatregelen onderwijs gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, 

cultuur en wetenschap voor het jaar 2011 gepubliceerd.

De publicatie bevat een 

beschrijving van fiscale 

regelingen voor kennis-

vermeerdering, schenkin-

gen, arbeidsparticipatie, 

secundaire arbeidsvoorwaar-

den, cultuur beleggingen, 

onderwijs en leermateriaal 

(btw), musea, theaters en 

bibliotheken (btw). Deze 

fiscale regelingen voor het 

OCW-veld maken onderdeel 

uit van de jaarlijkse Parle-

mentaire belastingmaat-

regelen. �

De regeling is te downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

fi nanciën/belastingen.
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vijf jaar voor herstel leerlingenaantal

Kleine basisscholen krijgen meer tijd om 

te groeien

De regel dat de bekostiging van een kleine basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende 

jaren onder de opheffi ngsnorm zit, wordt aangepast. Minister Van Bijsterveldt wil deze termijn oprekken naar 

vijf jaar, zodat scholen langer de tijd krijgen om zich aan te passen en dat opheffi ng voorkomen kan worden. 

De minister werkt aan een wetsvoorstel met deze strekking.

Omdat de daling van het aan-

tal leerlingen in een gebied 

eens in de vijf jaar leidt tot 

aanpassing van de opheffi ngs-

normen, kan dat er toe leiden 

dat een school wordt opgehe-

ven op basis van achterhaalde 

normen. “Dat zou onwenselijk 

zijn”, aldus de minister. Daar-

om wil zij het bij wet mogelijk 

maken scholen geen drie 

maar vijf jaar de tijd te geven 

om zich qua leerlingaantal-

len te herstellen. Scholen die 

onder de opheffi ngsnorm 

komen, kunnen gecompen-

seerd worden door leerlingen 

van andere scholen die onder 

hetzelfde bestuur vallen.

De opheffi ngsnorm, het wet-

telijk bepaalde minimum 

aantal leerlingen, varieert in 

het basisonderwijs op basis 

van het aantal leerlingen 

per vierkante kilometer. Als 

een gebied dunbevolkt is, is 

de opheffi ngsnorm laag om 

de toegankelijkheid van het 

onderwijs ook in dunbevolkte 

gebieden te waarborgen. Als 

een gebied dichtbevolkt is, 

zijn de opheffi ngsnormen 

hoger. De opheffi ngsnormen 

tussen minimaal 23 leerlingen 

per school in zeer dunbe-

volkte gebieden, tot maximaal 

200 leerlingen per school in 

steden.

Voor schooltjes met minder 

dan 23 leerlingen geldt vanaf 

1 januari 2011 tevens een 

nieuwe wet waardoor het voor 

basisscholen mogelijk wordt 

om op verzoek toch open 

te blijven als ze onder deze 

opheffi ngsnorm komen. Ook 

is de Tweede Kamer onlangs 

akkoord gegaan met een 

wetsvoorstel dat samenwer-

kingscholen met openbaar 

én bijzonder onderwijs onder 

strikte eisen mogelijk maakt. �

proef met coaching levert positieve bijdrage aan professionele schoolcultuur

Beginnende én ervaren schoolleiders voelen zich 

gewaardeerd door coaching

Gecoachte schoolleiders zijn eerder ingewerkt en de kwaliteit van hun werk is hoger dan bij andere startende 

schoolleiders. Dit blijkt uit een proef met coaching voor en door schoolleiders in het basisonderwijs. Het was 

een van de initiatieven uit de ‘Aanpak opbrengstgericht leiderschap’.

Zestig succesvolle en erva-

ren schoolleiders hebben in 

2010 een coachingsopleiding 

gevolgd en zijn gestart met 

het begeleiden van begin-

nende schoolleiders. Na afl oop 

van de proef is de meer-

waarde van coaching voor 

de ontwikkeling van nieuwe 

schoolleiders nagegaan en is 

breder onderzocht in hoeverre 

het instrument ‘coaching’ 

binnen het basisonderwijs is 

ingeburgerd. Hieruit blijkt 

dat het zelfvertrouwen van 

gecoachten toeneemt door 

de coachingsgesprekken. De 

ervaringsdeskundigheid van 

de begeleidende schoolleiders 

helpt daarbij. Gecoachten én 

coaches kregen door dit pro-

ject het gevoel gewaardeerd 

te zijn. Dat werkt motive-

rend en verkleint de kans op 

uitval. Bovendien bleek dat 

de ervaren schoolleiders hun 

opgedane coachingskennis 

actief inzetten op hun eigen 

school: bij leerkrachten, 

ouders, kinderen en ook tij-

dens functioneringsgesprek-

ken en intervisietrajecten. De 

coachingservaring draagt zo 

dus bij aan de kwaliteit van 

het onderwijs en een profes-

sionele schoolcultuur. �

De onderzoeksresultaten 

komen op korte termijn 

(digitaal) beschikbaar in een 

rapport van het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), 

dat de proef heeft begeleid. 

Hierin staan ook tips voor 

het opzetten van coachings-

trajecten. Meer informatie: 

www.sboinfo.nl
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extra subsidie tweede bachelor- en masteropleidingen

Overleg verplicht vóór aanvragen Lerarenbeurs

De regeling voor de Lerarenbeurs is op een paar fronten gewijzigd. Zo is overleg tussen de werknemer en 

werkgever voortaan verplicht, voordat een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Het verplichte overleg is 

bedoeld om de te volgen oplei-

ding te laten aansluiten bij 

het bestaande scholingsplan. 

In de praktijk vindt dit overleg 

tussen werkgever en werkne-

mer in de meeste gevallen al 

plaats.

Verder vervalt de voorwaarde 

dat een leerkracht minimaal 

een jaar in dienst moet zijn 

voordat hij of zij aanspraak 

kan maken op een Leraren-

beurs. Ook is vastgelegd dat 

de werkgever de subsidie moet 

terugbetalen als blijkt dat 

de leerkracht het geld niet 

heeft benut voor een studie. 

Daarnaast gaat het ministe-

rie van OCW vanaf 2011 alle 

tweede bachelor- en masterop-

leidingen extra subsidiëren. 

Het subsidiebedrag wordt ver-

hoogd naar maximaal 7.700 

euro, inclusief 20 procent voor 

reiskosten en materiaalkosten 

over de eerste 3.500 euro. �

De nieuwe aanvraagter-

mijn voor de Lerarenbeurs 

loopt van 1 april tot 13 

mei 2011. Meer informatie: 

www.ib-groep.nl/particulie-

ren/studiefi nanciering/lera-

renbeurs/lerarenbeurs_voor_

scholing.asp

geen primaire taak directeur

‘Vrijheid van meningsuiting 

verantwoordelijkheid bestuur’

Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft naar aanleiding van Kamervragen antwoord gegeven op de vraag 

of een directeur van een school zijn of haar mening mag uiten over een politieke partij, bijvoorbeeld via een 

interne e-mail. De minister vindt het een taak van het bestuur om te beoordelen of het kan.

De minister geeft aan dat poli-

tieke meningsvorming niet tot 

de primaire (wettelijke) taken 

van de directeur behoort. Zij 

vindt het een taak van het 

bestuur om te beoordelen 

of bepaalde uitlatingen van 

een werknemer indruisen 

tegen de belangen van de 

werkgever. Soms dient de 

werknemer zich van bepaalde 

uitlatingen te onthouden. In 

de casus waarover Kamervra-

gen werden gesteld ging het 

om bijzonder onderwijs. De 

minister wijst op het gestelde 

in artikel 10 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden 

(EVRM). Dat stelt strenge 

eisen aan de beperking van 

meningsuiting van (onder 

andere) werknemers. �

steekproef

‘Gemeenten bezuinigen fors op scholenbouw’

Gemeenten bezuinigen honderden miljoenen euro’s per jaar op onderhoud, renovatie en nieuwbouw 

van schoolgebouwen. De kwaliteit van de schoolgebouwen in ons land gaat daardoor hard achteruit. Dit 

concludeert RTL Nieuws na een steekproef onder bij de PO-Raad aangesloten schoolbesturen. De helft zegt 

dat er de afgelopen jaren bezuinigd is op hun scholen.

Jaarlijks krijgen gemeenten 

van het Rijk zo’n 1,5 miljard 

euro bedoeld voor schoolge-

bouwen. Dat geld is echter 

niet geoormerkt en hoeven ze 

er niet per se aan te besteden. 

Dat doen gemeenten ook 

steeds vaker niet.

In 2005 kwam nog 131 mil-

joen euro uit het potje niet 

terecht bij de onderhoud of 

bouw van scholen. In 2007 

was dat bedrag al opgelopen 

tot 295 miljoen en in 2009 

werd 381 miljoen euro niet 

besteed aan schoolgebouwen. 

Van het laatst genoemde 

bedrag hadden meer dan 150 

basisscholen gebouwd kunnen 

worden, stellen RTL Nieuws 

en de PO-Raad. Waar het geld 

wel aan uitgegeven is, weet 

niemand. �

9k ader prim air m a art 2011



ac tueel 

spoeddebat

Coalitie en oppositie verdeeld over 

onderwijssegregatie

Uit een spoeddebat over de uitspraak van minister Van Bijsterveldt dat ze niet langer vanuit Den Haag 

actief beleid wil voeren om scholen te mengen, blijkt dat coalitie en oppositie verdeeld zijn over deze 

aanpak. Volgens de oppositie werken zwarte scholen tweedeling in de hand. De coalitie wil geen verplichte 

onderwijsmenging, maar investeren in kwaliteit.

aanpassingen toezichtkader

Inspectie past preventief toezicht aan

De Inspectie van het Onderwijs past – naar aanleiding van het plan van minister Van Bijsterveldt om zeer 

zwakke scholen na één jaar al te kunnen sluiten bij onvoldoende verbetering – het preventieve toezicht op 

zwakke en zeer zwakke scholen aan.

De oppositie wil dat het 

kabinet meer doet om een 

verbinding tussen autochtoon 

en allochtoon tot stand te 

brengen, bijvoorbeeld via een 

centraal aanmeldloket en vaste 

aanmeldmomenten. Het kan 

toch niet de bedoeling zijn 

dat er Antilliaanse, Neder-

landse, Marokkaanse en Turkse 

scholen komen, vroegen de 

onderwijswoordvoerders van 

de oppositie zich af. Maar Van 

Bijsterveldt meent dat goed 

onderwijs op zich al bestrijding 

van segregatie in zich bergt.

De meeste moties uit het 

spoeddebat werden dan ook 

verworpen. Een motie van 

Jasper van Dijk (SP) werd aan-

genomen. Hij verwees naar 

eerder parlementair onder-

zoek van de commissie-Blok 

naar integratiebeleid. Die 

constateerde onder andere 

dat maatregelen nodig zijn 

om segregatie te bestrijden. 

Die conclusie werd destijds 

Kamerbreed omarmd en geldt 

volgens van Dijk dus nog 

steeds. �

De afgelopen tijd heeft de 

inspectie al besloten ook 

zwakke scholen onder geïn-

tensiveerd toezicht te plaat-

sen volgens hetzelfde regime 

als zeer zwakke scholen. 

Daarmee wordt voorkomen 

dat zij terugvallen en toch 

weer zeer zwak worden. Het 

lijkt erop dat deze maatre-

gel bijdraagt aan de daling 

van het aantal zeer zwakke 

scholen van de laatste tijd. 

In aanvulling hierop wil de 

inspectie het preventieve 

toezicht per 1 augustus 2011 

uitbreiden door vooraf te voor-

komen dat scholen zwak of 

zeer zwak worden, en achteraf 

voorkomen dat (zeer) zwakke 

scholen, die hun kwaliteit 

inmiddels verbeterd hebben, 

weer in kwaliteit achteruit 

gaan en opnieuw (zeer) zwak 

worden.

Preventie vooraf
De inspectie wil besturen van 

scholen, waarvan de opbreng-

sten één keer onvoldoende 

zijn, voortaan actief infor-

meren over hun opbrengsten 

op basis van benchmarkin-

formatie. Vanaf 1 augustus 

aanstaande krijgen besturen 

van scholen, waarvan de 

opbrengsten voor de tweede 

keer onvoldoende zijn, boven-

dien een brief, waarin zij een 

formele waarschuwing krijgen 

dat de school als zwak of zeer 

zwak wordt beoordeeld als de 

opbrengsten ook het komende 

jaar onvoldoende blijken te 

zijn. Tot slot wil de inspectie 

onderzoeken of scholen met 

(nog) voldoende opbrengsten, 

op basis van andere risicofac-

toren (zoals bijvoorbeeld ande-

re zeer zwakke scholen onder 

hetzelfde bestuur, wisselingen 

in het personeel, ziektever-

zuim) toch in aanmerking 

komen voor een (preventief) 

kwaliteitsonderzoek.

Voorkomen van terugval
Voor de preventie achteraf 

gaat de inspectie een aanvul-

lende beslisregel hanteren 

voor een school die (zeer) 

zwak is geweest. Deze krijgt 

pas weer een basisarrange-

ment als ook de kwaliteitszorg 

voldoende is. Zolang dat niet 

het geval is, blijft de school 

zwak en continueert de 

inspectie het geïntensiveerd 

toezicht. Daarnaast blijft de 

inspectie scholen die zeer 

zwak geweest zijn, langer vol-

gen. Als een voormalige zeer 

zwakke school na één jaar 

weer onvoldoende opbreng-

sten laat zien, is dat direct 

reden het bestuur daar met 

nadruk op te wijzen; de school 

krijgt dan een basisarrange-

ment met attendering. Zijn de 

eindopbrengsten ook in het 

tweede jaar onvoldoende, dan 

volgt in principe meteen een 

kwaliteitsonderzoek. Het toe-

zichtarrangement kan worden 

omgezet in ‘aangepast zwak’. 

De school komt daarmee 

opnieuw onder geïntensiveerd 

toezicht te staan.

Effi ciencywinst
Om de periode dat een school 

(zeer) zwak is zo kort mogelijk 
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actueel ac tueel 

te houden, onderzoekt de 

inspectie verder mogelijkheden 

om in het toezicht verdere effi -

ciencywinst te kunnen boeken.

In aanvulling hierop denkt 

de inspectie aan de volgende 

mogelijkheden:

• Het toezichtplan wordt in 

een eerder stadium (tegelijk 

met het conceptrapport) toege-

stuurd. Het schoolbestuur kan 

het toezichtplan gebruiken bij 

de opstelling van het plan van 

aanpak. De inspectie toetst het 

plan van aanpak niet meer, 

maar hanteert het toezicht-

plan als leidend instrument.

• De inspectie beoordeelt 

in alle sectoren uiterlijk 

vanaf medio 2011 bij alle 

kwaliteitsonderzoeken (KO) 

en onderzoeken naar de 

kwaliteitsverbetering (OKV) 

ook de indicatoren van kwa-

liteitszorg. Indien gewenst 

kan de inspectie besluiten een 

nader onderzoek te verrichten 

naar de kwaliteit van bestuur 

en management. Zo kunnen in 

een eerder stadium de juiste 

voorwaarden gecreëerd wor-

den voor de noodzakelijke kwa-

liteitsverbetering en -borging.

De inspectie wil de beoogde 

veranderingen per 1 augustus 

2011 verwerken in de toe-

zichtkaders (po, vo, ec) en in 

de werkprocessen en instru-

menten. De huidige brochure 

‘Toezicht op zwakke en zeer 

zwakke scholen, zo werkt het’ 

wordt herzien. �

personeelsadministratie moet eind 2011 compleet zijn

Strengere controle op aanwezigheid VOG’s

Bij de controle over de jaarrekening 2010 zullen accountants de aanwezigheid van een Verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) scherp controleren en de ontbrekende melden aan de inspectie. Uit onderzoek blijkt namelijk 

dat scholen vaak niet kunnen aantonen dat een medewerker bij het begin van de aanstelling een VOG had.

Onderwijsinstellingen moe-

ten vóór het einde van 2011 

zorgen dat alle ontbrekende 

VOG’s alsnog in hun perso-

neelsadministratie opgeno-

men worden. Zonodig moeten 

medewerkers een nieuwe 

VOG aanvragen. Als bij de 

controle over de jaarrekening 

2011 (in de zomer van 2012) 

blijkt dat een instelling nog 

steeds niet beschikt over alle 

vereiste VOG’s, dan wordt de 

uitbetaling van 15 procent van 

de rijksbijdrage opgeschort. 

Een instelling krijgt dan 

drie maanden de tijd om de 

tekortkomingen te herstellen. 

Daarna wordt de opschorting 

omgezet in een inhouding.

Onderwijsinstellingen zijn 

verplicht om vast te stellen 

dat medewerkers en vrijwil-

ligers die met leerlingen in 

aanraking komen, beschikken 

over een VOG. De inspectie 

ziet erop toe of dat gebeurt. 

Iedere onderwijswerkne-

mer – alle medewerkers 

in loondienst, overblijfme-

dewerkers, ingehuurde en 

gedetacheerde medewerkers, 

zowel in onderwijzende als 

in onderwijsondersteunende 

functies – moet voor aanvang 

van de werkzaamheden een 

geldige VOG kunnen overleg-

gen. Het is de verantwoorde-

lijkheid van het bestuur om 

hierop toe te zien en de ori-

ginele VOG in het personeels-

dossier te archiveren. �

wegvallen subsidie

Voortbestaan Servicecentrum Scholenbouw 

onzeker

De toekomst van het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) is uiterst onzeker. Dat zegt directeur Louk Heijnders 

in Cobouw. Aanleiding is het wegvallen van een half miljoen euro subsidie van minister De Jager (fi nanciën) 

sinds begin dit jaar.

Het centrum krijgt nog wel 

een half miljoen euro van het 

ministerie van Onderwijs, 

maar ook die bijdrage staat 

ter discussie. Directeur Heijn-

ders gooit de handdoek nog 

niet in de ring, maar sluit 

niet uit dat het volgend jaar 

is afgelopen met het SCS. 

“Hoewel alle partijen in het 

veld (Bouwend Nederland, 

de PO-Raad, de VNG) ons een 

warm hart toedragen, is nog 

onduidelijk hoe we verder 

moeten”, zegt hij in Cobouw.

Kornel Poelsma, bestuurs-

lid van de Vereniging van 

Nederlandse Scholenbou-

wers, vindt dat het centrum 

‘absoluut’ moet blijven 

bestaan. Hij ervaart dat veel 

schooldirecteuren de steun 

van het centrum hard nodig 

hebben, omdat het hen vaak 

ontbreekt aan specifi eke 

expertise op bouwgebied. �
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herstelopslag blijft voorlopig gehandhaafd

Premie ABP licht omhoog

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt per 1 april 2011 met 0,5 procent. 

De premieverhoging is een gevolg van de toegenomen levensverwachting, meldt het pensioenfonds.

Uit deze nieuwe CBS-prognose 

blijkt dat Nederlanders naar 

verwachting wederom ouder 

zullen worden dan tot nog 

toe werd aangenomen. De 

premie voor ouderdoms- en 

nabestaandenpensioen stijgt 

daarom per 1 april 2011 van 

21,4 naar 21,9 procent. 

De dekkingsgraad ontwikkelde 

zich in 2010 gunstiger dan in 

het herstelplan was voorzien 

en is eind 2010 vastgesteld op 

105 procent. Bij deze stand 

zijn er in 2011 geen aanvul-

lende maatregelen nodig 

en hoeft er door ABP ook 

niet gekort te worden op de 

pensioenaanspraken en -uit-

keringen. De tijdelijke opslag 

op de premie van 1 procent, 

in het kader van het herstel 

van de fi nanciële positie, blijft 

voorlopig wel gehandhaafd. �

promotieonderzoek

‘Tijdige herkenning taalstoornis leidt tot 

minder kinderen in speciaal onderwijs’

Een tijdige signalering en behandeling van een taalstoornis via systematische screenings op het consultatie-

bureau kan leiden tot een daling van 30 procent in het aantal kinderen op het speciaal onderwijs en tot 

betere taalvaardigheid. Daarmee zouden jaarlijks ongeveer 1.932 kinderen in het regulier onderwijs kunnen 

blijven. Dit concludeert promovenda Heleen van Agt van het Erasmus Medisch Centrum.

Van Agt: “Veel kinderen met 

een taalstoornis kunnen qua 

intelligentie prima mee in 

het regulier onderwijs, als ze 

op tijd goede ondersteuning 

krijgen bij hun taalontwik-

keling.” Van Agt schat in dat 

dankzij tijdige signalering en 

behandeling door invoering 

van een screening op twee-

jarige leeftijd in Nederland 

30 procent minder kinderen 

naar het speciaal onderwijs 

hoeft. Haar onderzoek naar 

de verschillende screenings-

methoden toont aan dat deze 

instrumenten de helft tot 

tweederde van de kinderen 

met een taalstoornis opspoort. 

De instrumenten zijn geschikt 

voor het identifi ceren van 

driejarige kinderen die ver-

wezen moeten worden voor 

nader onderzoek en kunnen 

worden gebruikt om de taal-

ontwikkeling van het kind te 

volgen. �

ac tueel 

ad
ve

rt
en
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e

ler a ar van het ja ar 2011  Ook dit jaar organiseert SBL de verkiezing Leraar van het Jaar voor het basis-, voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs. Schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen tot 30 april aanstaande hun favoriete leer-
kracht aanmelden als kandidaat voor de titel in 2011 via http://dagvandeleraar.kennisnet.nl/verkiezing. De winnaars worden op zater-
dag 1 oktober 2011 bekend gemaakt. �
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Over het thema 

De protesten tegen de bezuinigingen zijn niet 

van de lucht. Een enorme inzet karakteriseert 

de teneur. Onderwijsmensen willen wel degelijk 

graag aan de slag met Passend onderwijs. Ze 

willen er alleen wél de middelen voor ontvangen 

en de expertise voor in huis halen. Dit thema 

geeft inzicht in waar de schoen wringt. Zowel 

ervaren AVS-adviseurs als mensen uit het veld 

spreken zich uit over de stelselwijziging, een 

drietal schoolleiders laat zien hoe zij nu al (meer) 

Passend onderwijs verzorgen en tot slot wordt 

buiten Nederland gekeken: heel Europa worstelt 

met inclusief onderwijs. Wat kunnen we leren van 

ervaringen in Noorwegen en Duitsland?

thema � pa ssend onderwijs

Het nieuwe kabinetsbeleid op Passend onderwijs 

moet zowel een bezuiniging als een verbetering 

realiseren. Senior AVS-adviseur Jos Hagens 

concludeert – net als veel onderwijsmensen de 

afgelopen maanden – dat het simpelweg niet 

‘kan zoals het moet’ en legt uit waarom. 

tekst jos hagens

Minister Van Bijsterveldt kwam op 31 januari dit jaar met 

het nieuwe kabinetsbeleid voor Passend onderwijs. Ze 

concludeerde niet geheel ten onrechte dat “de houdbaar-

heidsdatum van het huidige stelsel van Passend onder-

wijs is verstreken”. Taalkundig is dit echter niet geheel 

juist: Passend onderwijs is nog in ontwikkeling. Beter zou 

zijn geweest: ‘het huidige stelsel van ondersteuning van 

zorgleerlingen’. Los daarvan moet dit nieuwe beleid twee 

buitengewoon moeilijke beleidslijnen proberen te combi-

neren: oplossingen vinden die werken en een structurele 

bezuinigingsdoelstelling realiseren. De vele reacties en 

discussies maken al meteen duidelijk dat bezuinigen en 

verbeteren niet samen gaan.

Discussie over verandering
“The only one that likes change… is a wet baby” drukt wellicht 

het best het gevoel uit dat velen hebben bij het woord ‘ver-

andering’. Al zolang scholen bestaan is er discussie over 

hoe het anders en vooral beter zou kunnen (zeggen weten-

schappers) en zou moeten (zeggen beleidsmakers). We zien 

de maatschappij voortdurend en zeker de laatste decennia 

ingrijpend veranderen en dus wordt werken in het onder-

wijs steeds complexer. Veel vernieuwingsprojecten zijn de 

afgelopen decennia met fl inke investeringen en ondersteu-

ningsorganisaties in gang gezet en hebben ook effect gehad. 

Toch moest na afronding van elk veranderingsproject gecon-

stateerd worden dat het eigenlijk ‘niet voorbij de klasdeur’ 

was gekomen. Verandering is simpelweg een ander woord 

voor leren, zegt Charles Handy (Amerikaans leiderschap-

expert) treffend.

Passend onderwijs is een hernieuwde poging om het onder-

wijs kwalitatief te verbeteren. En weer weten we (zeker na 

de Nieuwe Koers in 2009) dat het succes staat of valt met de 

leerkracht. En volgens de jongste beleidsbrief van minister 

Van Bijsterveldt gelukkig ook met de erkenning van de sleu-

telrol voor het leiderschap. Maar ook nu weer blijkt dat we 

niet leren als beleidsmakers. Het is weer geen proces van 

schoolontwikkeling, maar van ingrijpen in structuren, in de 

illusie dat dan een nieuwe werkelijkheid zal ontstaan.
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Een overzicht van deze structuuraanpassingen:

•  Verdergaande decentralisatie naar scholen in combinatie 

met minder regeldruk;

•  Budget wordt teruggebracht naar het niveau 2005;

•  Er is een maximaal aantal kinderen dat in een 

apart stelsel van speciaal onderwijs mag worden 

ondergebracht (ongeveer 70.000);

•  Scholen voor cluster 3 en 4 worden reguliere scholen 

van het samenwerkingsverband met een gespecialiseerd 

aanbod – als het samenwerkingsverband daarvoor wil 

betalen;

Het probleem bij 
onderwijsverandering
zit in het systeem

•  REC’s verdwijnen;

•  Er zijn geografi sch voorgeschreven verbanden van 

schoolbesturen die zelf bepalen (en vanuit een 

lumpsumbudget betalen) welke kinderen op welke 

manier extra ondersteuning kunnen krijgen;

•  Onder regie van de gemeente(n) moet samenwerking 

met ketenpartners (zoals Jeugdzorg) vorm gaan krijgen;

•  Besturen hebben de zorgplicht om aan elk kind een 

Passend onderwijsaanbod aan te bieden dat door 

één of door een combinatie van scholen in de regio 

gerealiseerd moet worden.

“ t h i s  i s  a  d r e a r y  e r a . 

t h o s e  w h o  k n o w  a b o u t 

e d u c at i o n  h av e  n o 

p o w e r ;  t h o s e  w h o  h av e 

t h e  p o w e r  k n o w  l i t t l e 

o r  n ot h i n g  a b o u t 

e d u c at i o n ”

m a r i o n  b r a dy,  a m e r i k a a n s 

p e d a g o g e

Begin 2011 stond in het teken van debat en acties tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. Foto’s: Hans Kouwenhoven, Bart Maat en Gertjan van Midden
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Daarnaast moet betrokkenheid van ouders ook gaan over 

verantwoordelijkheid voor de eigen bijdrage aan de ont-

wikkeling van hun eigen kind(eren). Het moet gaan om 

full partnerschap en dus over rechten én plichten. En de 

gedeelde verantwoordelijkheid van scholen, gemeenten en 

Jeugdzorg moet leiden tot samenwerken en niet alleen tot 

samen werken. Tot slot zijn doelmatige investeringen ver-

eist. Investeringen van voldoende omvang om de taak waar 

te kunnen maken. Internationaal gezien is de investering in 

onderwijs in Nederland nog steeds beperkt.

Herschikking samenwerkingsverbanden
In de voorstellen van de minister krijgen de gemeenten een 

regierol. Na een gebiedsvergroting van de samenwerkings-

verbanden zal elk samenwerkingsverband een afstemmings-

plicht hebben met een fors aantal gemeenten. Nu kun je 

veel zeggen over intergemeentelijke samenwerking, maar 

toch meestal niet dat het zo effectief is. Extra lastig in de 

voorstellen van de minister is dat de gebiedsindeling voor 

samenwerkingsverbanden tot een nieuwe regionale interge-

meentelijke samenwerking zal moeten leiden. Samenwer-

kingsverbanden zijn geen gemeentelijk bekende regio’s.

Een nog veel groter probleem zijn de voorstellen van de 

minister voor de herschikking van samenwerkingsverban-

den. In de woorden van voormalig bewindspersoon Sharon 

Dijksma leidde dat alleen tot “bestuurlijk gedoe” en we heb-

ben dat toen verlaten.

De bestaande samenwerkingsverbanden werden uitgangs-

punt en hebben nu al een aantal jaren gewerkt aan de 

voorbereiding op Passend onderwijs. Er zijn zelfs al samen-

werkingsverbanden die Passend onderwijs gerealiseerd heb-

ben. Al die voorbereidingen kunnen nu de prullenbak in. 

Besturen moeten tot nieuwe samenwerking komen, deze in 

een rechtsvorm formaliseren, moeten alle leerlingen in het 

In enkele van die structuuringrepen zitten ook elementen 

die nieuwe ruimte bieden om onderwijs echt passend te 

maken. Er is bijvoorbeeld een grote beleidsruimte rond het 

inzetten van zorgmiddelen, dat biedt kansen voor maat-

werk en creatieve oplossingen. En de voorziene extra inves-

teringen in professionalisering kunnen ten goede komen 

aan de kwaliteit van de scholen, dus aan alle leerlingen. 

Maar als verandering eerst en vooral een proces van leren 

is, hebben we sterk leiderschap nodig om richting, tijd en 

ruimte te geven aan dat leerproces.

Stelsel
Met deze voorstellen duidt de minister op de huidige pro-

blemen met het stelsel van speciale leerlingenzorg. Haar 

voorstellen om het speciaal onderwijs en regulier basisonder-

wijs weer beter aan elkaar te verbinden, moeten we serieus 

beoordelen op de effecten die het zou kunnen hebben om de 

hele leerlingenzorg te verbeteren. Elk voorstel verdient een 

eerlijke discussie en een open mind. De kern daarvan zal zijn 

het investeren in opvang in de ‘minst beperkende omgeving’ 

en het echt uitwerking geven van het vaak gehoorde motto 

‘gewoon als het kan, speciaal als het moet’. Dit zal tijd kosten 

en niet vanzelf gaan. Nieuwe schoenen lopen ook eerst onge-

makkelijk voor ze lekker gaan zitten.  

Voorwaarden
Maar we mogen van de minister ook de voorwaarden vragen 

om dat nieuwe perspectief te realiseren. Goed onderwijs 

kan namelijk alleen in professionele scholen met voldoende 

toegeruste leerkrachten en sterk leiderschap. Dat vergt 

investeringen in schoolontwikkeling met een blijvend 

effect (en dat is iets meer dan het voortzetten van de Lera-

renbeurs). Een denkkader als ‘Elke School een TOPschool’ 

(David Hopkins) maakt dat zichtbaar en realiseerbaar.

De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

Passend onderwijs wordt 
uitsluitend door de leerkracht 
gerealiseerd.

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Karin Knaap van obs De Springplank in 

Meerkerk: “Oneens. Leerkrachten scho-

len voor Passend onderwijs is één, maar 

zorgen dat het geleerde in de praktijk 

wordt uitgevoerd is twee. (…) Daar is een 

professionele cultuur voor nodig, waarin 

men gewend is aan feedback geven en 

planmatig handelen/werken met een doel 

voor ogen. Dat kan alleen met een direc-

teur die een onderwijskundig leider is met 

visie. Iemand met lef, die leerkrachten een 

goed voorbeeld geeft, ze bij de les houdt, 

aanpakt als ze afwijken van de uitgezette 

koers en de confrontatie durft aan te gaan. 

(…) En dat verlangt weer een professioneel 

bovenschools management of bestuur met 

visie, dat de directeur ondersteunt in dit 

hele proces.”

Simon Neutel van cbs ’t Mozaïk in Vaas-

sen: “Eens. Passend onderwijs moet 

uw mening telt � peiling

25%
deels eens

33%
eens42%

oneens
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speciaal onderwijs opnieuw indiceren, de interne zorgstruc-

turen opnieuw inrichten, vorm geven aan de diagnostiek, aan 

de samenwerking met ouders, aan de inzet en verdeling van 

middelen en moeten dat op 1 augustus 2012 gerealiseerd hebben. Nog 

afgezien van de vraag wanneer bekend is hoe de nieuwe gebie-

den eruit gaan zien.

Vier conclusies
•  Het zou kunnen dat het bestaande systeem van ondersteu-

ning voor zorgleerlingen een verstreken houdbaarheids-

datum heeft, maar het wordt zwaar overvraagd om in de 

beschikbare tijd zich tot een zo ingrijpend nieuw systeem om 

te vormen. Dat kan niet! 

•  Er zitten verschillende tijdsfricties in de voorstellen die reali-

sering ernstig in de weg zullen staan:

  –  Leerkrachten krijgen de kinderen die minder naar het spe-

ciaal onderwijs kunnen eerder in de klas dan dat ze daartoe 

zijn toegerust.

  –  Investeren in professionalisering van leerkrachten duurt 

langer dan de invoering van de zorgplicht als wettelijke 

verplichting.

  –  Voorbereidingen op het nieuwe stelsel moeten uitgevoerd 

worden in de tijd dat de nieuwe samenwerkingsverbanden 

gevormd worden.

  –  Beslissingen over vormgeving van ondersteuning binnen 

de samenwerkingsverbanden krijgen vorm nádat ambulant 

begeleiders ontslagen zijn.

thema � pa ssend onderwijs

•  De stelselwijziging wordt verbonden aan een structurele 

bezuiniging. Het eerste gaat alleen werken bij voldoende 

draagvlak in het onderwijsveld en dat wordt door het 

tweede ondergraven. Blijven zeggen dat het regulier 

onderwijs ontzien is, helpt niet en is een illusie. Waar 

gaan de kinderen waarvoor in het speciaal onderwijs 

geen plek meer is dan naar toe?

•  Passend onderwijs moet uitgevoerd worden door onder-

wijsgevenden en die moeten daarvoor voldoende worden 

toegerust. Onderzoek toont aan dat er twijfels zijn over 

de effectiviteit van externe cursussen en opleidingen 

(met of zonder Lerarenbeurs) voor de dagelijkse praktijk. 

Een voldoende toerusting begint met een gedegen ini-

tiële opleiding, maar die moet nog ontwikkeld worden. 

Het toerusten van onderwijsgevenden is het meest effec-

tief als dat in de school op de werkplek gebeurt, dus als 

schoolontwikkeling. Investeren in betere toerusting van 

leiderschap is de sleutel tot schoolontwikkeling. Ook 

hiervoor zijn bewijzen genoeg.

Kan het zoals het moet, of zou het niet veel meer moeten 

zoals het kan? Een stelselwijziging vraagt om langeter-

mijnvisie, vasthoudendheid en geduld. Er is een breed 

draagvlak voor de noodzaak van deze stelselwijziging, en in 

grote mate wordt de visie gedeeld. De koppeling aan bezui-

nigingen als voorwaarde in plaats van als opbrengst is een 

verkeerde insteek en zal er ook dit keer voor zorgen dat het 

geen succes wordt. This is a dreary era… �

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is senior adviseur bij de 

AVS op het gebied van onderwijs en (speciale) 

leerlingzorg, beleidvoerend vermogen van 

schoolorganisaties, organisatieontwikkeling en meer.

plaatsvinden op de werkvloer. De leer-

krachten zullen vaardig moeten zijn in het 

omgaan met steeds complexer wordende 

groepssamenstellingen. Daarom moet 

worden geïnvesteerd in de leerkracht. Laat 

scholen en samenwerkingsverbanden dat 

zelf invullen. Verdeel het (weinige) geld 

met de bijkomende verantwoordelijkheid 

voor de besteding ervan onder de scholen. 

Simpel en doeltreffend. Dan zal het ten 

goede komen aan de leerkracht én aan 

Passend onderwijs.”

Sharda Hakkeling van de Wilhelmina-

school in Rotterdam-Charlois: “Oneens. 

Bij de zorg voor een leerling met een 

beperking zijn meerdere mensen 

betrokken: de leerkracht, de ib’er, de 

directie en een ambulant begeleider.”

Maarten Bauer van De Rank in Deventer:

“Deels mee eens. Passend onderwijs 

kan alleen maar goed slagen als een heel 

schoolteam er de schouders onder wil zet-

ten. Anderen, naast de leerkracht, dragen 

dus ook hun steentje bij.”

Berry Hakkeling van cbs Overschie in 

Rotterdam: “Oneens. De leerkracht 

draagt verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering, de ib’er voor de coördinatie 

en ondersteuning. Waar het om gaat is 

dat vanuit de directie het initiatief geno-

men wordt om de kaders van zorg op de 

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Leiderschap is 
opbrengstgericht of is 
geen leiderschap.

Ga naar www.avs.nl en geeft 

uw mening!

school goed vast te stelllen en dit per 

zorgleerling te beoordelen. Wat kun je 

als school juist wel betekenen voor deze 

zorgleerling? Afgezet tegen eventuele 

handelingsverlegenheid.”

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

d e  ‘m i n s t  b e p e r k e n d e  o m g e v i n g ’
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o ppa s s en  dat  v i s ie  d o o r  b e zu ini g in g en  nie t  u i t  z i c h t  r a a k t

Is Passend onderwijs levensvatbaar met de geplande bezuinigingen? En moet je naar totale 

inclusie streven? Over deze en andere vragen kruisen vier onderwijsmensen de degens, onder 

leiding van AVS-adviseur Bob Ravelli. tekst marijke nijboer

‘Passend onderwijs
zou over kinderen 
moeten gaan’

thema � pa ssend onderwijs

Ton Jong is algemeen 
directeur van de St. Samen-
werkingsschool Den 
Helder e.o. (sbo, REC 3 en 
praktijkonderwijs). Eerder was 
hij sectordirecteur van REC 
2 en directeur van een REC 
2-school.

Mieke Duvalois is directeur 
van obs De Nijenoord in 
Wageningen. Zij initieerde in 
november 2010 een petitie 
tegen de bezuinigingen op 
Passend onderwijs, die leidde 
tot een rondetafelgesprek met 
Tweede Kamerleden in Den 
Haag.

Erwin Wieringa is ortho-
pedagoog en adviseur voor 
gedragsproblematiek, trainer 
persoonlijke toekomstplanning 
en ondersteuner van inclusief 
onderwijs. Voor die laatste 
activiteiten is hij onlangs 
geridderd.

Mark Leek is D66-raadslid en 
adjunct-directeur van sbo-
school De Wissel in Hoorn. 
In dagblad Trouw riep hij 
onlangs de lokale politiek 
op om Passend onderwijs te 
ondersteunen met een fl exibel 
huisvestingsbeleid.

Foto's: Hans Roggen
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Stelling: Met de bezuinigingen wordt Passend 
onderwijs een fi asco.

 
Ton Jong: Het maakt ons werk er niet 

gemakkelijker op. Ik ben het er wel mee eens dat 

het speciaal onderwijs te groot is. Dat moet 

worden teruggebogen. Wij hebben al 33 mensen 

ontslagen. Volgens dit scenario volgen er nog 

twintig in vijf jaar. De plannen om deze mensen 

naar het regulier onderwijs te leiden, komen nu 

onder druk.
 
Mieke Duvalois: Door de bezuinigingen is er helaas 

veel strijd in onderwijsland. Alle sectoren laten 

zich in Den Haag vertegenwoordigen, soms door 

professionele lobbyisten. Iedereen verdedigt z’n 

eigen stukje. Dan raakt de visie uit zicht.
 
Erwin Wieringa: Klopt. Maar ik moet eerlijk zeggen 

dat een aantal argumenten voor de 

bezuinigingen mij wel aanspreekt. Ik mis echter 

een heldere, breed gedragen visie op hoe we dit 

met de kinderen gaan oplossen.
 
Mark Leek: Passend onderwijs zou over kinderen 

moeten gaan. Straks raken veel kinderen tussen 

wal en schip, omdat de overheid het alleen over 

geld heeft. Door de bezuiniging op de rugzakjes 

kampen scholen al met een gat in hun begroting. 

Om die reden zitten al kinderen thuis. De 

clusterkinderen gaan het heel moeilijk krijgen.

Stelling: Alles draait om handelings bekwaam-
heid. Passend onderwijs slaagt alleen als we de 
kwaliteit van leren en onderwijzen verhogen.

 
Jong: Reguliere en speciale scholen zijn in het 

verleden beloond voor het wegsturen en 

opnemen van leerlingen. Dat wordt nu 

doorbroken en dat vind ik een heel goede zaak.
 
Leek: Het aantal leerlingen dat in de clusters en 

het speciaal basisonderwijs (sbo) zit, is met 8.000 

afgenomen. We zijn terug op het niveau van 

2003/2004. Dat is een enorme prestatie.
 
Duvalois: Wij houden kinderen zo lang mogelijk 

op de basisschool, maar de leerkracht is niet 

onbeperkt belastbaar. De media zetten het beeld 

neer van de leerkracht die het nog niet kan en 

moet worden bijge schoold. Dat vind ik kort door 

de bocht. Maar inzetten op expertise is goed. Met 

de juiste expertise en extra handen kunnen 

leerkrachten de zorg waarmaken.
 
Jong: In klassen met assistenten zie je dat de 

interactie tussen de leerkracht en de leerlingen 

afneemt.
 
Wieringa: De inbreng van andere deskundigheid 

kan veel toevoegen.

>

 
Leek: Maar inclusie is echt een stap te ver. 

Dat kan je niet van leerkrachten 

verwachten.
 
Jong: Straks wel, maar er zal een kleinere groep 

overblijven waar je een ‘laboratoriumschool’ voor 

nodig hebt, een pedagogisch-orthodidactisch 

centrum waar elk kind met een handicap indien 

nodig terecht kan. Dan kan het onderwijs terug 

naar waar het hoort, en wordt het voor de 

leerkrachten veel leuker.
 
Wieringa: Op veel reguliere scholen speelt een 

‘hulpverleningsparadox’. Men wil het kind graag 

helpen, maar dan is er eerst een etiket nodig. En 

dan raakt uit zicht waar het ook alweer om ging. 

Met 10 procent van alle kinderen is iets aan de 

hand. Ouders die zo’n kind krijgen brengen het 

niet terug; die voeden het op. Die mentaliteit mis 

ik op scholen. Die zouden moeten zeggen: we 

haten Den Haag, maar we gaan het toch doen. 

Met kleine aanpassingen bereik je al veel. Maak 

geen kleinere groepen, maar zorg voor grotere 

lokalen. Kinderen met pervasieve stoornissen 

presteren veel beter als ze af en toe even mogen 

springen of ijsberen.

Stelling: De rol die gemeenten kunnen spelen 
bij Passend onderwijs, wordt onderschat.

 
Jong: Door de krimp komen er lokalen vrij. Dat is 

interessant. De gewone schoolomgeving, met 

taalvaardige kinderen, kan bijvoorbeeld een 

‘taalbad’ vormen voor REC 2-kinderen. De 

gemeente zal het niet ruim faciliteren, maar het 

moet wel gebeuren.
 
Leek: Gemeenten benaderen het onderwijs vaak 

nog statisch: er zijn zoveel kinderen, dus zoveel 

groepen, dus zoveel lokalen. De overheid moet 

met een visie komen op inclusief onderwijs. Ook 

het Centrum voor Jeugd en Gezin zou een plek 

moeten krijgen op de scholen. Maar raadsleden 

weten nog nauwelijks wat Passend onderwijs 

inhoudt. De hoeders van het christelijk onderwijs 

hebben een remmende invloed. De minister ziet 

een belangrijke regierol voor de gemeenten, maar 

ik denk dat dat een stap te ver is. Zij moeten van 

de inhoud afblijven. Het samenwerkingsverband 

moet een zorgplan schrijven en de gemeente 

moet dat plan goedkeuren.

‘ j e  k w e t s b a a r  o p s t e l l e n 

i s  h e l a a s  n i e t  d e  h e e r s e n d e 

c u lt u u r ’
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Duvalois: Bij ons moeten er minimaal vier 

samenwerkings verbanden opgaan in één nieuwe. 

Wij krijgen dan met een paar gemeentes te 

maken. Dat wordt ingewikkeld, met al die 

verschillende verantwoorde lijkheden en 

prioriteiten.

Jong: Dat speelt in veel regio’s. Het wordt nog een 

hele klus om dat op tijd te regelen, het samen 

eens te worden en een agenda op te stellen.
 
Leek: Als de geldstroom straks rechtstreeks naar 

het samenwerkingsverband gaat, kan er meer 

expertise naar de basisschool. Onze sbo-school 

heeft nu nog 275 kinderen; dat kunnen er straks 

best 200 zijn.

Duvalois: Het is goed als er vanuit het 

basisonderwijs een vraaggestuurde structuur 

komt. Dan los je zaken in de eigen omgeving op.

Jong: Maar de basisscholen kunnen het nog niet.

Duvalois: Dat is compleet onjuist!

 
Leek: Het basisonderwijs heeft een grote slag 

geslagen. Er valt best nog wat te verbeteren, maar 

de minister overdrijft als ze zegt dat daar nog een 

wereld is te winnen.

Stelling: Passend onderwijs vereist een 
nieuwe vorm van inspectie: niet alleen op 
eindopbrengsten, maar ook op toegevoegde 
waarde.

 
Wieringa: De inspectie heeft geen coherente visie. 

Zij deelt ook niet de visie van inclusief onderwijs.

Jong: De inspectie toetst de kaders van de wet; dat 

is haar rol. Ze toetst op wat was, niet op wat moet 

worden.

Leek: Soms worden kinderen onterecht verwezen 

naar het speciaal onderwijs omdat de school de 

inspectiecontrole in z’n nek voelt.
 
Jong: Onze REC 4 groeit. Dat komt door 

strategisch gedrag. De basisschool denkt: binnen 

de huidige regels kunnen we die kinderen nog 

even lozen.

Duvalois: Denk je dat echt?

Jong: Als kinderen met een legoblokje gooien is 

dat nog oké, maar zodra er een stoel door de 

ruimte vliegt…

Leek: Veel scholen pakken dat inmiddels 

uitstekend op. De andere moeten eerlijk zeggen: 

dit trek ik niet.

Wieringa: Je kwetsbaar opstellen is helaas niet de 

heersende cultuur.

 
Duvalois: Als de problematiek ernstig is, gaan 

andere ouders soms eisen dat zo’n kind van 

school moet. Dan proberen wij nadrukkelijk onze 

visie uit te dragen.
 
Leek: Op zo’n moment maakt een goede 

schoolleider het verschil. Wat de toegevoegde 

waarde betreft: zo kan de overheid zien of het 

geld goed wordt besteed. In het sbo is dat een 

probleem, zeker wanneer de instroom en de 

uitstroom op hetzelfde niveau zijn. Er ontbreekt 

bovendien nog een geschikte nulmeting.

Stelling: We moeten de instituten speciaal 
onderwijs loslaten en omvormen tot de functie 
speciaal onderwijs.

 
Leek: Speciaal onderwijs en sbo blijven nodig. 

De basisschool moet veel passender gaan werken, 

maar is niet ingericht op clusterkinderen. Er zal 

dus een stukje moeten blijven bestaan.
  
Wieringa: De diagnostiek is uit de hand gelopen. 

Het lijkt wel alsof dit land helemaal gestoord is 

geworden. We moeten gewoon een keer de keuze 

maken voor inclusie.
 
Leek: We zouden niet moeten indiceren, maar 

kinderen gewoon begeleiden. Zonder diagnose is 

er echter vaak geen geld voor goede begeleiding, 

en medicatie maakt het vaak mogelijk om wél 

naar school te gaan. We zijn alleen wat 

doorgeschoten. Ik denk dat de helft van onze 

kinderen bij ons zit vanwege sociale 

problematiek. Straks regelen we in het 

samenwerkingsverband dat kinderen zonder 

diagnose dezelfde hulp krijgen.

 
Jong: Ik verwacht een geweldige belangenstrijd. Je 

krijgt als speciaal onderwijs kinderen via de 

centrale route. Hoe krijg je geld om te doen wat 

je moet doen?
 
Duvalois: Eerst gaat er een bedrag naar het 

speciaal onderwijs, en de rest gaat naar de 

reguliere scholen. Maar het samenwerkings-

verband is zo groot, hoe kan ik invloed 

‘d e  g r o ot s t e  u i t d a g i n g  i s  h e t 

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

d e  j u i s t e  p l e k  k r i j g e n ’
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Eind februari werd in Utrecht gediscussieerd over Passend onderwijs. Onderwerpen als de toekomst van cluster 4 en de rol van de gemeente 
kwamen aan bod.

thema � pa ssend onderwijs

uitoefenen? Als basisschool die het best goed 

doet, hebben wij ook regelmatig extra hulp 

nodig. Dat wil ik gefaciliteerd zien.

Jong: De grootste uitdaging is: hoe krijg je het 

kind en vervolgens het geld op de juiste plek?

Stelling: Het apart zetten van cluster 1 en 2 
werkt averechts op Passend onderwijs.

 
Leek: Dat cluster 1 apart wordt gefi nancierd snap 

ik, dat is zo’n eigen expertise. Dat gaan we in het 

basisonderwijs niet realiseren.
 
Wieringa: Het kan wél. Uiteindelijk moeten ook 

deze kinderen een reguliere baan krijgen. Je moet 

érgens beginnen met de reguliere aanpak. Los dit 

creatief op; met autisme kan het ook. Niet het 

kind is multiproblem, maar het systeem. Ook de 

wetenschap zou inclusie veel meer moeten 

ondersteunen.

 
Duvalois: Het is ook belangrijk dat kinderen 

ontwikkelingsgelijken tegenkomen. Wij hebben 

een kind met adhd en Gilles de la Tourette én een 

IQ van 146. Sinds hij naar een plusklas gaat, zijn 

z’n problemen veel beheersbaarder geworden.
 
Wieringa: Mensen willen ergens bij horen. Dat 

kan ook een reden zijn om tussen ‘gelijken’ 

gestoord gedrag te gaan vertonen.

Duvalois: Dat is het gevaar van etiketten.

 
Leek: Wij doen al lang niet meer aan een 

prikkelarme omgeving. Anders leren kinderen 

het namelijk nooit.

Wieringa: Precies. �
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Door het schuiven met budgetten, of door alternatieve geldstromen aan te boren, kunnen 

Drie inspirerende voorbeelden.  

Flexibele hulpklas, 
mede dankzij REC-gelden

De Wijde Veert in Noord-Scharwoude is een brede 

basisschool met maar weinig rugzakleerlingen: 4 op 

465. Dat is, volgens directeur Fred Wapstra, niet omdat 

er weinig zorgenkinderen in Noord-Scharwoude zijn. 

De school trekt juist kinderen die wat meer begeleiding 

nodig hebben. De Wijde Veert heeft namelijk een goede 

naam op het gebied van zorg. Alleen hoeft het Regionaal 

Expertise Centrum maar weinig ambulante begeleiding in 

te zetten, omdat er door trainingen veel expertise aanwezig 

is bij de leerkrachten. Dat was voor Wapstra reden om aan 

de bel te trekken bij het REC. Kunnen we de uitgespaarde 

uren van ambulante begeleiding niet overhevelen naar de 

school? Aangevuld met eigen middelen wilde de school 

de al bestaande hulpklas breder opzetten en daarmee de 

beschikbare gelden aan meer kinderen ten goede laten 

komen. Wapstra kreeg daarvoor de handen op elkaar. De 

nieuwe vorm bestaat sinds 3,5 jaar.

Ongeveer dertig kinderen maken er op wisselende tijden 

gebruik van. De klas is de hele dag geopend, alle dagen van 

de week. “s Morgens van 8.30 tot 9.15 uur komen de Alles 

Willen Weten-kinderen. Wapstra: “Dat is iets anders dan 

hoogbegaafden. Het zijn ook leergierige kinderen die extra 

dingen willen en kunnen. De opdrachten kunnen ze mee-

nemen naar de klas, om daar verder te werken.”

Daarna komen die kinderen die extra begeleiding nodig 

hebben. Soms zitten er twee, soms zijn het er twaalf, vertelt 

Wapstra. De leerlingen werken individueel aan de tafels in 

carréopstelling. De leerkracht rijdt er tussendoor op een 

rolkruk en helpt waar nodig.

Beide leerkrachten, werkend in een duobaan, zijn afkom-

stig uit het team. Het is ook een taak, geen functie. Ze heb-

ben zich gespecialiseerd in taal, rekenen én gedrag.

De hulpklas wordt bekostigd uit het extra geld van het REC 

en het geld van de rugzakleerlingen. Daarnaast betaalt de 

school nog ongeveer de helft uit de eigen formatiegelden. 

Wapstra: “Ja dat lukt ons. De ene school komt altijd tekort, 

de andere houdt altijd over. Dat heeft te maken met inven-

tiviteit, met creativiteit en saamhorigheid in het team. Kun 

je een goede balans vinden tussen de zwaarte van de groe-

pen en de kwaliteit en talenten van de leerkrachten?”

Ouders hebben er geen moeite mee dat het geld van hun 

kind nu naar het collectief gaat. Integendeel, zegt Wapstra, 

ze zijn erg enthousiast. “Natuurlijk vragen wij ons steeds 

af hoeveel tijd verantwoord is dat leerlingen in de hulp-

klas zijn. Het is zeker geen permanente klas. Dat houden 

we altijd in het oog. En we zorgen dat er altijd voldoende 

momenten zijn dat ze in hun stamgroep zijn.”

Wapstra neemt als voorbeeld vier Somalische kinderen die 

geen Nederlands spraken. “Die hebben we gedeeltelijk in 

een aparte taalklas geplaatst en gedeeltelijk in de hulpklas. 

Maar bij activiteiten waarbij niet veel taal nodig is, zijn ze 

al snel naar de stamklas gegaan. Denk aan expressie, gym, 

vieringen. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor 

de leerling. Het initiatief om een leerling naar de hulpklas 

te laten gaan, ligt bij hem of haar.”

Hulpklasjuf Ans van De Wijde Veert helpt waar nodig. In de hulpklas 
werken leerlingen individueel aan tafels in carréopstelling. De 
leerkracht rijdt er op een rolkruk tussendoor.
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inventieve schooldirecteuren en teams nu al meer kinderen extra begeleiding geven. 

tekst astrid van de weijenberg

Slimme inzet 
ambulant begeleider

behoren, is de hele dinsdag op school aanwezig en werkt 

in de ochtend met de kinderen. De ambulant begeleider 

van cluster 2 begeleidt drie leerlingen op een halve dag 

in de week. Alle ochtenden staan een leerkracht en een 

onderwijsassistent voor deze groep. Dat zijn twee gespeci-

aliseerde leerkrachten (duobaan), gedetacheerd door het 

schoolbestuur vanuit de school voor speciaal basisonder-

wijs. “Die brengen ook weer extra expertise in de school, 

bijvoorbeeld bij het opstellen van een ontwikkelingsper-

spectief. Maar een leerkracht uit het eigen team had ook 

gekund”, benadrukt Knijnenberg.

Knijnenberg: “Voor de ambulant begeleiders zijn de 

leerlingen nu geen papieren kinderen meer. Zij kunnen 

op zo’n dag ook een stoot werk verzetten. In de middag 

voeren ze gesprekken met ouders en leerkrachten of doen 

bijvoorbeeld observaties in de stamgroep. En ze horen 

gewoon bij het team; ze gaan zelfs mee op schoolreisjes.”

Het vraagt wel om een andere werkwijze van de ambulant 

begeleider. De school mocht zelf de tekst voor een interne 

vacature bij de dienst Ambulante begeleiding opstellen en 

heeft zo een enthousiaste ambulant begeleider gevonden.

De ouders zijn gehoord in een ouderpanel. Een aantal van 

hen was aanvankelijk huiverig. Knijnenberg: “Dat begrepen 

we wel. Voor ons was het ook spannend hoe dit zich zou 

ontwikkelen. Zetten we de kinderen niet te veel apart? Wat 

vinden de andere leerlingen daarvan? Maar het blijkt dat 

die dat heel gewoon vinden. Het is maar hoe de leerkracht 

in de klas ermee omgaat. Zo hebben we bijvoorbeeld het 

vieren van verjaardagen verplaatst naar de middag. Ook de 

kinderen uit de structuurgroep kunnen er nu bij zijn.”

Uit de recente evaluatie komen enthousiaste verha-

len. “Het geeft de kinderen meer levensvreugde en 

de opbrengsten zijn veel groter.” Knijnenberg kan het 

iedereen aanraden. “Wij zijn een vrij grote school (430 

leerlingen), maar in een kleine plaats kunnen scholen 

het samen doen. Voor elke rugzakleerling is er 0,1061 fte 

beschikbaar. Het lokaal kost ook geld. Dus je hebt onge-

veer veertien leerlingen nodig voor een groep.”

De Lichtboei geeft eens per maand voorlichting over haar 

werkwijze. Meer informatie: de.lichtboei@scpo-nop.nl

Onderwijsgeld moet direct ten goede komen aan de 

leerlingen. Het moet niet gaan zitten in een gebouw of 

in papieren. Dat is de mening van Gerrit Knijnenberg, 

directeur van christelijke basisschool De Lichtboei in 

Emmeloord. Neem bijvoorbeeld de ambulant begeleider. 

Die heeft veel know how. De ambulant begeleider praat 

met leerkrachten, schrijft rapporten en is veel tijd kwijt 

aan reizen van de ene school naar de andere. Maar hij 

of zij ziet amper leerlingen. Dat kan veel slimmer, dacht 

De Lichtboei.

2,5 jaar geleden startte directeur Knijnenberg een pro-

jectgroep met vertegenwoordigers van het REC, de dienst 

ambulante begeleiding en het steunpunt autisme. Het 

resultaat ervan: de school clustert inmiddels alle rug-

zakleerlingen in een structuurgroep. Daarin zitten in de 

ochtend zo’n dertien leerlingen met een indicatie. “s Mid-

dags gaan ze naar hun eigen stamgroep. De ambulant bege-

leider van cluster 4, waartoe veruit de meeste leerlingen 

Uit een recente evaluatie van De Lichtboei komen enthousiaste 
reacties op de werkwijze met kinderen in een structuurgroep, waarin 
alle rugzakleerlingen zijn geclusterd.
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Meer tijd voor leerlingen-
zorg door eigen bso

Waarom zouden anderen geld verdienen aan de bui-

tenschoolse opvang (bso) als je dat ook zelf kunt? 

Bijkomend voordeel is dat je de pedagogisch medewer-

kers van de bso in kunt zetten als onderwijsassistent 

op school. Basisschool Kornak in Uitgeest (438 leerlin-

gen) koos daarvoor en kan nu niet alleen aantrekkelij-

ke arbeidscontracten aanbieden aan bso-medewerkers 

en zeven onderwijsassistenten, maar houdt ook geld 

over voor extra handen voor zorgleerlingen.

Hoewel ‘zorgleerlingen’, directeur Hans Ploeg heeft een 

hekel heeft aan het woord. Ploeg: “Iedere leerling heeft 

zorg nodig. Ook als je goed kunt leren, ook als je geen leer-

linggebonden fi nanciering hebt. Op deze manier kunnen 

wij ook kinderen zonder offi ciële indicatie zorg bieden.”

Ploeg heeft jarenlang in commerciële functies in het 

bedrijfsleven gewerkt en is een meester in het vinden 

van alternatieve geldstromen, zeggen zijn collega’s. De 

opbrengsten van de bso gaan natuurlijk grotendeels op aan 

personeelskosten, maar de huur die de bso aan de school 

betaalt, gebruikt Ploeg weer in de school. Daarvan betaalt 

hij gedeeltelijk de onderwijsassistenten, die van 10.00 tot 

14.00 uur werken. Het grootste deel komt wel uit de eigen 

schoolbegroting, maar juist met dat beetje extra is veel te 

doen.

De onderwijsassistenten worden op Kornak op verschil-

lende manieren ingezet, vertelt ib’er Wijmke Frens. 

“We hebben bijvoorbeeld een relatief grote kleutergroep. 

De onderwijsassistent neemt geregeld een groepje van 

hen apart. Dat zijn kinderen die extra zorg, maar ook 

extra uitdaging nodig hebben. Ook groep 4 is behoorlijk 

groot. Daar gebeurt hetzelfde.”

En ook bij het begeleiden van leerlingen met een rugzak 

zijn onderwijsassistenten prima in te zetten, is de erva-

ring van Kornak. De leerkracht geeft aan waar zij aan 

moeten werken. De ib’er en de ambulant begeleider bie-

den ondersteuning.”

“Ja, dat kunnen onderwijsassistenten”, bevestigt adjunct-

directeur Irma Jacet. “Onze onderwijsassistenten hebben 

een gedegen pedagogische basiskennis en veel praktijk-

ervaring. Sommigen zijn wat dat betreft niet te onder-

scheiden van leerkrachten. Het gaat er om dat je ieders 

talenten op de juiste manier inzet. De ene is de andere 

niet.”

Kornak heeft zeven leerlingen met een rugzak. Onder 

wie een kind met het Down Syndroom, enkele met sto-

ringen binnen het autistisch spectrum en een leerling 

met gehoorproblemen. Ploeg: “We willen een school 

zijn die openstaat voor alle leerlingen, ook degenen die 

ergens anders niet welkom zijn. Daarbij hebben we wel 

steun nodig. Voor de leerling met het Down Syndroom 

hebben we bijvoorbeeld onze ambulant begeleider. Die is 

echt nodig. Deze leerling heeft veel een op een instructie 

nodig.” Je kunt veel uit je eigen bekostiging halen en met 

je eigen expertise doen, maar niet alles, vindt hij.

De onderwijsassistenten vormen samen met de leer-

krachten één team. Op Kornak wordt geen onderscheid 

gemaakt. De kinderen zien het verschil niet. Zij zien de 

onderwijsassistenten tijdens de les, waar ze soms ook de 

leerkracht assisteren in de klas, tijdens het half uur mid-

dagpauze – de school heeft een continurooster – en na 

school op de bso. �

Hans Ploeg (midden) is directeur van Kornak. Samen met ib’er Wijmke 
Frens (rechts) en adjunct-directeur Irma Jacet (links) is hard gewerkt 
aan ‘meer handen in de klas’ voor onder andere zorgleerlingen.

25k ader prim air m a art 2011



thema � pa ssend onderwijs

n ed er l a n d  a l s  één  va n  d e  l a at s t e  r i c h t in g  m eer  in c l u sief

Ouders hebben in heel Europa de keuze voor 

inclusief onderwijs, afhankelijk van wat ze de 

beste oplossing vinden voor de zorgbehoefte 

van hun kroost. Dat recht is vastgelegd in 

verschillende VN-verklaringen, waaronder de 

Salamanca-verklaring. Toch zijn er binnen 

Europa nog grote verschillen in Passend 

onderwijs, blijkt uit de ervaringen van 

AVS-adviseur Marina Vijlbrief en een Duitse 

en Noorse schoolleider.  

tekst jaan van aken

Het Angelsaksische en het Scandinavische onderwijssysteem 

voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte verschil-

len sterk van elkaar, ziet AVS-advieur Marina Vijlbrief. Zij 

begeleidt sinds 1997 AVS-reizen voor schoolleiders. Passend 

onderwijs is vaak een en soms zelfs hét onderwerp van de 

educatieve reizen. Vijlbrief: “De Scandinavische maatschap-

pij is gericht op de maatschappelijke ontwikkeling en het 

geluk van kinderen en het Angelsaksische model op leer-

prestaties. In Zweden en Denemarken passen kind en school 

bij elkaar, punt. In het Angelsaksische systeem betekent het 

dat kinderen die extra zorg nodig hebben wel in schoolge-

bouwen zijn, maar voor spek en bonen meedoen.”

In zuidelijke landen als Spanje, Italië en Frankrijk gelden 

weer andere opvoedidealen. “Veelal ingegeven door de kerk 

staat de maatschappij als geheel centraal en dat betekent 

inclusief onderwijs. In Italië bestaat speciaal onderwijs niet 

en heeft ook nooit bestaan.”

Passend onderwijs 

Op Malta en Cyprus zijn ze een aantal jaar geleden afgestapt 

van het Angelsaksische model. “Ze kiezen voor het indivi-

duele kind, met aparte groepen met een eigen lokaal en 

aangepast meubilair en soms een op een, met een assistent. 

Dat noemen ze inclusief onderwijs, want de kinderen eten, 

spelen en zingen samen met leerlingen van de reguliere 

school.”
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Een eenduidige defi nitie van speciaal onderwijs in Europa 

is er door de verschillende systemen niet. Vijlbrief spreekt 

de Ierse omschrijving van inclusief onderwijs aan: “Sociale 

inclusie betekent dat een leerling vrienden heeft en profes-

sionele inclusie wil zeggen dat de bedoeling van onderwijs 

is dat we alle leerlingen waardevol vinden om een bijdrage 

te leveren in het schoollokaal. Dat idee zul je in Engeland 

niet vinden.”

Ouders hebben in heel Europa het recht de school te kiezen 

die ze het beste voor hun kind vinden. Op Italiaanse scho-

len vindt twee keer per jaar overleg met ouders plaats over 

de te volgen koers. “Met de directeur, groepsleerkracht en 

specialist evalueren ze de voortgang en maken ze nieuwe 

afspraken.”

Probleemkind
Schoolleiders over de grens vinden vaak dat Nederlandse 

schoolleiders kinderen die afwijken teveel problematise-

ren. Vijlbrief: “In Nederland hebben we het over kinderen 

met leer- en gedragsproblemen. Een schoolleider in Zwe-

den zei eens: ‘In tien minuten tijd is zeven keer het woord 

probleemkind gevallen, dat kennen wij hier niet’.”

over de grens

d u i t s l a n d

‘ w at  h a n s j e  n u  n i e t 

l e e r t ,  z a l  h i j  a l s 

h a n s  o o k  n o o i t  l e r e n ’

Duitsland 

heeft nu 

nog, net als 

Nederland, 

een groten-

deels ge - 

scheiden 

systeem 

van speciaal 

onderwijs, 

maar de 

invoering van inclusief onderwijs is 

begonnen. Van de Duitse leerlingen 

gingen er 115 duizend naar gescheiden 

speciaal onderwijs en 50 duizend volgden 

inclusief onderwijs in 2007/2008, 

5 procent van het totaal van 3,2 miljoen 

basisschoolleerlingen.

De komst van inclusief onderwijs is 

even wenselijk als onvermijdelijk, 

vindt dr. Burkhard Mielke, voormalig 

schoolleider en ere-voorzitter van de 

Europese schoolleidersvereniging ESHA en 

schoolleidersvereniging NRW/Duitsland. 

“Het valt onder de rechten van de mens 

om een school te mogen kiezen die je 

wilt.” Ook Duitsland tekende verschillende 

verdragen die inclusief onderwijs als 

uitgangspunt hebben. “De overheid en 

scholen hebben daarom geen andere 

keuze en sinds twee jaar werken we toe 

naar inclusief onderwijs.”

Zij het niet zonder discussie, vervolgt 

Mielke. “De overheid en veel ouders 

in hogere sociale klassen proberen 

inclusie te voorkomen.” De gemeente 

Düsseldorf stuurde ouders van kinderen 

met gedragsproblemen en taal-

spraakmoeilijkheden bijvoorbeeld een 

brief naar welke scholen ze konden en dat 

gymnasia daarvan waren uitgezonderd. 

“De Duitse schoolleidersvereniging heeft 

daartegen bezwaar gemaakt.”

De vereniging nam inclusief onderwijs als 

doel aan. Kinderen hebben het recht om 

zich onderdeel van een groep te voelen 

in plaats van buitengesloten te zijn in het 

speciaal onderwijs, stelt hij. “Wij hebben 

gedeelde ervaringen nodig. Als we ze niet 

opmerken, zien we hun capaciteiten niet.”

Als je inclusief onderwijs als mensenrecht 

accepteert, betekent het meer werk en 

scholing. “Leerkrachten hebben scholing 

nodig om een nieuwe werkwijze aan 

te leren voor leerlingen met speciale 

behoeftes in de klas. Daarnaast moeten 

de leerkrachten uit het speciaal onderwijs 

naar de scholen toe.” In de deelstaat 

Nordrhein-Westfalen zijn 800 nieuwe, 

gespecialiseerde leerkrachten aangesteld 

voor klassen waarin minstens drie 

leerlingen met zorgbehoeften zitten. Op 

veel plekken is echter geen extra geld 

beschikbaar, verzucht hij. “Als er niet meer 

geld komt, leidt het tot grote sociale en 

maatschappelijke problemen”, voorspelt 

hij. “Wat je Hansje nu niet leert, zal hij 

als Hans ook nooit leren. Dan zal hij nooit 

een baan of een plaats in de maatschappij 

vinden.”

Burkhard Mielke is o.a. ere-voorzitter van 

schoolleidersvereniging NRW Duitsland.

e e n  e e n d u i d i g e  d e f i n i t i e  v a n

s p e c i a a l  o n d e r w i j s  i n  e u r o pa 

i s  e r  n i e t
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thema � pa ssend onderwijs

Daardoor is het Nederlandse systeem voor speciaal onder-

wijs het verst ontwikkeld in Europa denkt ze. “Het medica-

liseren en diagnosticeren van problemen heeft een grote 

vlucht genomen in vergelijking met andere landen.” In 

Scandinavië diagnosticeren ze niet zo uitgebreid. “Het cur-

riculum in Zweden en Denemarken is leerlinggeoriënteerd. 

Op individueel niveau bekijken leerkrachten wat een kind 

nodig heeft en dat betekent soms dat er in één klas vijf ver-

schillende leesmethoden gebruikt worden.”

De trend binnen Europa is specialisatie op scholen, ziet Vijl-

brief. “In Italië, Cyprus en Finland hebben ze een tweejarige 

universitaire opleiding tot leerkracht voor kinderen met 

speciale onderwijsbehoeften. In Finland ga je dan je col-

lega’s op school instrueren.” In Italië werken ze met een 

soort rugzakjesgeld om specialisten in te huren.

“Voor een leerling met een taal- of spraakstoornis nemen 

ze een logopedist aan die een aantal uur met de leerling 

werkt en de leerkracht professionaliseert.” Scholen in een 

buitenwijk van Stockholm werken samen en ontwikkelen 

ieder een eigen specialisme. “De ene school richt zich op 

kinderen met licht motorische handicaps, de andere op 

rekenproblemen of gedragsproblemen. Het zorgt ervoor 

dat leerkrachten betere specialisten worden op hun vak-

gebied. Dat vonden Nederlandse schoolleiders tijdens een 

AVS-reis erg interessant.”

De ontwikkelingskansen van kinderen zijn te vergroten 

door specialisten in te huren. Toch blijft een vorm van 

speciaal onderwijs noodzakelijk, ziet Vijlbrief tijdens 

haar reizen. “Voor kinderen met zware verstandelijke, 

visuele en auditieve handicaps is het vreselijk moeilijk op 

reguliere scholen mee te draaien. Wat heb je zo’n kind te 

bieden?” �

h e t  n e d e r l a n d s e  s ys t e e m  vo o r 

s p e c i a a l  o n d e r w i j s  i s  h e t  v e r s t 

o n t w i k k e l d

n o o r w e g e n

‘ l e e r k r a c h t e n  k u n n e n 

n i e t  e l k e  b e p e r k i n g 

k e n n e n ’

Noorwegen 

kent inclusief 

onderwijs. 

Ouders 

hebben 

wettelijk 

het recht de 

school voor 

hun kind te 

kiezen die 

ze wensen, 

ongeacht de beperking. “De meeste 

ouders kiezen voor hun kind met 

extra zorgbehoeften voor een school 

in de omgeving met aanpassingen. 

Zo maken ze vriendjes in de buurt en 

hebben ze een normaal leven”, vertelt 

Solveig Dahl, voorzitter van de Noorse 

schoolleidersvereniging. Daardoor is 

gescheiden speciaal onderwijs zeer 

beperkt met 800 leerlingen op ruim 

410.000 basisschoolleerlingen (bron: 

European Agency for Development in 

Special Needs Education). “Het betreft 

zwaar gehandicapte kinderen die veelal 

bedlegerig zijn.” Overigens vertekenen 

die cijfers, vermoedt Dahl. “Soms hebben 

reguliere scholen een afdeling voor 

speciaal onderwijs of staat een school voor 

speciaal onderwijs naast een reguliere 

en doen ze gezamenlijk activiteiten. Dan 

wordt een school niet meegerekend tot het 

speciaal onderwijs.”

Voor de schoolleider en de gemeente 

kan het een uitdaging zijn de benodigde 

aanpassingen en voorzieningen te 

realiseren. “De gemeente hoort die te 

fi nancieren, maar de ene gemeente is 

veel rijker dan de andere.” Sommige 

schoolleiders vinden dat er onnodig 

geld wordt uitgegeven. Dahl was zelf 

schoolleider van een rolstoeltoegankelijke 

school, maar ouders kozen voor een 

oudere, nabijgelegen school. “De 

gemeente moest daar veel geld uitgeven 

voor aanpassingen. Dat legt een zware 

druk op de onderwijsbudgetten.”

Soms vinden schoolleiders dat kinderen 

beter af zijn in het speciaal onderwijs. “Een 

lichte vorm van autisme is hanteerbaar, 

maar zwaardere gevallen vaak niet”, 

zegt Dahl. Toch is de algemene teneur 

dat inclusief onderwijs goed is voor 

alle kinderen, mits scholen voldoende 

middelen hebben. “Leerlingen leren elkaar 

kennen 

Solveig Dahl is voorzitter van de Noorse 

schoolleidersvereniging.
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

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

in Zo kan het ook!: het team van basisschool De Kinderhof in Amersfoort 

volgt een intensief verandertraject gericht op professionele én persoonlijke 

ontwikkeling. En met succes. De leerlingen scoren bovengemiddeld op de 

eindtoets. tekst daniëlla van ‘t erve

Vier jaar geleden zakten de Cito-scores van 

De Kinderhof in Amersfoort voor het tweede 

jaar onder het gemiddelde. Voor de destijds 

nieuwe directeur Martijn van Elteren reden 

om met een trainingsbureau te sparren over 

een effectieve aanpak. Er rolde een verander-

traject voor het hele team uit, inclusief direc-

tie, dat nog steeds loopt. “De kracht is de 

combinatie van persoonlijke en professionele 

ontwikkeling. Pas als je weet wat iemands 

kwaliteiten en drijfveren zijn, kun je effectief 

sturen op inhoud”, vertelt Van Elteren.

Zeven ‘ambassadeurs’ uit het team vervullen 

een cruciale rol. Zij bereiden studiedagen 

voor, zorgen voor draagvlak bij de rest van 

het team en houden na afl oop de vinger 

aan de pols. Tijdens de eerste twee dagen 

leerden de teamleden met het enneagram 

tot welk type ze behoren. Ze ontdekten met 

kernkwadranten waar hun kwaliteiten en 

allergieën liggen en kregen inzicht in hun 

drijfveren door het 

systemisch model. 

“Het hele proces 

begint bij het teamlid 

als mens, terug naar 

de kern dus”, vult 

adjunct-directeur 

Ineke Hoekstra aan. 

“Dat is belangrijk, 

want als je jezelf 

kent, weet je hoe je 

reageert en wat dat 

met anderen doet. We 

leren elkaar en onszelf 

steeds beter begrij-

pen, wat het com-

municeren onderling en naar de omgeving 

eenvoudiger maakt.” Veel (na)scholingen 

over verandering zijn vooral gericht op de 

taak en de ander.

Vervolgens ging het team met de verworven 

inzichten aan de slag. Aan de hand van de 

eigenschappen van Stephen Covey wordt 

gekeken hoe bepaalde doelen gehaald kun-

nen worden en wat je daarvoor nodig hebt. 

Van Elteren: “Door Covey leer je een situatie 

eerst goed te begrijpen en vervolgens te han-

delen met het doel voor ogen. Dit sluit goed 

aan bij het handelingsgericht werken, waarin 

we met alle betrokkenen kijken naar wat het 

kind nodig heeft om verder te kunnen.”

Om de kennis te vergroten, zet De Kinderhof 

specialisten in. De directie laat niet ieder-

een meer in alles bijscholen, maar enkele 

leerkrachten bekwamen zich in een bepaald 

onderwerp of problematiek, zoals gedrag of 

dyslectie. Het traject krijgt bovendien elke 

studiedag een vervolg. Werkte het team eerst 

vooral aan zichzelf, nu wordt ook de omge-

ving erbij betrokken. Zo staat de volgende 

keer het geven van feedback aan ouders op 

het programma.

Het verandertraject met behulp van trainings-

bureau Passerel is intensief en daar hangt 

een prijskaartje aan. “Maar er zijn zoveel 

studiedagen waarvan niets blijft hangen, 

dan betaal ik liever iets meer voor kwaliteit”, 

zegt Van Elteren. Het nascholingsbudget is 

hiervoor voldoende toereikend.

Als nadeel noemt de directeur dat nieuwko-

mers een inhaalslag te maken hebben en dat 

het traject af en toe op weerstand stuit. “Elke 

studiedag moet iedereen weer even uit de 

comfortzone, dat is soms niet prettig. Juist 

omdat het zo intensief en persoonlijk is, is 

het nodig om zorgvuldig uit te leggen wat het 

oplevert. ”

Moeilijk is dat niet, want inmiddels werpt het 

traject zijn vruchten af. Van Elteren is trots 

dat de Cito-scores voor het tweede jaar weer 

bovengemiddeld zijn. Maar dat is niet alles. 

“Als mensen hier voor het eerst komen, zeg-

gen ze: ‘Wauw wat voel ik hier een gezamen-

lijke verantwoordelijkheid en een zorg voor 

elkaar en de kinderen’. Dat is wel de grootste 

verdienste van dit traject.” �

Ondersteuning nodig bij teamontwikkeling?

Mail naar maatwerk@avs.nl.

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’. 

‘elke studiedag weer

even uit de comfortzone’

Directeur Martijn van Elteren (links) en adjunct Ineke Hoekstra 
(midden) krijgen uitleg over het enneagram.
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eindver ant woordelijk management

Het onderzoeksbureau van de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen, Its, 
publiceerde eind februari het rapport 
‘Bestuur en management’, een onder-
zoek onder eenpitters en meerpitters 
in het primair onderwijs. Hieruit blijkt 
dat het bovenschools management in 
het po zich de afgelopen jaren verder 
heeft geprofessionaliseerd en dat 
er vooral op het gebied van perso-
neelsbeleid en fi nancieel beleid meer 
vakspecialisten zijn aangetrokken.

tekst carine hulscher-slot

De uitbreiding van het takenpakket van het 

bovenschools management, onder andere 

door de invoering van de lumpsumbekosti-

ging, en het aantrekken van vakspecialisten 

hebben de kosten weliswaar doen stijgen, 

maar in relatie tot de totale begroting van het 

bestuur bleven de kosten van het bovenbe-

stuurlijk bestuursbureau gelijk: 3,7 procent.

Het Its-onderzoek werd uitgevoerd in 2010, 

als vervolg op een soortgelijk onderzoek in 

2006. Aanleiding voor de opdrachtgevers 

van dit onderzoek, de PO-Raad en VOS/ABB 

consulting, was de weinig genuanceerde blik 

waarmee politiek en media – in vergelijking 

met 2006 – kijken naar bestuur en manage-

ment. Er wordt gesproken over een ’lemen 

laag’, zonder dat men oog heeft voor de 

verschillen met het vo, mbo en hbo.

De belangrijkste onderzoeksgegevens:

Gekozen structuur Bij 93 procent van 

de besturen van meerpitters* is sprake van 

een bovenschools management. Meer dan 

de helft heeft een algemeen directeur, die 

gemandateerd (39 procent) of dagelijks 

bestuurder (28 procent) is. In 17 procent 

van de gevallen gaat het om een College 

van Bestuur en een Raad van Toezicht. Een 

groot deel van de overige ondervraagde 

besturen van meerpitters verwacht nog over 

te stappen naar een bestuursconstructie 

met een College van Bestuur en een Raad 

van Toezicht. De verplichte functiescheiding 

tussen bestuur en intern toezicht is daarbij 

een belangrijke aanleiding.

De meeste eenpitters hebben gekozen voor 

een structuur waarbij de directeur optreedt 

als gemandateerd bestuurder.

Taken en verantwoordelijkheden
Het onderzoek bevestigt het beeld dat onder-

wijskundig beleid een zaak is van de scholen 

zelf, of er nu sprake is van meerpitters of 

eenpitters. Bij meerpitters zijn de domeinen 

fi nancieel beleid, algemene juridische 

zaken, identiteitsbeleid, kwaliteitszorg, 

ict, personeelsbeleid en huisvesting in de 

regel belegd op bovenschools niveau. Veel 

van deze bovenschoolse taken komen voor 

rekening van de vakspecialisten. Het is 

niet verwonderlijk dat het bij de eenpitters 

anders is gesteld. Ook de uitvoering van 

al deze beleidsterreinen is vaak een zaak 

van het schoolmanagement. Soms houden 

bestuursleden zich bezig met het beleid of 

de uitvoering daarvan.

Kwaliteitszorg Terwijl de kwaliteitszorg 

bij eenpitters vooral op schoolniveau wordt 

uitgevoerd, is dit bij meerpitters in 80 

procent van de gevallen een bovenschools 

beleidsterrein. Meestal is de bovenschools 

manager of de algemeen directeur 

hiermee belast, maar bij 11 procent van 

de ondervraagde besturen is een speciale 

beleidsmedewerker kwaliteitszorg 

aangesteld.

Wrang Het is goed te zien dat het 

bovenschools management zich verder heeft 

geprofessionaliseerd en dat vooral op de 

terreinen personeelsbeleid en fi nancieel 

beleid wordt gewerkt met deskundigen/

vakspecialisten. Ook de inzet op 

kwaliteitszorg, waarbij het werken met een 

kwaliteitszorgsysteem al is geëffectueerd 

of wordt voorbereid, is een mooi gegeven 

uit dit onderzoek. Dit past binnen de steeds 

groter wordende nadruk op de kwaliteit van 

het onderwijs en opbrengstgericht werken en 

leiderschap.

Het lijkt erop dat veel besturen al werk heb-

ben gemaakt van de verplichte functieschei-

ding, al blijft de vraag hoe dit is geregeld bij 

de eenpitters. In sommige gevallen houden 

bestuursleden van eenpitters zich namelijk 

bezig met de voorbereiding of uitvoering van 

beleid, blijkt uit het onderzoek.

Het is echter wrang dat juist op de verdere 

professionalisering door de overheid is 

bezuinigd. Door de afschaffi ng van het 

budget Bestuur en Management valt voor het 

gemiddelde bestuursbureau zo’n 30 procent 

van de begroting weg. Dat betekent in de 

meeste gevallen dat er – terwijl er sprake is 

van een gesmeerd lopende organisatie en 

ondersteuning van het schoolmanagement 

– moet worden bezuinigd, taken worden 

afgestoten of middelen aan het budget voor 

de scholen worden onttrokken. Besturen 

staan daarom voor de lastige keuze tussen 

de kwaliteit van de ondersteuning en de 

kwaliteit van het onderwijs.

* Een meerpitter is een bestuur met meer-

dere scholen, terwijl het bij een eenpitter 

gaat om een bestuur met één school.

Het Its-rapport is te vinden op www.ru.nl/

its/onderwijs/afgerond_onderzoek/vm/

bovenschools.

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling, medezeggenschap, orga-

nisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, de 

verhouding bestuur-management en Policy 

Governance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding.

bovenschools management heeft

zich verder geprofessionaliseerd

o n d e r s t e u n i n g

Bij de inrichting van het bestuurs bureau, 

aanpassingen van de organisatie door 

verkleining van het budget of het 

invoeren van een gewijzigde bestuurs-

structuur (inclusief functiescheiding) 

kunnen schoolbesturen een beroep 

doen op ondersteuning vanuit de AVS. 

Neem daarvoor contact op met Carine 

Hulscher-Slot via tel. 030-2361010 of 

c.hulscher@avs.nl.
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specia al (ba sis)onderwijs

Scholen voor speciaal basisonderwijs 
(sbo), lijken door de ontwikkelingen 
binnen Passend onderwijs in een 
vacuüm terecht te komen. Worden zij 
het nieuwe speciaal onderwijs, een 
doorvoerhaven voor de ‘zware’ zorg? 
Krijgen zij een puur ondersteunende 
rol voor het regulier (basis)onderwijs? 
Of gaan ze ophouden te bestaan? Op 
de sbo-scholen in Kerkrade, Landgraaf 
en Brunssum denkt men daar onder 
leiding van meerschools directeur Jos 
Hamerlinck over na.

tekst hans van den berg

De drie scholen maken deel uit van de 

stichting Movare, een onderwijsstichting 

met meerdere scholen voor basisonderwijs 

en (voortgezet) speciaal basisonderwijs, in 

totaal bijna zestig scholen. “Bestuurlijke 

schaalvergroting is, naast de samenvoeging 

van allerlei vormen van basisonderwijs en 

speciaal basisonderwijs, een kenmerk van 

deze omgeving”, merkt Jos Hamerlinck op. 

“Deze regio (Parkstad) kent een hoog deel-

namepercentage speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs. Bovendien raakt de krimp 

in leerlingenaantallen ook de sbo-scholen. De 

aanleiding om na te denken over ons onder-

wijs was dus divers.”

Communicerende vaten
Hamerlinck juicht de huidige ontwikkeling 

naar Passend onderwijs toe. “Het voordeel 

hiervan is dat er meer contact is tussen regu-

lier en speciaal onderwijs, dat er meer inzicht 

komt in wat men kan, doet en wil. Er ontstaat 

een gesprek en daarop volgt discussie en 

dialoog, maar bij dat laatste zijn we nog niet 

aanbeland. Het reguliere basisonderwijs 

en het sbo zijn als twee communicerende 

vaten. Afhankelijk van wat het reguliere 

basisonderwijs in staat is om te doen, zal het 

sbo daarop in moeten spelen, en andersom.” 

De worsteling rondom identiteit, onderwijs 

en misschien wel bestaansrecht, geldt dus 

eigenlijk voor het hele onderwijscontinuüm, 

van regulier tot speciaal, stelt Hamerlinck.

Ook de nieuwe beleidsaccenten voor 

Passend onderwijs vindt hij inhoudelijk 

gezien zeer verstandig. “De geformuleerde 

randvoorwaarden (geld en tijd) maken het 

realiseren hiervan echter onmogelijk.” 

Hamerlinck vraagt zich ook af of in die 

laatste twintig jaar van WSNS het regulier 

onderwijs in staat is geweest om meer 

inclusief te gaan denken en handelen. “We 

zijn er wellicht nog niet in geslaagd de zorg-

verbreding in de klas terecht te laten komen. 

De onderwijsbehoefte van een kind kun je 

niet alleen met een instrument of protocol 

oplossen. De beweging naar (ondoordacht) 

instrumentaliseren van het onderwijs is geen 

oplossing voor ontwikkelingsproblemen, 

want de ‘maakbaarheid’ van mensen is heel 

complex. Het inrichten van het ontwikke-

lingsperspectief (OPP) is hier een voorbeeld 

van. Er is niks mis met instrumenten, maar je 

moet wel eerst weten wat je uitgangspunten 

zijn.”

Zelfde taal
Op de sbo-scholen van Hamerlinck is het 

uitgangspunt: wat kunnen wij betekenen 

voor de onderwijsbehoeften van dit kind, in 

samenhang met ouders en ketenpartners. 

De meerschoolse directeur wil met name de 

rol van ouders benadrukken. “Zij zijn immers 

‘eigenaar’ van het kind, wij mogen er maar 

een beperkte tijd mee werken. Bij onze scho-

len draaien ouders mee in het hele proces.”

Om verder na te kunnen denken over het 

onderwijs op de drie sbo-scholen was het 

van belang dat dezelfde taal gesproken 

werd. Hamerlinck: “Elke leerkracht moet 

een kaderstellende, zorgvuldig geformu-

leerde onderwijsopvatting in het vizier heb-

ben. Zo starten wij na een aanmelding met 

ons eigen intaketraject, waarin van allerlei 

kanten informatie ingewonnen wordt, waar-

van wij vinden dat we die nodig hebben. 

Bovenop de gegevens van de Permanente 

Commissie Leerlingenzorg (PCL), gaan 

wij samen met de ouders ook bepalen 

wat het ontwikkelingsplan kan worden.” 

Tijdens dit traject wordt een leerlingprofi el 

opgesteld, bestaande uit meer dan alleen de 

intellectuele gegevens. Zoals de kind- en/

of gezinsgerichte ontwikkelingsfactoren en 

schoolgebonden ontwikkelingsfactoren. 

“Noem het handelingsgerichte diagnostiek; 

dit kind in deze omgeving. Hoe werkt het om 

het kind intrinsiek gemotiveerd te krijgen, 

hoe realiseren we dan kwalitatief goed 

onderwijs? Dit doen we in multidisciplinaire 

samenspraak met onder meer de jeugdarts, 

maatschappelijk werkende, kinderpsychiater, 

et cetera.” Het ontwikkelingsplan wordt 

aangeboden via drie zorgarrangementen: een 

basisarrangement, intensief arrangement en 

een zeer intensief arrangement. Oplopend 

van inhouden voor álle leerlingen (basis) 

naar leerlingen die zeer zwak gebleken zijn 

(zeer intensief ).

Door in het denken over onderwijs samen-

hang aan te brengen, en dit te doen met alle 

ouders, leerlingen en ketenpartners, is het 

volgens Hamerlinck mogelijk om

dezelfde taal te spreken en uitgangspunten 

goed te defi niëren. “Onderwijsmensen ken-

merken zich door hun hoge betrokkenheid, 

die vooral zichtbaar wordt in hun uiteen-

lopende retoriek en ideologie. Toch moet 

je ook samenhang nastreven, je als school 

goed profi leren omtrent wie je bent en wat 

je doet. Op die manier geef je via herkenbare 

inhoud duiding aan je onderwijs, je feitelijke 

identiteit en daarmee misschien ook aan je 

bestaansrecht.” �

m e e r  w e t e n ?

Jos Hamerlinck, meerschools directeur sbo-

scholen Movare, jos.hamerlinck@movare.nl

Hans van den Berg 

(h.vandenberg@avs.nl) werkt bij 

de AVS als adviseur. Hij houdt zich 

onder andere bezig met dienst-

verlening op het gebied van onderwijs en 

leerlingenzorg en is trainer van ‘Kind op de 

Gang!®’.

limburgse sbo-scholen maken

werk van bestaansrecht
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interview

mini s t er:  b l i j f  s c h er p,  k i j k  k r i t i s c h  n a a r  j e  s c h o o l

De onrust in het onderwijsveld over de komende bezuinigingen op onder andere Passend onderwijs 

wordt deels veroorzaakt door verkeerde beeldvorming, zegt minister Marja van Bijsterveldt. Dat 

wil ze rechtzetten. Maar haar boodschap blijft ongewijzigd: ‘‘Linksom of rechtsom, er moet worden 

omgebogen, maar we investeren ook in het onderwijs.’’ Tegelijkertijd klinkt er een ode aan de 

schoolleider. tekst marijke nijboer

‘Schoolleider is s 
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Deze periode bezoekt minister Van Bijsterveldt scholen in 

het land om haar maatregelen rondom de bezuinigingen 

op Passend onderwijs uit te leggen en vragen te beantwoor-

den. “Er zijn rondom de verkiezingen veel beelden gecre-

ëerd en uitspraken gedaan die niet klopten,” zegt ze in 

haar ruime, lichte werkkamer. “Vervelend, want het geeft 

veel onrust bij scholen. Terwijl we juist het reguliere onder-

wijs ontzien.” Wie echter hoopt dat de minister zich door 

deze gesprekken zal bedenken over haar ingrijpende bezui-

nigingsplannen, komt bedrogen uit. “Het verdere verloop 

van deze bezuinigingen zal zoveel mogelijk zijn binnen de 

kaders die naar voren zijn gekomen,” voorspelt ze.

Opmerkelijk is dat Van Bijsterveldt de bezuinigingsplan-

nen koppelt aan hogere ambities voor het onderwijs. En 

daarbij spelen schoolleiders een sleutelrol. Ze vindt dat het 

heersende beeld van managers de schoolleider tekort doet. 

“Juist in deze tijd is echt leiderschap nodig. Schoolleiders 

hebben een zware taak en moeten daarbij steun ervaren 

vanuit Den Haag. De schoolleider mag wat mij betreft 

op een voetstuk, want die heeft het niet eenvoudig.” De 

minister: “Als je een kleine hoeveelheid goede leerkrachten 

hebt met een zwakke schoolleider, zal het een heel groot 

probleem worden om die school uit het dal te trekken. Een 

kwetsbare groep leerkrachten met een goede schoolleider 

heeft juist veel meer kans op succes. Die schoolleider zal 

hen toerusten, scholing organiseren en zorgen dat zij de 

schouders eronder zetten. De schoolleider is voor mij de 

beste sleutel tot het succes van een school.”

Ze waarschuwt schoolbesturen dan ook om het vaststellen 

van hun personeelsbeleid niet uit te stellen, en om daarbij 

zeker ook rekening te houden met de bezuinigingen. “Als 

je wacht, kun je geen kant meer op. En linksom of rechts-

om, er moet omgebogen worden door de schoolbesturen.”

Zelf vindt ze het beeld van forse bezuinigingen onterecht. 

“Nederland doet het goed en we kunnen fi er zijn op wat 

we uitgeven aan Passend onderwijs. De huidige 2,2 miljard 

wordt 1,9 miljard; toch nog een heel groot bedrag. Het 

reguliere onderwijs behoudt de middelen van de extra zorg 

en krijgt straks ook het overgebleven deel van de ambu-

lante hulp rechtstreeks in handen.”

Of reguliere klassen er veel zorgleerlingen bij krijgen, 

hangt af van het samenwerkingsverband van scholen, zegt 

Van Bijsterveldt. “Ik blijf de huidige 70.000 plaatsen in het 

speciaal onderwijs fi nancieren, al worden daar de klassen 

wel iets groter. De scholen kijken straks binnen het samen-

werkingsverband of ze er aan toe zijn om meer kinderen 

in het regulier onderwijs te houden. Zo ja, dan krijgt het 

samenwerkingsverband iets meer geld in handen. Kiest 

het samenwerkingsverband ervoor om veel kinderen naar 

het speciaal onderwijs te laten gaan, dan gaat er geld van 

het samenwerkingsverband naar het speciaal onderwijs. Ik 

denk dat het zal meevallen met die enorme instroom van 

kinderen in reguliere scholen.”

Er moeten nieuwe samenwerkingsverbanden komen, maar 

de minister gaat wel kijken hoe deze zo goed mogelijk kun-

nen aansluiten bij de bestaande. “En we moeten proberen 

om de expertise zo goed mogelijk te behouden.”

leutel tot succes’
Verkiezingen
Van Bijsterveldt geeft toe dat veel afhangt van hoe de Sta-

tenleden op 23 mei aanstaande stemmen voor de Eerste 

Kamer. “Maar een partij als de SGP wil constructief met 

ons meedenken. En er zijn meer fracties in de Kamer die 

vinden dat de stelselwijzigingen noodzakelijk zijn, én dat 

zaken fi nancieel uit de hand zijn gelopen.”

Kwaliteit is niet uitsluitend afhankelijk van geld, bena-

drukt Van Bijsterveldt. Onder het huidige budget is Pas-

send onderwijs toch ook niet goed geregeld, daar was 

iedereen het toch al over eens? “Er kwam in korte tijd 

een half miljard bij, en er zitten nóg kinderen thuis, en 

sommige ouders worden nog steeds van het kastje naar 

de muur gestuurd. Leerkrachten zeggen: ik weet niet 

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart (1961) volgde een opleiding tot 
verpleegkundige. In 1990 stapte ze over van de gezondheidszorg naar 
de lokale politiek. Ze was voor het CDA gemeenteraadslid en wethouder 
in Almere. In 1994 werd ze burgemeester van Schipluiden. In 2002 
werd ze gekozen tot partijvoorzitter van het CDA. Vijf jaar later werd ze 
staatssecretaris van OCW en vanaf juni 2010 was ze lid van de Tweede 
Kamer. Sinds oktober 2010 is Van Bijsterveldt minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

‘ i k  s l u i t  n i e t  u i t  d at  w e 

u i t e i n d e l i j k  d o o r b o u w e n  n a a r 

é é n  w e t  f u n d e r e n d  o n d e r w i j s ’

35k ader prim air m a art 2011



ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

AVS Voordeel
Veel scholen samen kunnen 
beter en goedkoper inkopen. 
Dat is het idee achter AVS 
Voordeel. Om u te helpen bij het 
kiezen uit het vaak versnipperde 
aanbod, hebben we afspraken 
met diverse aanbieders 
gemaakt; met het oog op hoge 
kwaliteit en een lage prijs.

goed onderwijs door goed management

Schoolvoordeel: Administratie en informatie, Advies 
en begeleiding, ICT en multimedia, Verbruiksmateriaal, 
Educatie, Huisvesting. Privévoordeel: Financiën & 
administratie, ICT & multi media, wet & recht en o.a. 
beauty & health, elektronica, ontspanning en mobiliteit.

Meer informatie: 
www.avsvoordeel.nl of mail voordeel@avs.nl
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interview

precies waar het geld blijft. We geven in Nederland veel 

geld uit dat niet wordt gedekt door belastingen; dat gaan 

we als land uiteindelijk niet redden. Dit kabinet wil een 

heldere stip aan de horizon: hier gaan we naartoe werken. 

Het moet met een beetje minder en we gaan het anders 

organiseren.”

Cultuuromslag
‘Opbrengstgericht’ is het nieuwe motto. Een verplichte eind-

toets, experimenten met een begintoets, het actieplan Beter 

Presteren… Richt de minister zich niet erg eenzijdig op het 

cognitieve? “De kennis is aan het wegzakken. Veel vmbo-

leerlingen hebben twee jaar onderwijsachterstand. Een derde 

van mbo 1 en 2 stroomt laaggeletterd uit. Die jongeren zullen 

straks moeite hebben met functioneren in de samenleving, 

waar je voor veel zaken niet meer geholpen wordt door men-

sen, maar digitaal je weg moet vinden. Te veel pabo-studenten 

halen nauwelijks hun reken- en taaltoetsen. Daar kunnen we 

als samenleving toch geen genoegen mee nemen?”

Van Bijsterveldt bezocht pas een aantal scholen in Gronin-

gen en Drenthe die opbrengstgericht werken. “Daar was 

men heel enthousiast. Zij zeggen: het lukt, door er syste-

matisch aan te werken. Het is geen kwestie van geld, maar 

van een goede inrichting van je onderwijs. Je doelen scherp 

hebben, weten je waar je naar toe werkt. Dat is het afgelo-

pen decennium weggezakt. Er is een cultuuromslag nodig. 

Daarbij zijn schoolleiders cruciaal.”

De verplichte eindtoets zal lijken op de huidige Cito Eind-

toets en afgestemd zijn op de referentieniveaus voor reke-

nen en taal. Zo verbetert ook de doorlopende leerlijn van 

po naar vo. “Bijna 100 procent van de scholen neemt al een 

eindtoets af. Ik formaliseer dat, en leg scholen alleen de 

vraag voor of ze naast rekenen en taal ook wereldoriëntatie 

willen toetsen. Ik sluit hiermee nauw aan bij het rapport 

‘Effectief Schakelen PO-VO’ (van onder meer de AVS, red.). 

Daaruit komt ook het idee om de eindtoets naar april of 

mei te verschuiven. Zo wordt het schooladvies belangrijker, 

en terecht.”

De minister staat open voor een nieuwe wet funderend 

onderwijs, als basis voor een samentrekking van po en vo. 

“Een echte, heel brede wet zal op korte termijn niet lukken, 

maar we maken wel stappen. Kijk maar naar de referentie-

niveaus taal en rekenen. Ik sluit niet uit dat we uiteindelijk 

doorbouwen naar één wet funderend onderwijs. Ondertus-

sen nemen we al belemmeringen weg, door te werken aan 

doorlopende leerlijnen.”

Zeer zwakke scholen moeten straks al na een jaar sluiten, 

als ze onvoldoende zijn verbeterd. De minister vindt dat 

niet onredelijk. “Als je nu formeel zeer zwak wordt ver-

klaard, haal je al drie jaar onvoldoende resultaten in groep 

8. Als de verbetering dan nog een jaar duurt, betekent dit 

dat sommige kinderen vier jaar op een school zitten die er 

niet uit haalt wat erin zit. Wij willen veel eerder actief het 

gesprek met een bestuur aangaan om te voorkomen dat 

scholen zwak of zeer zwak worden.”

Van Bijsterveldt wil verder investeren in leiderschap. “We 

willen met name graag dat schoolleiders zich professio-

naliseren op het vlak van fi nanciën en opbrengstgericht 

werken. Ik ben blij met de AVS, omdat die mensen bij 

elkaar brengt en van elkaar laat leren. Schoolleiderschap 

vraagt om specifi eke competenties. Je moet hart hebben 

voor onderwijs en in moeilijke tijden de juiste dingen 

doen.” De minister komt voor de zomer met de Schoollei-

dersagenda, die de basis zal vormen voor het presteren van 

leidinggevenden.

Prestatiebeloning
Zo zal de schoolleider straks moeten bepalen wie in zijn 

team in aanmerking komt voor prestatiebeloning. De 

minister maakt daarbij een relativerende kanttekening: 

“Dit is een compromis in het Regeerakkoord. Het was voor 

de VVD een heel belangrijk punt.” Ze vindt het reëel dat 

we in het onderwijs, net als in andere sectoren, iemand die 

heel goed presteert ook meer gaan belonen, maar begrijpt 

ook de leerkrachten en de leidinggevenden die liever geld 

naar het onderwijs zien gaan, dan naar hun eigen por-

temonnee. “De Onderwijsraad heeft interessante ideeën 

geformuleerd die daaraan tegemoet komen. Je kunt een 

excellente leerkracht in plaats van een bonus bijvoorbeeld 

ook de ruimte geven om zich te specialiseren en zijn of 

haar knowhow in te zetten in de school.”

Uiteindelijk, zegt Van Bijsterveldt, gaat het om de prestatie 

van het hele team. “Het lijkt me niet meer dan logisch dat 

er ook wordt nagedacht over het extra belonen van het 

team en de schoolleider.” Staatssecretaris Halbe Zijlstra 

werkt de details van de prestatiebeloning verder uit.

“Ik vind dat het woord management onterecht een nega-

tieve connotatie heeft. Ik heb veel waardering voor school-

leiders die elke dag weer hun team meenemen in nieuwe 

ontwikkelingen,” geeft Van Bijsterveldt mee als afsluitende 

boodschap. “Het is geen gemakkelijke tijd, maar dat geldt 

voor alle Nederlanders. Bezuinigen doet pijn, dat realiseer 

ik me heel goed.” Haar advies: kijk kritisch naar je eigen 

school. “Vraag je af: maken wij de juiste, scherpe keuzes? 

Je ziet ‘no nonsense’-scholen die er bijvoorbeeld voor kiezen 

om minder te vergaderen. Die zeggen: het is een verade-

ming. Andere scholen zetten maatschappelijke organisaties 

in voor een deel van hun burgerschapsvorming, zodat zij 

zichzelf op hun primaire taak kunnen richten. Het school-

leiderschap is een pittige taak, maar ook een hele mooie 

uitdaging. Ik bewonder elke schoolleider die daar op een 

goede manier de schouders onder zet.” �

‘ w e  w i l l e n  d at  s c h o o l l e i d e r s  z i c h 

p r o f e s s i o n a l i s e r e n  o p  h e t  v l a k 

v a n  f i n a n c i ë n  e n  o p b r e n g s t g e r i c h t 

w e r k e n ’
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reportage avs- congres 2011

Leerlingen van basisschool De Heerd (Leusden) en het Startblok (Achterveld) van schoolbestuur Voila (Leusden/Achterveld) gaven tijdens de 
opening hun visie op de vier congresroutes: verantwoordelijkheid, inrichting, omgeving en de harde kant. Onder het motto: kinderen kunnen van 
alles verzinnen, maar die gaan gewoon naar school en spelen. De schoolleider moet het faciliteren. Met die boodschap werden de deelnemers de 
dag ingestuurd. Foto’s: Will Geurds

Vernieuwingsdrang 
‘d e  s c h o o l  h eef t  n ie t  m eer  h e t  o c t ro o i  o p  k enni s ’

Op het 16e AVS-congres werden twee sentimenten verenigd. Er was verontwaardiging en 

ongerustheid vanwege de bezuinigingen. Maar er werd ook vooruit gekeken. Wat hebben nieuwe 

onderzoeksresultaten en technologieën te bieden aan onderwijs en leiderschap? En welke 

kansen levert het werken in en voor de ‘internetgeneratie’ op?

tekst joëlle poortvliet
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Bepaal je favoriete lezing(en) of workshop(s) met behulp van de 
congrescatalogus.

De congresgangers stromen binnen.

Margriet Sitskoorn weet de volle zaal tot het eind te boeien.‘Al die directeuren bij elkaar geeft een bepaalde sfeer.’

op 16e AVS-congres
AVS-voorzitter Ton Duif voelt de zaal goed aan. Tijdens zijn 

jaarlijkse rede (zie pagina 1) spreekt hij kort over Passend 

onderwijs en refereert nog even aan de 12.000 man die een 

paar weken eerder in hetzelfde pand demonstreerden. Duif, 

tevens voorzitter van de Europese schoolleidersvereniging 

ESHA, verwijst meerdere malen naar internationale (onder-

wijs)denkers. Diane Ravitch (The death and life of the great Ame-

rican School system), Andy Hargreaves (The fourth way of change) 

en Sir Ken Robinson (van de korte fi lm Changing Education 

Paradigms) passeren de revue. Van hun denkwijzen en erva-

ringen kunnen Nederlandse schoolleiders veel leren, betoogt 

hij. “De school heeft niet meer het octrooi op kennis.”

Duif krijgt de lachers op zijn hand als hij via YouTube 

een waarschijnlijk nabije toekomst laat zien: een soort 

uitschuifbare iPhone waar je de krant op kunt lezen, en tan-

den kunt poetsen voor een spiegel/computerscherm waar 

je door je agenda van die dag kunt scrollen. Enthousiast 

gemompel stijgt op uit de zaal: ‘Die wil ik ook!’. Ondanks 

dat de schoolleiders soms het gevoel hebben de ontwik-

kelingen niet bij te kunnen benen (‘de kinderen zijn ons 

mijlen vooruit’), wordt op het congres duidelijk dat zijzelf 

– naast een degelijke inhoud – snelheid en interactie in 

de presentatie kunnen waarderen. Het optreden van de 

inspecteur-generaal van het onderwijs, Annette Roeters, 

wordt bijvoorbeeld morrend ontvangen. ‘Ze ging niet de 

diepte in’ en ‘negeerde het publiek totaal’ luidt het com-

mentaar. Een gemiste kans voor de inspectie, concludeert 

een teleurgestelde bezoeker over haar monoloog. >
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‘Hij wil dit heel graag een keer proberen.’

AVS-adviseur Eugène Hansen over wat te doen bij krimp.

Jezelf ontwikkelen
Wat een verschil met de bezoekers van bijvoorbeeld Margriet 

Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie. Zij weet 

een volle zaal van begin tot eind te boeien. In de hal van het 

Nieuwegeins Business Centrum (NBC) is Marten de Graaf van 

sbo de Wingerd in Cuijk naarstig op zoek naar Sitskoorn. Hij 

wil haar boek kopen. Zijn interesse voor het onderwerp her-

senen is persoonlijk, maar ook professioneel. “Voor je team-

leden en voor jezelf moet je zorgen dat er een uitdaging is, 

dat neem ik eruit mee. Bovendien kan ik het verbinden met 

Theo Camps conclusies over schoolleiderschap. Het gaat 

erom jezelf te ontwikkelen.” Ook Jan Jutten inspireert met 

zijn verhaal over Theorie U, laten zijn toehoorders tijdens de 

lunchpauze weten. Henri Arts van basisschool De Campus 

in Nijmegen: “Dat je je hart ergens in legt, dat probeerde 

Jutten mijns inziens te benadrukken. Jij doet ertoe, als 

schoolleider.”

De goed gevulde beurs, met zo’n vijftig standhouders die 

er hun kennis en producten aan de man brachten, kent vol-

doende aanloop. Veel aandacht gaat uit naar de ‘super lek-

kere smoothies’ van Driessen en de fl ight simulator van Dyade. 

Alie Haarsma van De Regenboog in Dokkum kijkt toe terwijl 

haar collega in de cabine klimt en instructies krijgt. “Hij wil 

dit heel graag een keer proberen,” lacht Haarsma. Zelf zoekt 

ze tussen haar paperassen naar haar programma voor de rest 

van de dag. “O ja, ik ga naar de Tijdgeest!”

Toekomst
Ook in de rest van het programma komen de dagelijkse 

realiteit en toekomstmuziek samen. Helemaal achterin het 

NBC-gebouw organiseren AVS-adviseurs Carine Hulscher-

Slot en Ineke Dammers een goed bezochte workshop over 

strategisch personeelsbeleid. Al snel komen de deelnemers 

aan het woord over de – soms lastige – cultuur en hun 

invloed daarop als schoolleider. Samen concluderen ze dat 

opbrengstgericht werken en een heldere visie ruimte schep-

pen voor gesprekken over de schoolcultuur en daarmee ook 

over strategisch personeelsbeleid. Een paar deuren verder 

praat Eugène Hansen, eveneens AVS-adviseur, over krimp. 

Geen jammerverhaal, maar inspiratie. Wat kun je dóen bij 

krimp? Is het ook een mogelijkheid om zaken te verbete-

ren? Het onderwerp is actueel en voor sommige besturen 

bedreigend, maar Hansen geeft er een positieve draai aan en 

gebruikt moderne middelen als korte fi lmpjes en muziek om 

zijn toehoorders mee te krijgen.

Het daadwerkelijk gebruik van internettechnologie, games 

et cetera, in de klas staat ter discussie in de workshop ‘Ict in 

uw schoolplan’ van Kennisnet. Dik vijftien schoolleiders krij-

gen tips over hoe zij ict daarin kunnen opnemen: niet als los 

hoofdstukje, maar integraal. De boodschap vindt weerklank. 

De aanwezig schoolleiders worstelen met het onderwerp. 

“Hoe krijg ik m’n team mee, als er zelfs nog een leerkracht 

tussen zit zonder emailadres?” Tegelijkertijd met deze work-

shop belichaamt de energieke ‘jonge denker’ Farid Tabarki 

de nieuwe generatie: snelheid, netwerken, kansen. Wat 

kunnen sociale netwerken voor een basisschool betekenen? 

Waarom niet een paar zonnepanelen op het dak?

Ervaringen delen op de informatiemarkt

40



h e t  av s - co n g r e s  20 11  w er d  m e d e  m o g el i j k  g e m a a k t  d o o r  h o o f d s p o n s o r s:

Driessen HRM_Payroll, Wat Werkt Op School, Kennisnet, KPC Groep, Skool Automatisering, Van Beekveld en Terpstra.
en  d o o r :  ABP, Axum, Bardo Competent BV, Berenschot, BMC, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Giralis Groep, Infi nite 
Financieel, OSG, Penta Nova, Ruud de Moor Centrum, Bazalt/HCO, Van Ree Accountants.

reportage avs- congres 2011

‘Club-honk’
Naast het (vakinhoudelijk) discussiëren en het luisteren 

naar sprekers, wordt het AVS-congres ook beleefd als een 

moment van ontmoeting. Voor sommigen is het bijna een 

reünie: oud-collega’s die elkaar één keer per jaar in Nieu-

wegein spreken. Baba Kooij van De Tjotter in Lelystad is er 

voor de derde keer bij. Samen met zijn adjunct-directeur. 

Als hem gevraagd wordt naar z’n motivatie om te komen, 

zegt hij: ‘Het is eigenlijk niet rationeel; al die directeuren 

bij elkaar geeft een bepaalde sfeer.”

De AVS-stand fungeert daarbij als een modern ‘club-honk’: 

veel leden weten de AVS-adviseurs en andere medewerkers 

te vinden voor een praatje of met een concrete vraag. Tij-

dens de borrel worden drie kersverse AVS-leden kort in het 

zonnetje gezet. Zij winnen als nieuwkomers een educatieve 

reis (zie ook pagina 49).

Maar iedereen wint iets. Aansluitend op de jaarrede van 

Ton Duif, kondigt Theo Camps, voorzitter van manage-

mentadviesbureau Berenschot, aan dat elke congresgan-

ger het boek ‘Passend leiderschap, elke school de beste 

baas’ mee naar huis krijgt. Dit gebonden werk is het resul-

taat van een samenwerking tussen de AVS en Berenschot, 

waarbij laatstgenoemde onderzoek deed naar leiderschap 

onder Nederlandse schoolleiders. Wie uiteindelijk Nieu-

wegein verliet – ook de zo’n 150 bezoekers en medewer-

kers die nagenoten van een prachtig verzorgd diner bij 

kaarslicht inclusief wijnproeverij en livemuziek – heeft 

dus ook na het congres nog voldoende stof tot nadenken. �

‘Super lekkere smoothies’Een kersvers AVS-lid krijgt een reischeque overhandigd in de stand.

Diner inclusief wijnproeverijNa het invullen van de evaluatie kregen de deelnemers gratis het boek 
van Theo Camps mee naar huis.

‘ vo o r  j e  t e a m l e d e n  e n  vo o r 

j e z e l f  m o e t  j e  z o r g e n  d at  e r 

e e n  u i t d a g i n g  i s ’

41k ader prim air m a art 2011



achtergrond

m o d er n i s er i n g  v er va n g in g s f o n d s

Grote schoolbesturen kunnen per 1 augustus aanstaande – deels – eigen risicodrager worden 

voor vervanging bij ziekte. De middelgrote besturen volgen in 2012. Deze modernisering van het 

Vervangingsfonds heeft grote gevolgen voor de besturing van onderwijsorganisaties. Is het veld 

daar klaar voor? “Omdat we al jaren een laag ziekteverzuim hebben, kunnen we veel beter dat 

premiegeld zelf inzetten voor vervanging.” tekst bert nijveld

Het Algemeen Bestuur van het Vervangingsfonds, waarin 

zowel werknemers- als werkgeversorganisaties zitten, heeft 

besloten tot een modernisering. Per 1 augustus aanstaande 

worden grote besturen, met een lumpsum van 20 miljoen 

euro of meer, (deels) eigen risicodrager voor vervanging, 

tijdens de eerste 52 ziekteweken. Schoolbesturen met 

een lumpsum tussen de 10 en 20 miljoen euro volgen per 

1 augustus 2012 en worden eigen risicodrager voor de eer-

ste 13 ziekteweken. Tegenover het hogere eigen risico staat 

een lagere premieafdracht. De modernisering geldt voorals-

nog niet voor de kleinere besturen.

Volgens het Vervangingsfonds, bij monde van adjunct-

directeur Marcel Touw, sluit deze modernisering aan bij 

de behoefte uit het veld. “Het fonds is in de jaren van haar 

bestaan nooit veranderd, de wereld om ons heen wel. De 

lumpsumfi nanciering is ingevoerd, schoolbesturen zijn 

veel groter geworden en daarmee is ook het beleidvoerend 

vermogen toegenomen. Er zijn veel besturen die best de 

verantwoordelijkheid voor hun vervangingskosten zelf wil-

len dragen.”

Bij de oprichting van het Vervangingsfonds was een van 

de doelstellingen het terugdringen van het destijds hoge 

ziekteverzuim en de torenhoge lasten die daarmee gepaard 

gingen. Het huidige verzuimcijfer van rond de 6 procent 

noemt Touw historisch laag. “Zeker afgezet tegen de leef-

tijdsopbouw en het feit dat in het onderwijs veel vrouwen 

en parttimers werken, die zich over het algemeen vaker 

ziek melden.”

‘Tegen een
volledig eigen 

risicodragerschap
had ik direct

ja gezegd’
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Meedoen onder voorwaarden
Alle grote en middelgrote besturen gaan in principe mee 

met de modernisering, tenzij ze aangeven nu nog niet te 

willen of te kunnen. Lex Albers, fi nancieel adviseur bij de 

AVS, toont zich een warm voorstander van ‘meedoen’. “Je 

krijgt meer handelingsvrijheid om als organisatie je eigen 

afwegingen te maken. Je wordt meer verantwoordelijk voor 

de bedrijfsvoering. De kosten van het verzuim zijn in het 

huidige declaratiestelsel onzichtbaar, alleen komt er aan 

het eind van het jaar ineens een boete voorbij, als het ver-

zuim te hoog was. Maar de premie ben je sowieso kwijt, of 

je nu wel of niet vervangt.”

Albers maakt echter ook een voorbehoud. “Een bestuur 

moet wel het ziekteverzuim inzichtelijk en 

onder controle hebben. Is dat nog niet 

het geval, dan doe je er verstandig 

aan het verzuimbeleid als prio-

riteit aan te pakken. Door op 

verzuim te begroten, leren deze 

kostenpost te kwantifi ceren. Dat 

kun je monitoren, bijvoorbeeld 

door intensief contact te onder-

houden met een zieke. In de 

tussentijd zou je nog kunnen 

kiezen voor het herverzeke-

ren van het risico, want dat 

mag. Het hangt van de pre-

mie af of dat interessant is.” 

Ook de fi nanciële huishou-

ding moet volgens Albers 

goed op orde zijn. “Het kan 

een overweging zijn de te 

leveren arbeid in de school-

formatie te plaatsen en zaken 

als Bapo, ouderschapsverlof, 

zwangerschapsverlof en 

langdurig ziekteverlof 

bovenschools te begro-

ten. Voor vervanging van 

het korte ziekteverlof kun 

je op elke school bijvoorbeeld 

een extra arbeidsplaats creëren of 

naar evenredigheid van de schoolgrootte een extra werk-

tijdsfactor. Daarmee is het korte verzuim op schoolniveau 

ingebouwd, dat hoeft dan niet meer gedeclareerd en bij-

gehouden te worden. Voor langdurige vervanging zouden 

onderwijsorganisaties een apart budget kunnen reserveren. 

Je gaat in feite alle afwezigheid afzonderlijk begroten, 

waardoor je een betere grip krijgt op de kostenontwikke-

ling daarvan. Bovenschools neem je al die andere vormen 

van afwezigheid op in de begroting. De sturing wordt 

eenvoudiger, omdat je de schooldirecteuren zelf verant-

woordelijk kunt maken voor het bewaken van hun arbeids-

organisatie en formatie terwijl je bovenschools zicht houdt 

op de kosten van afwezigheid (feitelijk overhead).”

Albers ziet ook mogelijkheden voor kleine besturen om 

op termijn mee te gaan in de modernisering van het Ver-

vangingsfonds. “Scholen zouden kunnen samenwerken 

met andere scholen bij het vullen en betalen van een 

vervangingspool. Ze zouden er ook voor kunnen kiezen 

om het eerste half jaar van een ziekteperiode zelf op te 

vangen en voor het halve jaar daarna een verzekering af 

te sluiten, waarvoor ze een kleine premie betalen. Na 52 

weken springt het Vervangingsfonds weer bij.”

Nu nog niet
Veel schoolbesturen staan in principe positief tegenover 

de modernisering, maar niet elk bestuur acht zich al in 

staat in te stappen. Het Vervangingsfonds schaarde de 

Stichting Fluvius in Arnhem aanvankelijk onder de grote 

besturen, maar bij nader inzien blijft Fluvius net onder 

de 20 miljoen grens. “Anders hadden wij uitstel moeten 

vragen”, zegt Sylvia Veltmaat. “Nu hebben we nog een 

jaar de tijd om ons voor te bereiden.” Veltmaat is lid van 

het College van Bestuur en heeft fi nanciën in haar porte-

feuille. “Wij komen uit een crisissituatie die ertoe heeft 

geleid dat we geen eigen vermogen meer hebben. Het ver-

zuim is bovendien hoog. In de huidige situatie zouden wij 

er fors op moeten toeleggen. Dat is voor ons onmogelijk. 

Wij zullen eerst plannings- en beleidsafspraken moeten 

maken.”

Toch wil Veltmaat deze modernisering niet alleen maar 

fi nancieel benaderen. “Ik ben in principe erg vóór het 

eigen risicodragerschap, maar dan wel volledig. Zoals 

het nu is uitgewerkt, gaat het Vervangingsfonds voor een 

beperkt eigen risicodragerschap met een premiekorting, 

waarvan het percentage nog niet helemaal vast ligt. Je 

blijft verplicht meedraaien in het andere deel, omdat de 

kleine besturen het risico van langdurig verzuim niet 

zouden kunnen dragen. Daar ben ik het niet helemaal 

mee eens. Kleine besturen werken nu vaak ook al samen 

in vervangingspools. Ik geloof sterk in een verdergaande 

manier van moderniseren, alleen het primair onderwijs 

en de dominees hebben nog een Vervangingsfonds. Het 

voorstel dat er nu ligt, is een eerste halve stap. Tegen een 

volledig eigen risicodragerschap had ik direct ‘ja’ gezegd. 

Dat geeft een forse verandering in de hele besturingsfi lo-

sofi e, die kansen biedt.”

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

e n  d e  d o m i n e e s  h e b b e n  n o g  e e n 

v e r v a n g i n g s fo n d s ’
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Premiegeld zelf inzetten
De Stichting Primair Onderwijs in Utrecht (SPO) meldde 

zich in 2008 al aan om mee te doen aan een pilot van het 

Vervangingsfonds, waarmee het eigen risicodragerschap in 

de praktijk zou worden getest. Die pilot ging niet door van-

wege gebrek aan deelname. Bestuursvoorzitter Thea Meijer: 

“Wij betalen nu een heleboel premie aan het Vervangings-

fonds en zitten vast aan een uitgebreide regelgeving en 

een fl inke administratieve last. Omdat we al jaren een laag 

ziekteverzuim hebben, kunnen we veel beter dat premie-

geld zelf inzetten voor vervanging.”

Zij denkt daarbij op termijn aan een soort plus-leraarschap, 

waarbij scholen bovenop de reguliere formatie extra for-

matie krijgen voor vervanging. “Dat is de toekomst. Maar 

in het plan zoals dat er nu ligt, is daar absoluut nog geen 

ruimte voor, we spelen net quitte. Dat we toch meedoen is 

omdat wij dit zien als een eerste stap op weg naar... 

Maar vooral ook omdat we dan direct af zijn van de admi-

nistratieve rompslomp en alvast wat ervaring kunnen 

opdoen. En we krijgen meer ruimte om beleid te maken. 

Voorwaarde blijft dat de klassen bemenst worden met 

volledig bevoegde leerkrachten.” Het idee dat besturen 

zouden gaan beknibbelen op vervanging werpt zij ver 

van zich. “Je gaat voor kwaliteit, dat is zo’n elementair 

gegeven. Ik zie juist een verruiming van de mogelijkheid 

mensen aan je te binden en mee te nemen in opleiding 

en scholing.”

Compromis
De modernisering van het vervangingsstelsel is een com-

promis tussen werkgevers die streven naar een volledig 

eigen risicodragerschap en werknemers die bevreesd zijn 

dat personeel niet altijd vervangen zal kunnen worden, 

waardoor extra werkdruk ontstaat. AVS-voorzitter Ton 

Duif heeft zitting in het bestuur van het Vervangings-

fonds en maakte deze discussie van nabij mee. “De zorg 

is of besturen het eigen risicodragerschap wel aankun-

nen”, aldus Duif. “Werknemers zijn bang dat het over 

de rug van zittend personeel gaat: ‘Sorry, het geld is op, 

we kunnen niet vervangen’. Terwijl werkgevers helemaal 

stuk lopen op de bureaucratie. De kunst is daar een mid-

denweg in te vinden.” Het huidige compromis gaat wat 

hem betreft ook nog niet ver genoeg. “Ik vind dat op ter-

mijn het Vervangingsfonds helemaal zou moeten stoppen 

(Minister Van Bijsterveldt zit ook op deze lijn en spreekt 

zelfs over korte termijn, red.). Maar besturen moeten dan 

wel eerst verder professionaliseren; ze moeten in staat 

zijn arrangementen te ontwikkelen waardoor leerkrach-

ten en schoolleiders er vertrouwen in krijgen dat die 

besturen in staat zijn de vervanging goed te regelen.”

Marcel Touw ten slotte: “Het is moeilijk alle argumenten 

voor en tegen goed te wegen, omdat onzeker is hoe het 

nieuwe declaratiestelsel zal uitpakken. Daarom is ervoor 

gekozen gewoon te beginnen en de modernisering goed 

te monitoren op zijn effecten. Houden besturen geld over, 

komen ze tekort, wat betekent het voor het verzuim- en 

het vervangingsbeleid, voor de werkdruk en voor het ver-

zuim? Uiteindelijk is het aan het bestuur om daar conse-

quenties aan te verbinden.” �

m e e r  w e t e n ?

Grote besturen kunnen het nog tot 1 juni aanstaande 

aangeven als ze (nog) niet mee willen of kunnen met de 

modernisering van het Vervangingsfonds. Wie niet reageert, 

wordt automatisch eigen risicodrager. Kijk voor meer 

informatie, onder andere over een voorlichtingsbijeenkomst, 

op www.vfpf.nl. Of neem contact op met de AVS Helpdesk.

achtergrond

r e c h t s p o s i t i o n e e l  e n 

z w a n g e r s c h a p s v e r lo f

De werknemersorganisaties hebben bedongen dat de modernisering 

van het Vervangingsfonds niet gaat gelden voor vervanging tijdens 

het rechtspositionele verlof (bijzonder verlof zoals rondom een 

geboorte of huwelijk), voor zover deze wordt bekostigd door het 

Vervangingsfonds. Hieronder valt ook het calamiteitenverlof, beter 

bekend als de tiendagenregeling. Dit vanuit de vrees dat aan de 

rechtspositie geknaagd zou worden.

De systematiek bij het declareren van zwangerschaps- en 

bevallingsverlof wordt – zoals het er nu uitziet – wel aangepakt. In 

de huidige situatie vindt een ingewikkelde verrekening plaats tussen 

schoolbestuur, UWV, Rijk en Vervangingsfonds. Onder het nieuwe 

regime behoudt ieder schoolbestuur de uitkering zelf, om daarmee 

de vervanging (eigenlijk de afwezige) te kunnen bekostigen. Wat dit 

betekent voor de hoogte van de premie is nog niet bekend.

‘d e  z o r g  i s  o f  b e s t u r e n  h e t 

e i g e n  r i s i c o d r a g e r s c h a p  w e l 

a a n k u n n e n ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, 

woordvoerder Onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.

politieke column

weg met cultuur relativisme 

in het onderwijs

De PVV heeft weinig vrienden in de publieke 

sector. Bij de politie en de zorg wat meer 

dan bij welzijn, maar in het onderwijs liggen 

we echt heel slecht. Het onderwijs is per 

traditie links of linksig, en eerlijk gezegd 

heb ik dat nooit zo goed begrepen. Ik wist 

dat ik als PVV-Kamerlid in onderwijsland 

een wereld te winnen had voor onze denk-

beelden en mens- en maatschappijvisie, 

en u hoort mij niet klagen over een beetje 

tegenwind als dat wel eens moeilijker blijkt 

te zijn dan ik had gedacht. Maar links of 

rechts, waar het in het onderwijs het meest 

om gaat is het doorgeven van kennis, tradi-

tie en vaardigheden, die de leerling toerust 

voor zijn of haar eigen pursuit of happiness.

Voor alle duidelijkheid: ik heb 34 jaar 

met hart en ziel gewerkt op een mbo in 

Rotterdam Zuid. Een leerlingpopulatie kon 

mij niet allochtoon en exotisch genoeg zijn, 

want juist daar lag voor mij de grootste 

onderwijsuitdaging. En ook al ben ik als 

linkse geëngageerde leerkracht begonnen 

en geëindigd als woordvoerder Onderwijs 

voor de PVV, ik ben nog steeds van de school 

van de verheffi ng. De echte ouderwetse 

Bildung, in de traditie van Theo Thijssen.

Eén van de redenen dat ik wegdreef van 

het linkse wereldbeeld was de onstuitbare 

opmars van het cultuurrelativisme in het 

onderwijs. Hadden we net een eman-

cipatiestrijd voor vrouwen, homo’s en 

niet-gelovigen achter de rug, werden we in 

het grote stadsonderwijs in relatief korte 

tijd geconfronteerd met een invasie van 

leerlingen – en hun ouders – met meningen 

en wereldbeelden die haaks stonden op de 

verworvenheden van onze Westerse cultuur: 

vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 

denken, gelijkgerechtigdheid van man en 

vrouw, homo en hetero, de vrijheid om vorm 

te geven aan jouw individuele leven op de 

manier zoals je dat zelf wilt.

Voor mij is dat niet zomaar wat. Dit zijn 

waarden die mij in de ziel gegrift staan, 

waarden die gekoesterd moeten worden, 

omdat ze bevochten zijn en omdat er een 

prijs voor is betaald. Met tranen en soms 

zelfs met bloed. Bovendien zijn het waarden 

waar we niet buiten kunnen. Een samenle-

ving die zo divers en zo gecompliceerd is 

geworden als de onze, kan alleen maar over-

leven als deze waarden zijn geïnternaliseerd 

in alle burgers.

Het zou mij een lief ding waard zijn als elke 

leerkracht in Nederland zich daarvan bewust 

zou zijn. Wat zou het mooi zijn als elke 

onderwijzer trots zou zijn op haar of zijn 

eigen prachtige cultuur van het Avondland 

en de leerlingen zelfbewust aan de hand zou 

kunnen nemen om ze daarvan deelgenoot 

te maken. Empor zum Licht! Was het niet 

zo? Waarom zou dat alleen voorbehouden 

zijn geweest aan witte arbeiderskindertjes? 

Waarom niet aan de kinderen uit de onder-

klasse van nu?

Dus weg met dat cultuurrelativisme. Als het 

gaat om bestuursvormen, heeft Churchill 

ooit gezegd, is democratie de minst slechte. 

En zo is het. Van alle kernwaarden die 

culturen hun burgers te bieden hebben, zijn 

de onze de minst slechte. Al onze leerlingen 

hebben daar recht op. En dat begint op de 

basisschool. �

h e t  o n d e r w i j s  i s  p e r  t r a d i t i e  l i n k s , 

e n  e e r l i j k  g e z e g d  h e b  i k  d at  n o o i t  z o 

g o e d  b e g r e p e n

v a n  a l l e  k e r n w a a r d e n  d i e  c u lt u r e n 

t e  b i e d e n  h e b b e n ,  z i j n  d e  o n z e  d e 

m i n s t  s l e c h t e
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e d u c at i e v e  r e i z e n

Nog enkele plaatsen vrij 
voor Italië!

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe berekent een schoolleider de onderwijstijd 

van een schooljaar als het ook nog eens een 

schrikkeljaar is?

tekst gerard van uunen

Een schooljaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober en bestaat uit 52 

weken plus 30 september (in een schrikkeljaar 29 en 30 septem-

ber). De bijtelling van 30 september is nodig, omdat bij het bereke-

nen van de onderwijstijd – waarbij gerekend wordt over de periode 

1 oktober jaar x tot 1 oktober jaar x+1 – geteld wordt over 52 weken. 

Maar 52 weken maal 7 dagen is 364 dagen, waardoor de berekening 

niet verder loopt dan 29 september. Omdat een kalenderjaar 365 

dagen heeft, wordt 30 september bij de berekening meegeteld als 

deze datum op een schooldag valt. Als de datum van 30 september 

niet op een schooldag valt, hoeft deze niet te worden bijgeteld.

Voorbeeld schooljaar 2011/2012

In 2012 valt 1 oktober op een maandag en 2012 is een schrikkeljaar. 

De bijtelling is 0 uur, omdat in 2012 29 en 30 september in een 

weekeinde vallen.

Neem voor meer informatie contact op met de AVS Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

er vooralsnog in geslaagd in elk dorp een schoolgebouw te laten 

voortbestaan. Deelnemers maken kennis met een gedreven school-

leider, die erin geslaagd is van elke kleine school een bijzondere 

omgeving te maken.

Tijdens het hotelverblijf in Rome is er voldoende tijd om de stad te 

verkennen. In de buurt van L’Aquila, in de Apennijnen en in Teverina 

logeert het reisgezelschap in privéhuizen, wat een unieke kans 

biedt te zien hoe de plaatselijke bevolking leeft en woont.

Een informatiebijeenkomst is gepland op woensdagmiddag 20 april 

aanstaande in Utrecht. 

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/vereniging/

internationaal

a v s  i n  d e  p e r s

Verplichte eindtoets
In het RTL Nieuws van 1 maart werd AVS-voorzitter Ton Duif naar 

zijn mening gevraagd over de verplichte en later in het schooljaar 

af te nemen eindtoets basisonderwijs. Met de verplaatsing naar 

een later moment is hij blij, maar Duif waarschuwt voor het gevaar 

dat scholen door het verplichte karakter van de eindtoets wellicht 

meer afgerekend zullen worden op alleen de toetsscores, zoals in 

Amerika en Engeland het geval is. Met alle gevolgen van dien.

Wat hebben een school in een mooie buitenwijk van Rome, 
een gloednieuw schoolgebouw in de buurt van L’Aquila en 
een verzameling kleine schooltjes in de streek Teverina 
gemeen? Het zijn scholen, bestuurd door verschillende 
provincies, waar schoolleiders oplossingen hebben 
gevonden voor zeer diverse problemen. De AVS organiseert 
van 22 t/m 29 mei een groepsstudiereis naar Italië.

Het thema van deze reis is 

‘Onorthodoxe oplossingen 

voor diverse problemen’. 

Een boeiende, historische 

tocht door Lazio, Abruzzo, 

Umbria en Toscane, waar 

binnen de strakke kaders 

van de overheid nieuwe 

wegen zijn ingeslagen, die leiden tot verbetering van de kwaliteit 

van het onderwijs en een veel grotere participatie van ouders. Hoe 

verschillend de omstandigheden ook zijn. Aan bod komen: omgaan 

met kritische en prestatiegerichte ouders in Rome, voldoende 

lestijd creëren voor creatieve vakken, wederopbouw van scholen 

na de aardbeving in de stad L’Aquila (2008) en vergrijzing in de 

streek Teverina. Door een grote schaalvergrotingsoperatie is men 
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2 7  a p r i l  a a n s ta a n d e

Onderwijscafé Overgang PO-VO
In verband met de acties tegen de bezuinigingen op 
Passend onderwijs is het Onderwijscafé over de overgang 
van groep 8 naar de brugklas verschoven van 2 februari 
naar 27 april aanstaande, van 16.00 tot 18.00 uur in studio 
Dudok te Den Haag.

Tijdens het Onderwijscafé, georganiseerd door de AVS, PO-Raad 

en VO-raad, gaan politici, beleids- en opiniemakers met elkaar en 

met vertegenwoordigers uit het veld in gesprek en debat over het 

thema. Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname 

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

drankje aangeboden en is er gelegenheid tot napraten.

Meer informatie en inschrijven: www.hetonderwijscafe.nl

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

Prijswinnaars reizen
De AVS heeft in het kader van haar jongste ledenwerfactie 
vier educatieve reizen naar Dublin en Italië/Rome verloot 
onder nieuwe po- én vo-leden en bestaande leden die 
onlangs een nieuw lid aanbrachten. 

De prijswinnaars onder de nieuwe leden zijn:

•  Kees Bouma, directeur van cbs De Borg in Haren (gaat naar 

Italië/Rome);

•  Mariëlle Overweg, adjunct-directeur van kbs De Hoeksteen 

in Vlaardingen (gaat naar Italië/Rome);

•  Angela Franken, adjunct-directeur van Almata (vso-praktijkonder-

wijs) in Ossendrecht werd vo-lid van de AVS en gaat naar Dublin.

Po-lid Lydia van den Hoonaard, directeur van obs Pantarijn in 

Rotterdam, bracht een nieuw lid aan en won daarmee de reis naar 

Dublin. Tijdens het AVS-congres op 18 maart werden de prijzen 

offi cieel uitgereikt.

a v s  v o o r d e e l

Een maand lang gratis gebruik 
van Teachers Channel

Via AVS Voordeel krijgen AVS-leden de 
mogelijkheid een maand lang gratis 
gebruik te maken van Teachers Channel, 
met heel veel onderwijsinformatie binnen 
handbereik.

Teachers Channel biedt onderwijsinformatie via één website aan. 

De site bevat concrete, direct bruikbare best practice video’s, 

achtergrondartikelen, lesmateriaal en overzichten van cursussen, 

trainingen en begeleidingsaanbod.

Met Teachers Channel kan een directeur of bovenschools manager:

Werken aan de ontwikkeling van zijn of haar schoolteam;

De Wet BIO eenvoudig toepassen (bekwaamheidsdossier en profes-

sionele ontwikkeling);

Beschikken over de benodigde managementinformatie om het 

schoolbeleid mee te ontwikkelen en te verantwoorden.

AVS-leden die willen weten hoe zij in aanmerking kunnen komen 

voor een maand lang gratis gebruik van Teachers Channel, kunnen 

kijken op www.avsvoordeel.nl.

f i k s e  ko r t i n g  v o o r  p o s ta c t i e v e 

e n  b u i t e n g e w o n e  l e d e n

Lid worden en lid blijven!
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als 
schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in 
of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere AVS-
lidmaatschap dan om in een (goedkoper) postactief of 
buitengewoon lidmaatschap. 

Dan blijft u op de hoogte van het laatste (onderwijs)nieuws via 

Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds van 

kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve reizen en 

andere door de AVS georganiseerde activiteiten (de juridische 

ondersteuning vervalt). Per 1 augustus 2011 kost een postactief 

of buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro in plaats van 

103 euro per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt bovendien 

nog steeds de oplopende korting op het persoonlijke deel van 

hun contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere nieuwe 

leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Enkele prijswinnaars namen hun reischeque in ontvangst tijdens 
het 16e AVS-congres. Foto: Will Geurds
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Zes eendaagsen

Minileergang Middenmanagement
Het middenmanagement vervult een spilfunctie binnen de school. 

Aan de ene kant bent u bezig met het uitvoeren en bewaken van 

beleidskeuzen, aan de andere kant stimuleert en ondersteunt u 

collega’s, ontwikkelt u teamleren en moet u kunnen omgaan met 

weerstanden. Met thema’s als integraal personeelsbeleid, beheer 

& fi nanciën, effectief vergaderen en omgaan met veranderingen. 

De directie krijgt er na het volgen van de opleiding een collega bij 

die de managementtaal verstaat en de betrokkenheid verbreedt. 

Collega’s hebben er een direct-leidinggevende bij, die dicht bij de 

werkvloer staat. Eigen casuïstiek en praktijkopdrachten vormen 

mede de basis van iedere bijeenkomst.

Doelgroep: middenmanagers, bouwcoördinatoren, 

adjunct-directeuren en anderen die leidinggeven aan collega’s.

Data: 16 november, 14 december 2011, 18 januari, 8 februari, 

14 maart, 14 april 2012

Kosten: leden t 1.990 / niet-leden t 2.090

Uitvoering: Bob Ravelli en specialisten

Trainingen & opleidingen
April 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Toekomstgericht leiderschap in een lerende school 6 april Wiel Botterweck

• Human Dynamics deel 2 7 en 8 april Roelf Willemstein

• Neurolinguïstisch programmeren 7 en 8 april Maartje Alma 

• Gesprekstechnieken 8 en 28 april Magda Snijders 

• Opbrengstgericht leiderschap 11 april Bob Ravelli 

• Oriëntatie op management (loopbaangesprek) 13 april Magda Snijders

• Minileergang Middenmanagement 13 april Bob Ravelli

• Leidinggeven aan bovenschoolse en 

   complexe organisaties (juridische vraagstukken) 21 april Carine Hulscher-Slot

Mei 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

   (Integratief blok) 12 en 13 mei Thelma Sweijen

• Opbrengstgericht leiderschap 18 en 19 mei Bob Ravelli en Wiel Botterweck 

• Neurolinguïstisch programmeren 20 mei Maartje Alma

• Toekomstgericht leiderschap in een lerende school (feestelijke slotdag) 26 mei Wiel Botterweck

(onder voorbehoud)

hieronder alvast een greep uit onze opleidingen in het schooljaar 

2012/2013! Meer informatie over het complete aanbod van de AVS in het nieuwe seizoen is 
te lezen in de Professionaliseringsgids 2011/2012, die in april verschijnt. Nu alvast inschrijven? 
Mail naar schoolforleadership@avs.nl.

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2010/2011 of kijk op de nieuw ontwikkelde website www.avspifo.nl, 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

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs
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Eendaagse en negen tweedaagsen

Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

Drie eendaagsen en twee tweedaagsen

Interim-management, iets voor u?

Leidinggeven aan bovenschoolse en/of complexe organisaties vraagt 

een manier van sturing en leiding waar meer afstand tot de uitvoering 

van de organisatie nodig is. Het vraagt om een langetermijnvisie, 

om strategisch denken en handelen en om sturen op afstand. Deze 

opleiding vergroot uw strategisch denkvermogen en is zowel gericht 

op persoonlijke professionele groei en zelfrefl ectie, als op het 

ontwikkelen van specifi eke managementcompetenties en kennis die 

u nodig heeft voor het aansturen van complexe organisaties. U leert 

anders te kijken naar uw organisatie, vanuit meerdere invalshoeken. 

Bijvoorbeeld het op afstand sturen van organisatieprocessen, stra-

tegisch personeelsbeleid, juridische vraagstukken, leidinggeven aan 

verandering, sturen met geld en sturen op kwaliteit.

Doelgroep: directeur/schoolleider, bovenschools manager/

eindverantwoordelijke/bestuurder. Het gaat om (startende) 

bovenschools en bestuursmanagers, en schoolleiders met ambitie 

om ‘bovenschools’ te werken, cluster- of meerschoolse directeuren 

en schoolleiders van complexere organisaties, zoals brede scholen 

en speciaal onderwijs.

Data: december 2011 t/m april 2013

Kosten: leden t 11.450 / niet-leden t 11.950

U kunt ook (een) losse tweedaagse(n) volgen in plaats van de 

hele opleiding: t 850-1.300 (afhankelijk van het thema)

Uitvoering: AVS en gastdocenten

Coördinatie: Carine Hulscher-Slot

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

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

een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder 

of een coach, een crisismanager of een operationele implemen-

tatiemanager. Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige 

professional specifi eke kwaliteiten. Alleen een goede directeur 

geweest zijn, blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. In de oplei-

ding komt onder andere aan de orde hoe interim-management en 

organisatie verandering samenhangen, welke competenties interim-

managers nodig hebben om organisatie veranderingen te kunnen 

aansturen, wat de invloed is van de specifi eke context waarbinnen 

zij werken en van de specifi eke rol die ze vervullen, en wat interim-

managers onderscheidt van gewone managers en ‘implementerende 

adviseurs’. 

Naast theorie over specifi eke thema’s is het leren vooral gecen-

treerd op (eigen) praktijkvoorbeelden en uitwisseling met reeds 

zeer ervaren interims. Na afl oop weet u of interim-management iets 

voor u is en of u de overstap gaat maken.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, 

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

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor 

interim-management.

Data: 14, 15 en 16 december 2011 (intake), 28 en 29 januari, 

9 maart, 8 juni, 20 en 21 september, 9 november 2012

Kosten: leden / niet-leden t 4.950

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

en andere experts

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.

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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voor: speciaal basisonderwijs (sbo)

van: KPC Groep, Erik Adema en Arjan Clijsen

wat: handreiking

1-zorgroute in speciaal 
basisonderwijs

Ontwikkeld en samengesteld naar aanleiding van een 

onderzoek naar het verloop en de resultaten van de imple-

mentatie van 1-zorgroute in het sbo. Bevat aandachtspunten 

ter bespreking binnen het team/de bouw, de uitgangspunten 

en stappencyclus van handelingsgericht werken, een groot 

aantal formats, kijkwijzers en andere overzichten voor het suc-

cesvol invoeren van 1-zorgroute. Meer informatie en bestellen: 

verkoop@kpcgroep.nl (bestelnummer 100448)

voor: schoolleiders en contactpersonen basisonderwijs

van: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)

wanneer: 6 april

waar: de Eenhoorn/Regardz, Amersfoort

wat: conferentie

Wanneer er klachten zijn 
over uw school

Allerlei aspecten van klachten passeren de revue: klachten cor-

rect behandelen, klachten serieus nemen, valse klachten het 

hoofd bieden, et cetera. En te midden van de dynamiek die een 

klacht teweegbrengt, de regie houden naar de media. 

Meer informatie: www.ppsi.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: schoolleiders, bovenschools managers, ict-

portefeuillehouders en -coördinatoren

van: IPON

wanneer: 13 en 14 april

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: beurs

IPON 2011: Onderwijs in de 
21e eeuw

Twee dagen lang kan de bezoeker van de vierde IPON zich weer 

bij laten praten en scholen op het gebied van digibords, ELO’s, 

WikiWijs, cloud-computing, iPad, mindmaps, Google Earth, 

serious gaming, bordtools, methoden via I-board, Twitter en 

nog veel meer. Een bezoek aan IPON 2011 geeft recht op een 

bijscholingscertifi caat (persoonlijk af te halen bij de informa-

tiebalie). Kijk voor meer informatie en kosteloos registreren 

op www.ipon.nl.

voor: basisscholen en bso’s

van: Nederlandse Hartstichting

wat: prijsvraag

Pimp Mijn Plein
Doel is om meer actie te creëren op het speelplein en kinderen 

de kans te geven om lekker te bewegen. Met mooie prijzen 

voor meer activiteit op het speelplein. Ontwerp vóór 30 april 

samen met de leerlingen een gezond hinkelspel in pleinplak-

kers. De hoofdprijs is de Freeplayer ter waarde van t 1.995, een 

multifunctioneel sportpakket dat je binnen een paar minuten 

opzet. Kijk op www.heartjump.nl/pimpmijnplein voor meer 

informatie en voorbeelden.

voor: cultuurcoördinatoren en hun trainers, ook 

schooldirecteuren, leerkrachten, beleidsmakers, pabo-

studenten, cultuuraanbieders en ouders

van: Cultuurnetwerk Nederland

wat: website

Cultuurcoordinator.nl
Bevat actuele informatie, tips en inspiratie (praktijkverhalen) 

voor cultuurcoördinatoren en icc-trainers. Alle belangrijke 

onderwerpen rond cultuureducatie komen aan bod, zoals 

lessen & projecten, geld en subsidie, cultuurplan en beleid, 

disciplines als muziek, theater en dans. Bezoekers van de site 

kunnen ook reageren op artikelen en deelnemen aan online 

discussies. Meer informatie: http://cultuurcoordinator.nl
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voor: iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt

van: Poetry International, Onderwijsraad, Nationaal 

Onderwijsmuseum en CED-groep

wat: bundel

Onderwijsgedichten 
1591 – 2010

Wie heeft geen herinneringen aan zijn of haar schooltijd? 

Veel aspecten uit het rijke schoolleven passeren in ‘Soms 

moet het werkelijk stil zijn’ de revue. Met zo’n driehonderd 

gedichten in historische volgorde, door grote dichters uit 

Nederland en Vlaanderen. Het voorwoord is geschreven 

door Kamervoorzitter en oud-leerkracht Gerdi Verbeet. 

Bestellen: www.uitgeverijdouane.nl

voor: professionals die bezig zijn met buitenschoolse 

opvang

van: Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)

wat: handvatten

Pedagogisch kader 
buitenschoolse opvang

Naast het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’, met 

concrete handvatten voor de werkwijze in kinderdagverblijven 

en peuterspeelzalen, is er nu ook een ‘Pedagogisch kader 

kindercentra 4-13 jaar’. Dit omvat drie onderdelen: pedago-

gische kennis (Wat hebben kinderen nodig?), pedagogische 

doelen (Wat willen we bereiken?) en pedagogische middelen 

(Wat doen we in de buitenschoolse opvang?). Downloaden: 

www.stichtingbkk.nl/pedagogisch-kader/peka4-13.html

voor: scholen

van: Website@School

wat: gratis software

Eigen schoolwebsite bouwen
Scholen kunnen via www.websiteatschool.eu gratis software 

downloaden, waarmee ze eenvoudig hun eigen website kun-

nen bouwen. Het is een content management system (cms) 

waarmee een oneindig aantal schoolwebsites kunnen worden 

ingericht.

boekbespreking

w il l en  =  k unnen  =  d o en

In de publicatie ‘Willen = Kunnen = Doen: Kwaliteitszorg 
in het primair onderwijs’ geeft Cees Bos schoolleiders en 
leerkrachten aanwijzingen om hun kwaliteitszorg op een 
praktische manier vorm te geven.

tekst ineke dammers, avs

Niemand is tégen kwaliteitszorg. Iedere school wil kwaliteit 

leveren. Schoolleiders en leerkrachten streven naar optimale 

(affectieve en cognitieve) resultaten en naar een hoge mate van 

ouderbetrokkenheid en -tevredenheid. Hierbij staat centraal wat 

goed is voor de leerling.

Kwaliteitszorg is ook niets nieuws. Scholen en leerkrachten 

zorgden al voor kwaliteit, lang voordat het woord kwaliteitszorg 

bestond. Het streven naar kwalitatief goed onderwijs zit hen in het 

bloed. Maar het plegen van systematische kwaliteitszorg is verre 

van eenvoudig. Het lukt veel scholen niet om hun kwaliteitszorg te 

integreren in de dagelijkse werkzaamheden, om zo gestructureerd 

te werken aan de verbetering van hun kwaliteit.

Willen = Kunnen = Doen geeft antwoord op twee vragen: wat 

wordt er van scholen verwacht en hoe krijgt een school dit voor 

elkaar? Het gaat niet om ingewikkelde zaken, eerder om willen; 

om een bepaalde mentale instelling. Schoolleiders die echt werk 

willen maken van kwaliteitszorg zullen hierin slagen (kunnen). 

Deze publicatie ondersteunt hen bij het denken en doen, en helpt 

hen om ideeën over kwaliteitszorg in actie(s) om te zetten (doen).

Het boek gaat naast kwaliteitszorg dan ook over personeelsbeleid, 

management en dus: leiderschap. Het is gebaseerd op de theorie 

(handleiding WMK-PO, Bos 2006) en de geprogrammeerde 

instructie WMK-PO (Bos, 2009). De hoofdstukken bevatten vol-

doende uitdaging, wat het voor schoolleiders uitnodigend maakt 

het boek te lezen. Niet in het minst omdat de leerlingen daar 

uiteindelijk van profi teren!

Auteur Cees Bos werkte dertien jaar in het primair onderwijs, en 

vervolgens eenzelfde periode aan de pabo. Daarnaast was hij 

meer dan tien jaar betrokken bij opleidingen voor adjunct-school-

leiders, schoolleiders en bovenschoolse managers.

Willen = Kunnen = Doen, 2009, Cees Bos, 

Van Gorcum, ISBN: 978 90 232 45933

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn 

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

publicatiesenproducten/kaderprimair/

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

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

Hoe ontwikkel ik een zorgprofi el en komen we tot 
een dekkend aanbod? Hoe vergroot ik de onderwijs-
kwaliteit en hoe 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. 

Samen met u en uw team onderzoeken we wat de kennis, 

kunde, ambities en grenzen van uw school (scholen) zijn. 

Na afl oop beschikt u over een actueel zorgprofi el binnen uw 

school, een plan van aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe 

expertise en een gefundeerde basis voor het maken van 

beleidskeuzes en strategische afwegingen op bestuurs- en 

samenwerkingsverbandniveau.

Al meer dan 2.200 teams 

binnen het po en vo en 40.000 

leerkrachten volgden deze 

intensieve maatwerktraining, 

waarmee de ontwikkeling naar 

Passend onderwijs van onderop – op de werkvloer – 

handen en voeten krijgt. Kijk voor meer informatie op 

www.kindopdegang.nl of 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, 

met wie u te maken heeft, wat uw rol is in de regio of het 

samenwerkingsverband, hoe geldstromen lopen of hoe u zich 

gaat profi leren (of concurreren)? De AVS kan u ondersteuning 

bieden bij dit complexe proces.

Meer informatie: Michiel Wigman, m.wigman@avs.nl

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

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

goed onderwijs door goed management


