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Inhoud maart

Blijf met je 
vingers van de 
Citotoets af
Jaarrede	van	AVS-voorzitter	Ton	Duif,	uitgesproken	

tijdens	het	18e	AVS-congres	‘Opvoeden,	een	hele	

puzzel’	op	15	maart	2013.

Goedemorgen, 

welkom. Ik zie 

gelukkig dat 

ondanks de econo-

mische crisis en de 

krappe budgetten 

u ook dit jaar met 

velen naar het 18e 

AVS-congres bent 

gekomen. Veel 

bekende gezichten 

vandaag, maar 

vooral ook nieuwe. Een speciaal welkom voor onze gasten uit binnen- en 

buitenland die vandaag met ons kennis willen delen. Dit benadrukt 

maar weer eens het internationale karakter van ons congresthema: 

‘Opvoeden, een hele puzzel’. Niet zo maar gekozen. Was de samenleving 

toen ík klein was nog redelijk overzichtelijk, kinderen moeten anno nu 

heel wat verstouwen op hun reis naar volwassenheid. Was onze wereld 

vroeger zwart-wit en later met grijsnuances, nu is het een caleidoscoop 

van kleuren waarin je al vroeg een weg moet zien te vinden. U kunt 

zich daar best een voorstelling van maken. De fameuze Amerikaanse 

onderzoeker Ian Jukes heeft inmiddels aangetoond dat kinderen die 

nu opgroeien een geheel andere leerstrategie hebben ontwikkeld dan 

u en ik. Hun hersenen zijn anders gestructureerd. Anders is niet beter 

of slechter, maar gewoon anders. Dat betekent dat kinderen ook een 

andere benadering van volwassenen nodig hebben dan die waarin wij 

traditioneel zijn geschoold. En zij kunnen je precies vertellen hoe dat 

moet, als we maar naar hen willen luisteren.

Hoe belangrijk methodisch onderwijs in het verleden ook was, het blijft 

de vraag of deze vorm van onderwijs nog voldoende aansluit bij de 

Jaarrede _ door avs-voorzitter ton duif

>
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leerling van de 21e eeuw. Nederland scoort internationaal 

uiterst goed als het gaat om de zwakkere leerling. Ook bij 

de gemiddelde leerlingen doen we het goed en gelukkig is 

er steeds meer aandacht voor de heel goede leerling. Maar 

waar komt deze vreemde driedeling vandaan? Wel, dat ligt 

in grote mate aan het gestructureerde keurslijf van metho-

disch onderwijs. Methodisch onderwijs gaat uit van een 

gefixeerde leerlijn waar per definitie heel wat kinderen van 

afwijken. Alles wat er structureel onder zit, zijn per defini-

tie zorgleerlingen. Zij die deze leerlijn volgen zijn goed, en 

degenen die daar bovenuit schieten noemen we excellent. 

Maar wat als een zeer begaafde leerling onder zijn of haar 

niveau presteert en toch ver boven het gemiddelde zit? Is dat 

dan geen zorgleerling? Of een minder getalenteerde leer-

ling die dankzij grote inspanningen net onder ons gemid-

delde scoort? Is hij of zij niet excellent? U ziet, kwalificaties 

moet je weten af te zetten tegen de context waarover we 

het hebben. En als het waar is dat de leerlingen van deze 

eeuw anders leren, dat er steeds minder standaard kinderen 

zijn, dan moeten we nu echt aan de slag met op het kind 

afgestemd onderwijs. Daarover wordt al jaren gesproken, in 

binnen- en buitenland, maar afgezien van wat kleine suc-

cesjes blijft ons onderwijs nog in hoge mate gekenschetst 

als klassikaal, methodisch onderwijs met een adaptief jasje. 

Als het waar is, zoals Michael Schratz uit Oostenrijk heeft 

beweerd, dat elk kind leert volgens een eigen leersysteem 

– even uniek als vingerafdrukken dat ook zijn – dan zou 

dat toch consequenties moeten hebben voor de inrichting 

van de school? Om dit te bewerkstellingen hebben we goed 

geschoolde schoolleiders en leraren nodig die met verande-

ringen kunnen omgaan. Zowel de OECD als McKinsey heb-

ben gewezen op de relatie tussen hoogwaardig onderwijs 

en goed geschoolde leraren en schoolleiders. Finland heeft 

dit de laatste twintig jaar in praktijk gebracht en wordt dan 

ook overlopen door hordes onderwijsgevenden die de kunst 

komen afkijken. Maar we leren er niet van: anders dan in 

Finland neemt elders de roep om gestandaardiseerde testen 

en toetsen toe, wat op gespannen voet staat met leerlingge-

bonden onderwijs en innovatie. De commotie over de Cito-

toets en een mogelijke eindtoets primair onderwijs is daar 

een mooi voorbeeld van (zie verderop).

Laten we realistisch zijn: hoe goed we onze leraren en 

i n  m e e r  da n  150  j a a r  o n d e r w i j s 
g e s c h i e d e n i s  z i j n  w e  n o g  n oo i t 
zo  o p  k wa l i t e i t  e n  t r a n s pa r a n t i e 
g e r i c h t  g e w e e s t  a l s  n u

Foto’s:	Will	Geurds
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schoolleiders ook opleiden, hoe goed we die professionele 

ruimte ook inrichten, we kunnen het niet alleen. It takes a 

village to raise a child. Een succesvolle school staat midden 

in de gemeenschap, is verbonden met ouders, jeugdwerk, 

kinderopvang, jeugdzorg, sportverenigingen en ga zo maar 

door. De ontwikkeling van een samenhangende visie over 

hoe wij onze kinderen graag willen opvoeden, is belangrijker 

dan ooit. Als het al moeilijk is om in deze caleidoscopische 

wereld op te groeien, dan hebben kinderen het recht dat 

wij hen daarbij ook goed begeleiden en steun bieden, zowel 

binnen als buiten de school. En er is nog een tweede reden 

waarom we ons ook bezig moeten houden met de omgeving 

waarin kinderen opgroeien. Recente tragische zelfdodingen 

van kinderen, die uit het leven zijn gestapt omdat ze niet 

konden leven in een wereld van agressie, pesten en fysiek 

geweld, geven aan dat we met een groot probleem te maken 

hebben. Was pesten vroeger al voor velen onverteerbaar, met 

de komst van social media lijkt het zich af te spelen buiten ons 

zichtveld. Social media bieden kinderen een eigen wereld 

die moeilijk toegankelijk is voor de volwassen generatie van 

boven de 30. Zij wanen zich daar onbespied. En waar geen 

controle is, kunnen dit soort activiteiten ernstig uit de hand 

lopen, is gebleken. Reden te meer om social media serieus te 

nemen en je daar in te verdiepen. Kinderen die weten dat u 

daar ook bent en hen wil volgen, bedenken zich voordat zij 

zich met deze praktijken bezig zullen gaan houden. Het is 

dan ook goed dat de AVS, samen met anderen en het ministe-

rie van OCW, zich op dit moment beramen op een effectieve 

aanpak van het pestprobleem.

Centrum Educatief Leiderschap Het gaat dus om 

verdere professionalisering. De AVS heeft al lange tijd gelob-

byd voor extra middelen daarvoor. De maatschappelijke 

ontwikkelingen gaan in een exponentieel tempo. In 2002 

hebben wij het initiatief genomen tot oprichting van de 

Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA), waarin in tien 

jaar tijd meer dan 2.700 schoolleiders de ordening van hun 

professionalisering hebben ondergebracht. Met de doorstart 

van de NSA in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs 

en een cao-afspraak dat op afzienbare termijn elke leidingge-

vende – niet zijnde een statutaire bestuurder – zich daarbij 

gaat aansluiten, maken we voor de buitenwacht zichtbaar 

dat schoolleider zijn een apart vak is dat je niet zo maar 

kunt uitoefenen. Door de cao-afspraak dat voor scholing een 

bedrag van 2.000 euro per jaar per schoolleider – te betalen 

uit een extra toevoeging in de prestatiebox – beschikbaar 

is, wordt het ook mogelijk aan die professionalisering vorm 

te geven. Professionaliseren betekent niet alleen het volgen 

van een master of het bezoeken van cursussen. Echt profes-

sionaliseren in deze tijd betekent ook dat je deelneemt 

aan lerende netwerken, leert van het delen van kennis en 

good practises, je eigen school verbindt met andere scholen 

waardoor je over de grenzen van je eigen school leert heen 

te kijken. Leren en kennisontwikkeling in de 21e eeuw 

doe je samen. Daarom heeft de AVS inmiddels, samen met 

andere partners, het Centrum Educatief Leiderschap (CEL) 

opgericht. Het centrum zal gaan functioneren als de virtu-

ele en fysieke ontmoeting van leidinggevenden en bestuur-

ders in het primair en voortgezet onderwijs. Deelname aan 

CEL betekent niet alleen dat u in aanraking komt met grote 

internationale denkers zoals Fullan, Hargreaves, Sahlberg, 

Schratz, Hopkins en vele anderen, maar ook leren we daar 

gezamenlijk hoe je je school op een hoger plan te krijgt. 

CEL is van ons allemaal. Om onze leden zoveel mogelijk te 

ontmoeten en het nuttige met het aangename te verenigen, 

hebben we ook een twintigtal eendaagse cursussen uitgezet 

met thema’s die door uzelf zijn aangedragen. Behalve u een 

dag te verdiepen in dat thema geeft uw deelname hieraan 

ons de mogelijkheid om in samenspraak met schoolleiders 

en -bestuurders de lerende netwerken binnen CEL op te bou-

wen. CEL bestaat niet zonder die inbreng. Ik zou zeggen: doe 

mee met samen innovatie vorm te geven. Meer informatie is 

verkrijgbaar bij de AVS. Onder andere de CEL-bijeenkomsten 

worden gehouden in goed geoutilleerde vergaderzalen in 

het nieuwe AVS-kantoor aan de Herenstraat 35 in Utrecht, 

vlak bij onze vorige locatie. Dit prachtige pand moet de 

ontmoetingsplaats van ons allen worden. Door de moderne 

communicatie middelen zijn we in staat met elkaar webi-

nairs te organiseren, skype meetings en talloze andere vormen 

van online learning.

Tekorten arbeidsmarkt Naast eerder genoemde zaken 

zijn er ook andere ontwikkelingen die ons zorgen baren. 

Door de daling van het aantal leerlingen en sluipende bezui-

nigingen op de bekostiging van onze scholen, raken veel 

leraren hun baan kwijt en wordt het voor nieuwe instroom 

zo goed als onmogelijk werk te vinden. Er is dus een groot 

overschot op de arbeidsmarkt. Maar er staat ons een helse 

ontwikkeling te wachten. Vanaf 2015 gaan grote groepen 

leraren én schoolleiders met pensioen. Dit betekent dat 

we nu een overschot hebben en mensen ontslaan, terwijl 

we hen straks meer dan nodig zullen hebben. Dit vraagt 

van scholen en besturen nu actie! De regio’s zullen moeten 

gaan samenwerken om zoveel als mogelijk mensen voor 

de sector te behouden. Als je in Nederland werkloos wordt, 

heb je opeens geen werkgever meer die zich om je bekom-

mert. Je staat er alleen voor. Dat moet veranderen. Er liggen 

grote kansen om regionaal de toekomst van de onderwijs-

arbeidsmarkt veilig te stellen door nu in actie te komen. 

Het gaat daarbij om doorwerken met behoud van uitkering, 

het samenvoegen van werkloosheid en vervullen van de >

d e  r o e p  o m  g e s ta n d a a r d i s e e r d e 
t e s t e n  e n  to e t s e n  s ta at 
o p  g e s pa n n e n  vo e t  m e t  v a n 
l e e r l i n g  g e b o n d e n  o n d e r w i j s 
e n  i n n o v at i e
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vervangingsvraag, het aanbieden van additionele scholing 

en binding aan de school en de sector. De AVS zal, in samen-

werking met het Arbeidsmarktplatform PO, een aantal 

pilots uitwerken waarvan we de opbrengsten en resultaten 

via ons Centrum Educatief Leiderschap zullen verspreiden 

onder iedereen die daar belang bij heeft. U bent het die 

anders moet uitleggen aan boze ouders en geïrriteerde 

bestuurders waarom er onvoldoende personeel in de school 

is. Het is daarom nu tijd voor actie.

De komende jaren gaan dus aanzienlijke aantallen van ons 

met pensioen, na vele jaren zich met hart en ziel voor het 

onderwijs te hebben ingezet. Los van de eerder genoemde 

arbeidsmarkteffecten moeten we ook constateren dat de 

toekomst van onze pensioenen op het spel staat. Doordat de 

rente op een historisch laag peil staat, zijn ook de dekkings-

graden van de pensioenfondsen onder de vereiste 105 pro-

cent gedaald. Voor 2013 betekent dit dat alle pensioenen 

én pensioenaanspraken met 0,5 procent naar beneden zijn 

bijgesteld. Voor 2014 is de prognose zeker niet rooskleuriger. 

Dat betekent dat we op onze hoede moeten zijn, zeker na 

de laatste berichten dat onze pensioengelden gebruikt gaan 

worden om hypotheken op te kopen. We hebben gezien waar 

dat bij onverstandig beleid toe kan leiden. De AVS zet zich, 

via het Ambtenarencentrum, in voor een goede pensioen-

voorziening voor allen in het onderwijs, jong en oud. Voor 

zowel huidige werkenden als gepensioneerden. Daarom is 

het belangrijk dat gepensioneerden en actieven goed zijn 

vertegenwoordigd in de AVS. Binnen onze vereniging is een 

werkgroep actief onder leiding van Hans Pennings, bestuur-

der bij de AVS. Een gepensioneerd lidmaatschap van de AVS 

biedt nog meer voordelen, maar vooral blijft u betrokken 

bij het wel en wee van een sector waar u zoveel jaren hebt 

gewerkt en waar u vaak zo van houdt.

Citotoets Vorige week was het spannend voor onze 

groep 8-ers, de uitslag van hun noeste Cito-inspanningen zat 

verpakt in een kleine envelop. Voor veel leerlingen bracht de 

uitslag niet al te veel verrassingen, samen met de meester 

of juf en hun ouders is er al maanden gesproken over hoe 

verder na de basisschool. Dit schooladvies sluit in meer dan 

85 procent aan bij de uitslag van de Citotoets. Het is een 

mooi instrument, die Citotoets, die zijn waarde in al vele 

jaren heeft bewezen. Een instrument dat een goede voor-

spelling geeft van je kansen in het voortgezet onderwijs. 

Maar er is ook een schaduwkant; door de enorme mediahype 

en doordat velen steeds weer proberen de gemiddelde uit-

slag per school af te zetten tegen de kwaliteit van die school, 

gaat het mis. De druk wordt opgevoerd. Kinderen worden 

getraind om de Citotoets zo goed mogelijk te maken. De 

effecten die daardoor optreden zijn te vergelijken met het 

afleggen van een rijexamen, op een besloten terrein volgens 

een vast parkoers. Eenmaal overgeleverd aan het hectische 

verkeer van alledag zijn ongelukken dan voorspelbaar. Het 

lijkt wel of het belangrijker is wat je in drie dagen presteert, 

dan wat je in acht jaar hebt geleerd. Recent bereikten we 

een climax; staatssecretaris Sander Dekker stuurde een brief 

naar schoolbesturen waarin hij aankondigde dat hij, op 

verzoek van RTL4 met een beroep op de Wet Openbaarheid 

van Bestuur, de gemiddelde Citoscores – naast andere gege-

vens – openbaar wil maken. Nu is met openbaarheid niets 

mis; heel veel, zo niet alle deelnemende scholen, publiceren 

hun gemiddelde Citoscore op websites en in schoolgidsen. 

Maar hier zit iets anders achter. De werkelijke bedoeling is 

om rankinglijstjes te publiceren, daarbij suggererend dat 

op basis van deze gegevens kan worden bepaald wat wel en 

wat geen goede school is. Teaching to the test ligt op de loer. 

Overdrijf ik? Welnee, dit gebeurt inmiddels in veel landen 

om ons heen. In Amerika heeft de No Child Left Behind-act van 

oorspronkelijk George Bush op basis van dit soort gestan-

daardiseerde testen het onderwijs ernstig doen verslechte-

ren. Door de negatieve sancties die worden opgelegd bij niet 

steeds beter presteren op basis van dit soort lijsten, wordt 

er niet alleen massaal getraind op deze testen, maar wordt 

er – zoals veel Amerikaanse collega’s mij toevertrouwen – 

massaal gefraudeerd. Ik denk dat het hier niet zo’n vaart zal 

lopen, maar we moeten wel waakzaam blijven. Mijn oproep 

is dan ook: blijf met je vingers van de Citotoets af. Het is een 

toets van en voor de leerling en van belang voor de betrok-

ken ouders en de school. De onderwijsinspectie is in het 

leven geroepen om de onderwijskwaliteit in beeld te bren-

gen van alle scholen in Nederland. Een bezoekje aan de web-

site van de inspectie leert dat daar voldoende transparant 

en voor ieder zichtbaar de inspectierapporten zijn in te zien. 

We hebben hierover naar uw mening gevraagd. Het ging 

daarbij om vijf vragen: 1.692 (!) van u hebben de enquête 

ingevuld in een tijdbestek van vier dagen. De uitslag:

•  De uitslag van de Citotoets geeft een goede onderbouwing 

voor het advies van de leraar voor de verwijzing van leer-

lingen naar het vervolgonderwijs.

 68% ja, 32% nee

•  De Cito-eindtoets meet de capaciteiten van de leerling in 

een aantal vakken en zegt weinig over de kwaliteit van het 

onderwijs in de school.

 83% ja, 17% nee

•  Om de kwaliteit van de school te bepalen, moet je naar 

het totale onderwijs over een langere periode kijken, en 

niet slechts naar de score op de Citovakken.

 99% ja, 1% nee

•  Publicatie van lijstjes met Cito-uitslagen per school zet 

ouders op het verkeerde been en is dus misleidend.

 92% ja, 8% nee

h e t  i s  z o n d e r  m e e r  e e n  v i n g e r 
w i j z i n g  d at  z o’ n  6 0  p r o c e n t 
v a n  s c h o o l l e i d e r s  o v e r w e e g t 
t e  s to p p e n  m e t  h e t  a f n e m e n 
v a n  d e  c i toto e t s
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•  Als het ministerie van OCW de lijst met de Citoscores 

publiceert, overweeg ik stellig volgend jaar een andere 

onderbouwing van het schooladvies dan Cito.

 59% ja, 41% nee

Het is zonder meer een vingerwijzing dat zo’n 60 procent 

van schoolleiders overweegt te stoppen met het afnemen 

van de Citotoets als dit zo doorgaat. Nu zal dit in de praktijk 

niet snel zo zijn, maar het is een duidelijk signaal dat we 

deze ratrace ten stelligste afwijzen. Het onderzoekje leverde 

ook nog eens meer dan 700 (!) spontane reacties op, verre-

weg de meeste in de trant van het volgende citaat: 

een viertal argumenten waarom een dergelijke eindtoets 

niet zinvol is en verspilling van geld en energie:

•  Anders dan bij andere schooltypen bezoeken alle leerlin-

gen onze basisscholen met alle daarbij behoren kwalifica-

ties. Dat veroorzaakt fluctuaties in opbrengsten die veel 

groter zijn dan bij bijvoorbeeld het eindexamen voortge-

zet onderwijs.

•  Alle basisscholen zijn inmiddels verplicht een leerling-

volgsysteem bij te houden, waarin de leerlingprestaties 

gedurende acht jaar worden bijgehouden en opgeslagen. 

De inspectie ziet daar op toe. Een verplichte eindtoets 

veroorzaakt nog meer vroegtijdige labeling en selectie op 

basis van een momentopname.

•  Scholen zullen hun lesprogramma’s sterk gaan afstem-

men op de eindtoets. Aangezien een dergelijke eindtoets 

niet alle kerndoelen zal toetsen, zullen veel sociaal-emoti-

onele en culturele vakken verschralen. Het zal zeker nade-

lig zijn voor alle overige taken en wensen die op het bord 

van de school zijn terecht gekomen.

•  En niet geheel onbelangrijk: een dergelijk eindtoets gaat 

kapitalen kosten, geld dat we liever in het primaire proces 

zouden willen steken.

Dit alles betekent niet dat scholen zich niet willen ver-

antwoorden. Veel scholen werken al met rapportages via 

Vensters PO. Daarin worden ook, indien van toepassing, 

de Citoscores vermeld, maar dan wel in de context van de 

school. In meer dan 150 jaar onderwijsgeschiedenis zijn we 

nog nooit zo op kwaliteit en transparantie gericht geweest 

als nu. En wat anderen ook doen, wij zullen op deze weg 

doorgaan.

Het verschil maken Het afgelopen jaar heb ik vele bij-

eenkomsten van directieberaden en andere bijeenkomsten 

mogen bezoeken die mij bijzonder hebben geïnspireerd. 

Ik ben altijd onder de indruk van uw passie en betrokken-

heid bij het wel en wee van de school. Maar zeker ook van 

uw deskundigheid. Schoolleider of bestuurder zijn in deze 

hectische tijd is geen gemakkelijke opgave. Wij, bestuurders, 

schoolleiders en leraren maken het Nederlandse onderwijs. 

Daar kunnen we trots op zijn. Doe dus met ons mee, samen 

maken we het verschil. Het gaat om het hele kind, zijn weg 

naar volwassenheid, soms vallend, soms bang, soms over-

moedig, maar het kan gelukkig een groot deel van deze weg 

vertrouwen op ons allen. Wat kan belangrijker zijn voor je 

kansen in het leven? _

Ik wens u allen een inspirerende dag toe.

l e r e n  e n  k e n n i s o n t w i k k e l i n g 
i n  d e  2 1 e  e e u w  d o e  j e  s a m e n

“Vraag 5 is me uit het hart gegrepen! Ik word zo langzamerhand 

‘spuugzat’ van dat gedoe rond de Cito-eindtoets. De uitslag van de 

Citotoets zoals ‘het publiek’ die interpreteert, is de ruwe uitslag. Zo 

hebben wij vier leerlingen in groep acht met een IQ beneden de 80, 

een autist, een leerling met Gilles de la Tourette, een ADHD’er, drie 

leerlingen met ernstige dyslexie. Ik heb mijn team een compliment 

gegeven dat ze deze leerlingen tot en met groep 8 goed hebben kun-

nen begeleiden. Ik had enige tijd geleden een bijeenkomst over het 

leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Na een uurtje of drie gesproken 

te hebben over het berekenen van allerlei scores (tot ongeveer drie 

decimalen...) vroeg ik de aanwezigen wanneer we het eens over het 

kind achter die cijferbrij gaan hebben. Ik zie in het veld dat veel 

collega’s steeds meer gedemotiveerd raken door de groeiende bureau-

cratie rond de groep en de uit de hand gelopen aandacht voor de 

eindtoets.”

Maar we zijn er nog niet. De kans bestaat dat we alsnog uit-

komen op een verplichte eindtoets voor alle basisscholen. 

Eerdere kabinetten speelden al met dit idee. Sterker, op dit 

moment wordt er serieus nagedacht in het departement 

over hoe zo’n eindtoets eruit zou moeten zien. Maar er zijn 
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60 procent schoolleiders overweegt afnamestop

Verzet tegen rankinglijst met Citoscores
Vrijwel	alle	AVS-leden	vinden	dat	je	in	plaats	van	Citoscores	naar	het	totale	onderwijs	over	een	langere	tijd	

moet	kijken	om	de	kwaliteit	van	een	school	te	kunnen	bepalen;	60	procent	van	de	schoolleiders	overweegt	te	

stoppen	met	het	afnemen	van	de	toets	als	het	ministerie	lijsten	met	Citoscores	openbaar	gaat	maken.

verschuiving in populatie deelnemende leerlingen

Recordaantal basisschoolleerlingen maakt eindtoets
Een	recordaantal	leerlingen	heeft	vorige	maand	de	Citotoets	gemaakt.	In	totaal	hadden	165.000	basis-
schoolleerlingen	zich	ingeschreven,	3.000	meer	dan	vorig	jaar.	Dat	maakte	Cito	op	6	maart	bekend.

Er ontstond commotie toen 

staatssecretaris Sander Dek-

ker bekend maakte dat hij 

rankinglijstjes met de gemid-

delde eindtoetsscore per 

school wil publiceren, op aan-

dringen van RTL Nieuws. Die 

wil de lijsten gebruiken om de 

kwaliteit van scholen aan af te 

meten. Dit stuitte op kritiek 

vanuit de Tweede Kamer, het 

Cito zelf en onder schoolbe-

stuurders en schoolleiders in 

het basisonderwijs. De AVS 

besloot daarop de mening 

van haar leden te peilen. 

Maar liefst 1.692 schoolleiders 

reageerden, een derde van de 

AVS-leden. Schoolleiders zijn 

niet allemaal per definitie 

tegen de openbaarmaking 

van de Citoscores, maar ruim 

90 procent vindt publicatie 

misleidend en is bang dat 

ouders op het verkeerde been 

worden gezet. Een greep uit 

de reacties: “Nadeel is dat er 

door ouders zo vaak gekeken 

wordt naar enkel de output, 

zonder te weten welke enorme 

ontwikkeling kinderen heb-

ben doorgemaakt. Kale cijfers 

zonder toelichting kunnen 

een totaal misplaatste conclu-

sie oproepen.” AVS-voorzitter 

Ton Duif. “Ouders kunnen 

informatie over de school 

al opvragen bij de inspectie. 

De Citotoets is uitsluitend 

bedoeld om het advies van 

de leerkracht over de vervolg-

opleiding van de leerling te 

onderbouwen.” Als de Cito-

resultaten per school op een 

openbare lijst komen, zullen 

veel scholen volgens Duif stop-

pen met het afnemen van de 

eindtoets en een beroep doen 

op het leerling-

volgsysteem.

De AVS-voorzitter 

benadrukte in 

zijn jaarrede tij-

dens het AVS-con-

gres op 15 maart 

dat de uitslag 

van de enquête 

niet betekent dat 

scholen zich niet 

willen verant-

woorden. Veel scholen werken 

al met rapportages via Ven-

sters PO. Daarin worden ook, 

indien van toepassing, de Cito-

scores vermeld, maar dan wel 

in de context van de school. 

Duif: “Maar de kans bestaat 

dat we alsnog uitkomen op 

een verplichte eindtoets voor 

alle basisscholen.” De AVS 

stuurde hierover een open 

brief (bijgevoegd bij dit num-

mer) aan de Tweede Kamer, 

die dit onderwerp inmiddels 

besproken heeft. De uitkomst 

was bij het ter perse gaan van 

deze Kader Primair nog niet 

bekend. _

Zie ook de jaarrede op 

pagina 1-5 en AVS in de pers 

op pagina 49.

De basisschoolleerlingen haal-

den dit jaar gemiddeld een 

standaardscore van 535,1. Het 

brugklastype dat het best aan-

sluit op die score is gemengde/

theoretische leerweg en havo. 

De adviezen op basis van de 

Citotoets laten dit jaar een 

lichte daling zien ten opzichte 

van vorig jaar. Vermoedelijk 

komt dit door een verschuiving 

in de populatie deelnemende 

leerlingen. Opvallend is dat in 

vergelijking met 2012 5 pro-

cent meer leerlingen waarvan 

de leerkracht inschat dat ze 

doorstromen naar brugklas-

type basisberoepsgerichte 

leerweg en/of kaderberoepsge-

richte leerweg, de toets heb-

ben gemaakt. Het kan zijn dat 

leerlingen die eerder werden 

uitgesloten nu wel hebben 

deelgenomen, omdat zij dit 

jaar voor het eerst de Eindtoets 

Niveau – de ‘makkelijke’ toets 

– op papier konden maken in 

plaats van alleen digitaal.

Niemand foutloos
Geen enkele leerling heeft de 

Citotoets foutloos gemaakt. 

Twee jongens maakten slechts 

één fout in de tweehonderd 

opgaven op het gebied van 

taal, rekenen en wiskunde. 

Net als in voorgaande jaren 

behaalden de jongens gemid-

deld een iets hogere score dan 

de meisjes. Het verschil tussen 

de prestaties van jongens en 

meisjes is dit jaar iets groter 

dan vorig jaar. Meisjes scoren 

gemiddeld hoger bij taal, jon-

gens juist bij rekenen, wiskun-

de en studievaardigheden. _

Meer informatie: www.cito.nl

Foto:	Will	Geurds
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afspraken professionaliseringbudget schooldirecteuren vastgelegd

CAO PO 2013 ondertekend
De	nieuwe	CAO	PO	2013	is	een	feit.	De	cao	is	door	de	sociale	partners	,	

waaronder	de	AVS,	ondertekend.

De sociale partners hebben 

een afspraak in de cao opge-

nomen over een individueel 

professionaliseringsbudget 

voor directieleden in schaal 

AB tot en met AE en DA tot 

en met DC+. Dit is 2.000 euro 

per schoolleider bovenop 

de bestaande professionali-

seringsgelden. De komende 

jaren zal dit budget toene-

men. Deze afspraak vloeit 

voort uit extra financiële 

middelen die het kabinet 

heeft vrijgemaakt, specifiek 

voor de professionalisering 

van directieleden. Het budget 

dient voor het onderhouden 

van de bekwaamheidseisen 

die worden vastgesteld door 

het schoolleidersregister. 

Ook is verplichte registratie 

in het schoolleidersregister 

vastgelegd. De kosten voor de 

verplichte registratie worden 

de komende jaren door het 

departement vergoed. Daarna 

is de werkgever daarvoor 

verantwoordelijk. De CAO PO 

2013 heeft een looptijd van 

1 januari 2013 tot 1 januari 

2014. 

Inmiddels worden de onder-

handelingen voorbereid over 

de cao die vanaf 1 januari 

2014 in werking treedt. Het 

is de bedoeling dat er vanaf 

dat moment een cao geldt 

met een nieuwe opzet en een 

gemoderniseerde inhoud. _

De CAO PO 2013 is te down-

loaden via www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/

CAO-PO. 

De AVS heeft 

de tekst van 

de CAO PO 

2013 ook in 

de vorm van 

een boekje uit-

gebracht. Deze is te koop 

via www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/

publicaties.

Lees ook het artikel over 

 (verplicht) registreren 

op  pagina 24.

duidelijke bovengrens bepaald voor salarissen

Eerste cao voor bestuurders primair onderwijs
De	Vereniging	van	Toezichthouders	in	Onderwijsinstellingen	(VTOI)	en	de	Bestuurdersvereniging	PO	hebben	

een	akkoord	bereikt	over	de	CAO	2013	voor	bestuurders	in	het	primair	onderwijs.	In	deze	cao	is	een	duidelijke	

bovengrens	bepaald	voor	de	salarissen	van	bestuurders.	De	cao	werd	op	12	maart	2013	ondertekend	en	geldt	

tot	1	januari	2014.

In de nieuwe CAO Bestuurders 

PO is vastgelegd dat de hoogte 

van het salaris van de bestuur-

der via een indeling in salaris-

klassen wordt gekoppeld aan 

de omvang van de onderwijsin-

stelling. Op die manier wordt 

voorkomen dat bestuurders 

het maximumloon bedingen.

Nullijn
De vakbonden werden niet 

betrokken bij de onderhan-

delingen tussen de VTOI en 

de Bestuurdersvereniging PO 

(BvPO) over de arbeidsvoor-

waarden van bestuurders. De 

AVS betreurt dit. AVS-voorzitter 

Ton Duif: “Het is vreemd dat 

een bestuurdersvereniging, die 

niet representatief is voor de 

sector, in deze tijd van bezuini-

gingen eerst afspraken maakt 

over de eigen arbeidsvoorwaar-

den, terwijl ieder ander op de 

nullijn zit. Wij misgunnen nie-

mand een fatsoenlijk salaris, 

maar dat hoort wel ‘uit onder-

handeld’ te worden binnen de 

normale cao-verhoudingen; 

dus met de werknemersorga-

nisaties. Daarnaast vertegen-

woordigt de AVS ook een flink 

aantal bestuurders.” In de CAO 

PO 2014 zal de AVS daarom 

de arbeidsvoorwaarden voor 

schoolleiders en bestuurders 

aan de orde stellen.

Bezoldiging
Met de CAO Bestuurders PO 

wordt, snel na invoering van 

de Wet normering bezoldi-

ging topfunctionarissen in 

de publieke en semipublieke 

sector (WNT) per 1 januari 

van dit jaar, nadere invulling 

gegeven aan de WNT en de 

Regeling bezoldiging topfunc-

tionarissen OCW-sectoren. 

Deze regeling bepaalt het 

beloningsmaximum voor het 

po op Y 164.551 (inclusief werk-

geverslasten, pensioenbijdrage 

en kostenvergoeding). De cao 

geldt alleen voor bestuurders 

die als professioneel bestuurder 

het bevoegd gezag vormen van 

een onderwijsinstelling. Zo 

wordt voorkomen dat onbezol-

digde bestuurders op grond van 

deze cao bezoldiging kunnen 

ontvangen.

Voor bestuurders van wie 

op dit moment de beloning 

uitstijgt boven de beloning 

die volgt uit deze cao, geldt 

de overgangstermijn zoals die 

ook in de WNT wordt gehan-

teerd. Partijen zullen zich 

ervoor inspannen dat deze 

termijn wordt verkort, zodat 

alle bestuurders zo spoedig 

mogelijk een binnen de WNT 

passende beloning ontvan-

gen. De regeling Bevordering 

arbeidsparticipatie ouderen 

(BAPO) is vooralsnog niet opge-

nomen in de CAO Bestuurders 

PO. _

De CAO Bestuurders PO 

staat op www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/cao-po.
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aanvragen lerarenbeurs 2013/2014 vanaf 1 april

Lerarenbeurs ook beschikbaar 
voor ambulant begeleiders (v)so

Staatssecretaris	Sander	Dekker	heeft	aangegeven	dat	van	1	april	tot	15	mei	

2013	weer	nieuwe	aanvragen	ingediend	kunnen	worden	voor	de	Lerarenbeurs.	

De	beurs	is	nu	ook	toegankelijk	voor	ambulant	begeleiders	in	het	(voortgezet)	

speciaal	onderwijs.	Verder	zijn	de	toelatingseisen	voor	invalkrachten	verruimd	

en	dient	de	beurs	voortaan	jaarlijks	aangevraagd	te	worden.

Met de Lerarenbeurs kun-

nen bevoegde leraren in het 

primair onderwijs tot en met 

het hoger beroepsonderwijs 

een bachelor- of masterop-

leiding volgen. Elke leraar 

kan maximaal 7.000 euro per 

jaar ontvangen om college-

geld te betalen en maximaal 

700 euro voor studie- en reis-

kosten. De werkgever kan sub-

sidie ontvangen om de leraar 

studieverlof te verlenen en 

een vervanger aan te stellen.

In overeenstemming met de 

sociale partners is besloten 

de regeling Lerarenbeurs 

op een aantal onderdelen 

aan te passen. Zo is de beurs 

nu ook toegankelijk voor 

ambulant begeleiders in 

het (voortgezet) speciaal 

onderwijs, die niet voor de 

klas staan, met het oog op 

Passend onderwijs. Deze 

verruiming biedt ambulant 

begeleiders de mogelijkheid 

om bijvoorbeeld een extra 

onderwijsbevoegdheid te 

behalen of de eigen expertise 

te vergroten.

Invalkrachten
Verder zijn de toelatings-

eisen voor invalkrachten 

verruimd, om de beurs ook 

voor deze groep toeganke-

lijk te maken. Zij moeten 

wel aan kunnen tonen op 

het moment van de beurs-

aanvraag als invalkracht te 

werken bij een bekostigde 

onderwijsinstelling, of in het 

kalenderjaar voorafgaand 

aan de aanvraag.

De Lerarenbeurs dient voort-

aan jaarlijks aangevraagd 

te worden. De subsidie voor 

studiekosten voor studiever-

lof worden voortaan voor één 

studiejaar verstrekt. De leraar 

en het bevoegd gezag moeten 

voor een tweede of derde 

studiejaar opnieuw subsidie 

aanvragen voor studiekosten 

of -verlof. Dit kan via een 

digitaal format op de website 

van DUO. Daarnaast dient 

de leraar minimaal vijftien 

studiepunten te behalen in 

één jaar. _

Meer informatie: 

www.duo.nl en de AVS Help-

desk, tel. 030-2361010 of 

helpdesk@avs.nl

meepraten over nieuwe, eigentijdse arbeidsvoorwaarden

Discussieronde over CAO PO 2014 in april
Onder	het	motto	‘Mijn	werk,	onze	scholen’	willen	vakbonden	en	werkgeversorganisaties	met	zoveel	

mogelijk	mensen	uit	het	primair	onderwijs	van	gedachte	wisselen	over	hun	wensen	voor	een	nieuwe	cao.	

Tussen	8	en	20	april	aanstaande	zijn	zij	welkom	op	bijeenkomsten	in	het	hele	land	om	mee	te	praten.

De gesprekken moeten bouw-

stenen opleveren met vernieu-

wende gedachten voor een 

stevige cao voor 2014. Een cao 

die personeel, leidinggevenden 

en bestuurders ondersteunt bij 

het benutten van kansen en 

het bieden van kwaliteit. Een 

cao die bijdraagt aan werkple-

zier en professionele ruimte. 

Dát is de wens van de AVS, 

AOb, CNV-onderwijs, FvOv en 

de PO-Raad.

De gezamenlijke  ambitie van 

de organisaties is om nieuwe, 

eigentijdse arbeidsvoorwaar-

den overeen te komen met een 

grote inbreng van de mensen 

waar het om gaat. Met de actie 

willen de samenwerkende 

organisaties graag de stem 

van de werkvloer horen over 

ten minste vier thema’s van 

vernieuwing:

•  ontwikkeling: loopbanen, 

levensfases, 

professionalisering;

•  prestaties: kwaliteit van 

onderwijs en van werken;

•  tijd: werktijden, roosters, 

verlof;

•   rollen en taken: afspraken op 

de werkvloer, rolverdeling

De thema’s worden benaderd 

door de ogen van ‘de leiding-

gevende’, ‘de bestuurder’, ‘de 

leerkracht’ en ‘de ondersteu-

ner’. Zo krijgen de cao-onder-

handelaars voor de zomer 

materiaal in handen om te 

komen tot vernieuwende afspra-

ken. De discussie zal hoogstwaar-

schijnlijk méér opleveren dan 

voor de cao relevant is. Er kun-

nen ideeën ontstaan die in de 

eigen school toegepast kunnen 

worden. Dat alleen al maakt 

het de moeite waard om mee te 

doen. In mei krijgt de discussie 

een digitaal vervolg. _

Data en plaatsen van de 

discussie ronde in april staan 

op www.avs.nl.
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avs legt basis voor centrum educatief leiderschap

‘Professionele cultuur vergt vakmanschap, 
gelijkwaardigheid en permanente ontwikkeling’
“De	beste	leider	herken	je	door	de	kracht	om	die	leider	heen.”	Inspirerende	woorden	van	Loek	Hermans	

tijdens	een	van	de	eerste	bijeenkomsten	van	het	Centrum	Educatief	Leiderschap	(CEL)	half	februari	in	Alphen	

aan	den	Rijn.	Het	CEL	is	een	initiatief	van	de	AVS,	de	Nederlandse	School	voor	Onderwijsmanagement	(NSO),	

Penta	Nova,	M&O-groep	en	Berenschot.

Onder leiding van Theo Camps, 

bestuursvoorzitter van Beren-

schot, vonden afgelopen febru-

ari drie bijeenkomsten plaats 

met in totaal meer dan vijftig 

schoolbestuurders en diverse 

deskundigen op het gebied van 

leiderschap. Over leiderschap 

en de professionele ontwikke-

ling van leidinggevenden in 

het onderwijs. “Leider zijn met 

hoofd, hart en buik”, bena-

drukt politicus en bestuurder 

Loek Hermans. “Waarom wordt 

een chimpansee leider? Omdat 

de groep zich daar prettig bij 

voelt.”

Joseph Kessels, hoogleraar 

Opleidingskundig leiderschap, 

beschrijft wat voor hem een 

professionele cultuur is: “Vak-

manschap, gelijkwaardigheid 

en permanente ontwikkeling. 

Maar ook gespreid leiderschap: 

invloed toekennen en gun-

nen.” Kessels pleit voor het 

openen van de deuren van de 

klaslokalen. “De verwarmings-

buis is de enige verbinding 

tussen de klaslokalen. Het is 

in een professionele cultuur 

belangrijk om van elkaar te 

leren. Reflectie is essentieel. 

Een schoolleider zou minimaal 

40 procent van zijn tijd met de 

leerkrachten aan onderwijs-

kwaliteit moeten werken.”

In de middag gingen de aan-

wezige schoolbestuurders aan 

de slag met casussen, onder 

leiding van senior adviseurs 

van de AVS. Een werkvorm die 

wordt gewaardeerd.

Directeuren
Uit de evaluatie van alle drie 

de CEL-bijeenkomsten blijkt 

dat er vooral behoefte is aan 

maatwerk voor bestuurders en 

directeuren in het onderwijs 

en dat het belangrijk is dat 

directeuren nauw betrokken 

worden bij CEL. In het najaar 

volgen dan ook nieuwe 

CEL-bijeenkomsten voor 

bestuurders én directeuren. 

Het Centrum Educatief 

Leiderschap omvat een leven 

lang professionaliseren 

voor leidinggevenden en 

bestuurders. _

Meer informatie: 

www.avs.nl/cel

reageren kan tot 29 maart aanstaande

Internetconsultatie AMvB Passend onderwijs
Onderdelen	van	de	wet	Passend	onderwijs	zijn	uitgewerkt	in	een	Algemene	Maatregel	van	Bestuur.	De	AMvB	

staat	tot	29	maart	online	voor	advies	uit	het	veld.	Iedereen	kan	reageren	en	zijn	of	haar	visie	geven	op	alle	

onderdelen,	ook	ouders	en	leerkrachten.	Op	1	augustus	2014	treedt	de	AMvB	Passend	onderwijs	in	werking.

In de AMvB zijn onder-

werpen uitgewerkt als: de 

voorwaarden waaraan het 

ontwikkelingsperspectief 

moet voldoen, de samen-

stelling van de landelijke 

geschillencommissie, het 

deskundigenadvies bij de 

beoordeling van de toelaat-

baarheid van een leerling tot 

het sbao of het (v)so, het ver-

plicht voeren van een overleg 

over de personele gevolgen 

van Passend onderwijs en de 

voorwaarden waaraan een 

orthopedagogisch-didactisch 

centrum (opdc) moet voldoen.

Doel van de consultatie is aan 

scholen en samenwerkings-

verbanden in een zo vroeg 

mogelijk stadium inzicht te 

bieden in de nadere regels 

die gesteld zullen worden. _

Ga voor de inter-

netconsultatie naar 

www.internetconsultatie.nl/

amvbpassendonderwijs.
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stichting van het onderwijs

Oproep aan kabinet: geen nieuwe 
onderwijsbezuinigingen
De	Stichting	van	het	Onderwijs	roept	het	kabinet	op	om	in	de	zoektocht	naar	

verdere	bezuinigingen	het	onderwijs	daarbuiten	te	houden.	Het	kabinet	heeft	

de	Stichting	uitgenodigd	om	te	komen	tot	een	Nationaal	Onderwijsakkoord.	

Daarin	spreken	de	regering	en	het	onderwijsveld	een	koersvast	toekomstgericht	

onderwijsbeleid	af.	Het	Nederlandse	onderwijs	dat	nu	internationaal	bekend	

staat	als	‘goed’,	kan	en	moet	‘geweldig’	worden.	Dat	vereist	een	blijvend	

investeren	in	het	onderwijs.

Voorzitter Stichting van het 

Onderwijs Jan van Zijl: “In het 

regeerakkoord is geld vrijge-

maakt voor de intensivering 

van onderwijs en onderzoek. 

Dat is nodig om de ambitie 

van het kabinet, om tot de top 

vijf van wereldeconomieën te 

horen, waar te maken en de 

aansluiting bij economisch 

herstel niet te verliezen. Goed 

onderwijs is de motor van 

economische groei en biedt 

de basis voor individueel en 

collectief welzijn. Geen enkele 

onderwijssector mag erop 

achteruitgaan. Gebeurt dat 

wel, dan valt de ambitie niet 

waar te maken.”

Moderne arbeids
voorwaarden
De Stichting van het Onder-

wijs constateert dat de kaders 

waarbinnen de stichting een 

Nationaal Onderwijsakkoord 

moet afsluiten met het kabi-

net, aan het verschuiven zijn. 

Om te praten met het kabi-

net wil de stichting daarom 

eerst de onderhandelingen 

over het Sociaal Akkoord met 

minister Asscher afwachten. 

Van Zijl: “Het bewandelen 

van de route ‘van goed naar 

geweldig’ onderwijs is heil-

loos en onverdedigbaar als 

de lonen van onderwijsperso-

neel weer worden bevroren. 

De route is alleen begaanbaar 

met goede, moderne arbeids-

voorwaarden en een beloning 

die in de pas loopt met die in 

de private sector. De onder-

wijssector moet de beste men-

sen kunnen aantrekken en 

vasthouden.” _

aandacht voor individueel handelen

Onderwijsraad wil meer aandacht 
voor persoonlijke professionaliteit leraar
Bij	het	debat	over	de	professionalisering	van	leraren	gaat	het	te	veel	over	de	
status	en	te	weinig	over	het	individueel	handelen	van	de	leraar.	En	dat	terwijl	
het	beroep	door	maatschappelijke	ontwikkelingen	steeds	uitdagender	wordt.	
Daarom	moet	er	meer	aandacht	komen	voor	de	alledaagse	beroepspraktijk	

van	leraren,	stelt	de	Onderwijsraad	in	de	verkenning	‘Leraar	zijn’.

Wat hebben leraren nodig 

om binnen en buiten de klas 

goed te kunnen handelen? 

De Onderwijsraad vroeg het 

aan ruim 140 leraren en ande-

re deskundigen. Met de ver-

kenning wil de raad het debat 

en de beleidsvorming over de 

persoonlijke professionaliteit 

voeden.

Aanbevelingen
Vier overwegingen geeft 

de raad mee om het debat 

richting te geven. Zo moet 

de leraar zich bewust zijn 

wat hij of zij zelf belangrijk 

en waardevol vindt in zijn of 

haar onderwijs en daarover in 

dialoog durven gaan met col-

lega’s. Ook het vermogen om 

in bijzondere situaties snel de 

juiste beslissingen te kunnen 

nemen en goed te kunnen 

handelen, is van belang. Een 

sterk ontwikkeld beoorde-

lingsvermogen is daarbij 

onontbeerlijk. Een professi-

onele houding betekent ook 

dat leraren invloed willen 

hebben op de uitvoering en 

inrichting van het onderwijs. 

Als laatste overweging geeft 

de Onderwijsraad mee dat 

het voor leraren zaak is om 

zich te blijven ontwikkelen op 

het gebied van vakinhoud en 

-didactiek en dat ze zich een 

kritisch-onderzoekende hou-

ding aanmeten.

Naast de verkenning over de 

persoonlijke professionaliteit 

van leraren presenteerde de 

Onderwijsraad ook ‘Wat drijft 

de leraar?’, het jaarboekje 

2012, met acht persoonlijke 

verhalen van leraren. _

De verkenning 

‘Leraar zijn. Meer 

oog voor persoonlij-

ke professionaliteit’ 

staat op www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/professionali-

sering. Meer informatie: 

www.onderwijsraad.nl
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onderwijs staat niet te springen om overname

Verantwoordelijkheid leerlingenvervoer 
blijft voorlopig zaak van gemeente

Op	basis	van	onderzoek	en	de	complexiteit	van	de	invoering	van	Passend	

	onderwijs	heeft	staatssecretaris	Sander	Dekker	besloten	om	de	verantwoor-

delijkheid	voor	de	uitvoering	van	het	leerlingenvervoer	(gehandicaptenver-

voer	én		signatuurvervoer)	vooralsnog	bij	de	gemeenten	te	laten	en	niet	over	

te		hevelen	naar	de	samenwerkingsverbanden.

Als de inrichting van de 

samenwerkingsverbanden is 

afgerond, kan de verantwoor-

delijkheidsverdeling opnieuw 

worden bezien, aldus Dekker.

In het Bestuursakkoord 2011–

2015 spraken de rijksoverheid 

en de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten (VNG) af om 

onderzoek te doen naar het 

verleggen van de verantwoor-

delijkheid voor het leerlingen-

vervoer van de gemeenten naar 

het onderwijs. De aanleiding 

voor het onderzoek waren de 

steeds verder oplopende kosten 

van leerlingenvervoer voor 

gemeenten.

Onderzoeksbureau Sardes 

concludeert dat er op dit 

moment onvoldoende harde 

indicaties zijn dat een over-

heveling van de verantwoor-

delijkheid voor de uitvoering 

van het leerlingenvervoer 

automatisch leidt tot beter 

vervoer. Gemeenten willen in 

overwegende mate wel van de 

verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van het leerlingen-

vervoer af, maar het onderwijs 

staat niet te springen om deze 

verantwoordelijkheid over te 

nemen. Sommige samenwer-

kingsverbanden zouden dit 

wel willen doen, maar alleen 

onder strikte voorwaarden 

zoals voldoende budget, een 

landelijk kader en een realis-

tisch tijdpad. Sardes noemt het 

ontkoppelen van vervoer voor 

leerlingen met beperkingen en 

signatuurvervoer ‘een moeilijk 

begaanbare weg’.

Het rapport over het verleggen 

van de verantwoordelijkheid 

van het leerlingenvervoer werd 

eind februari naar de Tweede 

Kamer gestuurd, als bijlage bij 

de voortgangsbrief over Passend 

onderwijs. _

Het onderzoeksrapport 

van Sardes is te vinden op 

www.sardes.nl.

sectororganisaties: overheid neemt te weinig regie

‘Invoering referentieniveaus taal 
en rekenen niet snel genoeg’
De	invoering	van	de	referentiekaders	taal	en	rekenen	gebeurt	te	langzaam,	

doordat	de	overheid	nog	te	weinig	regie	neemt.	Dat	schrijven	onder	andere	de	

PO-Raad	en	VO-raad	in	een	gezamenlijke	brief	aan	de	Tweede	Kamer.	Ze	vragen	

de	politiek	snel	knopen	door	te	hakken	over	de	vraag	of	er	in	groep	8	bijvoorbeeld	

sprake	zal	zijn	van	één	centrale	eindtoets	of	meerdere	toetsen.

In het primair onderwijs is 

het volgens onder meer de 

sectororganisaties nog steeds 

onduidelijk hoe leerlingen 

voortaan moeten worden 

getoetst op taal en rekenen. 

“Scholen en leerlingen weten 

daardoor niet waar zij aan 

toe zijn en kunnen zich 

onvoldoende voorbereiden.” 

In de brief spreken de par-

tijen hun zorgen uit over het 

implementatietraject referen-

tieniveaus taal en rekenen. 

Vanaf 2015 moet daarmee 

worden gemeten hoe leerlin-

gen presteren ten opzichte 

van vastgestelde referentieni-

veaus. Ondanks recent uitstel 

tot 2015 van de invoering 

ervan, vinden de briefschrij-

vers dat er meer nodig is ‘om 

negatieve gevolgen voor spe-

cifieke groepen leerlingen’ te 

voorkomen. Ze eisen snel dui-

delijkheid over onder andere 

de toetsing van leerlingen 

in het po en of er in groep 8 

bijvoorbeeld sprake zal zijn 

van één centrale eindtoets of 

meerdere toetsen. Ook plei-

ten ze voor een onderzoek 

naar de haalbaarheid van de 

referentieniveaus voor bij-

voorbeeld cognitief zwakkere 

leerlingen. _
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extra aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid

Christelijke basisscholen Midden-Drenthe
erkend als Kwadraatschool
Alle	zeven	christelijke	scholen	in	Midden-Drenthe	ontvingen	onlangs	het	predicaat	Kwadraatschool.	

Deze	basisscholen	geven	extra	aandacht	aan	kinderen	die	meer-	of	hoogbegaafd	zijn.

Sinds 2011 kent de provincie 

Drenthe de Stichting Kwa-

draat: een stichting die zich 

inzet om het onderwijs aan 

meer- en hoogbegaafde leer-

lingen te verbeteren. Op de 

scholen in Drenthe en het 

noordelijk deel van Overijssel 

die het predicaat Kwadraat-

school mogen uitdragen, 

is minimaal één leerkracht 

aangesteld om meer- en hoog-

begaafdheid bij leerlingen te 

herkennen. Ook is er extra les-

stof voor de leerlingen aanwe-

zig en hebben sommige scho-

len een plusklas of een aparte 

afdeling voor hoogbegaafde 

leerlingen.

De zeven christelijke basis-

scholen, waaronder de 

Beatrixschool in Beilen, wer-

ken samen bij het aanbieden 

van extra lesmateriaal en het 

uitwisselen van ervaringen. 

Veel scholen van COG Drenthe 

werken al langer met een plus-

klas. Voor de scholen in Beilen 

is er een samenwerkingstra-

ject met het voortgezet onder-

wijs (CSG Beilen). Daardoor is 

er sprake van een doorgaande 

lijn als deze leerlingen zich 

aanmelden op de middelbare 

school. _

Meer informatie: 

www.kwadraatonderwijs.nl

koningsspelen

Koningsontbijt en -sportdag op 26 april
De	voorbereidingen	voor	de	Koningsspelen	zijn	gestart.	Doel	is	een	sportieve	
dag	voor	alle	kinderen	in	het	basisonderwijs	te	organiseren.	Alle	gemeenten	
zijn	door	het	Nationaal	Comité	Inhuldiging	opgeroepen	de	spelen	te	steunen.	
Het	evenement	vindt	plaats	op	26	april	aanstaande	ter	gelegenheid	van	de	

troonswisseling	op	30	april	2013.

De sportdag start in heel 

Nederland op hetzelfde 

moment. Richard Krajicek, 

voorzitter van de werkgroep 

Koningsspelen, vertelt: “We 

hebben het startschot gege-

ven om binnen no time het 

grootste sportfestijn ooit voor 

basisschoolleerlingen te orga-

niseren. Een aantal facilitei-

ten wordt vanuit het comité 

georganiseerd, maar wij willen 

iedereen oproepen om samen-

werking met gemeenten, ande-

re scholen, sportverenigingen 

en het plaatselijke bedrijfsle-

ven te zoeken.

De Koningsspelen bestaan 

uit twee vaste onderdelen: 

een gezond gezamenlijk 

Koningsontbijt en de Konings-

sportdag. Elke school mag zelf 

bepalen hoe het ontbijt en de 

sportdag worden vormgegeven. 

Het comité werkt met grote 

bedrijven samen om de ingre-

diënten voor het ontbijt gratis 

aan de scholen ter beschik-

king te stellen. Scholen die de 

Koningsspelen het meest crea-

tief weten in te richten maken 

kans op een persoonlijke ont-

moeting met het Koninklijk 

paar tijdens hun toer door de 

provincies in mei en juni.

Uit een inventarisatie van het 

Jeugdjournaal blijkt dat veel 

schoolleiders geen idee heb-

ben hoe ze de Koningsspelen 

moeten organiseren. Volgens 

de scholen is er geen tijd, geen 

plek (vooral in grote steden) en 

zijn er niet genoeg spullen om 

er echt iets koninklijks van te 

maken. Krajicek geeft toe dat 

het lastig kan zijn om alles 

goed te regelen, maar zegt dat 

scholen zich niet te veel zor-

gen moeten maken. Het gaat 

volgens hem niet alleen om 

sporten, maar ook om spelen. 

Verder hoopt hij dat veel sport-

verenigingen en andere vrijwil-

ligers gaan helpen. _

Meer informatie en tips: 

www.koningsspelen.nl

Het logo van de Stichting Kwadraat bestaat uit vier vierkanten. Ieder 

vierkant staat voor een onderdeel waarmee school aan de slag kan gaan, 

zoals bijvoorbeeld extra lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen, een 

programma in samenwerking met het vo, een of meer dagdelen per week 

apart les in een plusklas of een aparte (Leonardo-)afdeling.
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vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid scholen

Asbestinventarisaties niet verplicht
Staatssecretaris	Wilma	Mansveld	van	Infrastructuur	en	Milieu	gaat	scholen	

niet	verplichten	om	gebouwen	van	vóór	1994	te	inventariseren	op	asbest.	

Die	inventarisatieplicht	is	er	wel	als	er	verbouw-	of	sloopwerkzaamheden	moeten	

worden	uitgevoerd.

dekker beantwoordt kamervragen

Schoolbesturen en gemeenten zelf 
verantwoordelijk voor fusie en sluiting
Staatssecretaris	Sander	Dekker	mengt	zich	niet	in	de	plannen	van	Onderwijsstichting	Kindante	om	

verschillende	basisscholen	te	sluiten.	De	plotselinge	sluiting	en	fusie	van	een	aantal	basisscholen	in	de	

omgeving	van	Sittard	en	Geleen	leidde	tot	Kamervragen	van	SP’er	Manja	Smits	aan	de	staatssecretaris.

In een brief aan de Tweede 

Kamer schrijft Mansveld 

dat ze vertrouwen heeft 

in de manier waarop scho-

len en gemeenten omgaan 

met de asbestsituatie in 

schoolgebouwen.

“Het is en blijft primair de 

verantwoordelijkheid van het 

schoolbestuur om adequate 

actie te ondernemen waar 

en wanneer dat nodig is.” 

Eerder, in 2011, adviseerde de 

rijksoverheid scholen om in 

alle schoolgebouwen van vóór 

1994 een asbestinventarisatie 

te laten uitvoeren.

Uit twee enquêtes, die in 

2011 en 2012 zijn gehouden 

onder schoolbesturen, blijkt 

dat van de scholen van vóór 

1994, die op de enquête heb-

ben gereageerd, ongeveer de 

helft al op vrijwillige basis een 

inventarisatie gedaan heeft. 

Hieruit concludeert Mansveld 

dat “een inventarisatieplicht 

niet het beste instrument is 

om daadwerkelijk alle scholen 

te doordringen van het belang 

van voldoende aandacht voor 

asbest.” De staatssecretaris 

verwacht dat bevordering van 

het bewustzijn over asbest 

en scholen blijvend infor-

meren over dit thema meer 

zal opleveren dan een een-

malige verplichtstelling van 

asbestinventarisatie. Over een 

jaar maakt Mansveld opnieuw 

de balans op.

De meeste schoolbesturen 

die tot op heden nog geen 

asbestinventarisatie hebben 

uitgevoerd, geven als reden op 

dat de inventarisatie gepland 

staat voor het eind van het 

schooljaar, of het eind van 2013. 

Ook kunnen bedrijven in de 

asbestsector de aanvragenpiek 

niet aan, waardoor scholen 

moeten wachten totdat ze aan 

de beurt zijn. _

De resultaten van de enquêtes 

over de asbestinventarisaties 

in scholen zijn te vinden op 

www.atlasleefomgeving.nl/meer-

weten/asbest/scholen.

Volgens Dekker ligt de verant-

woordelijkheid voor sluiting 

en fusie van bijzondere scho-

len bij de schoolbesturen. 

Voor de sluiting van openbare 

scholen is de gemeente ver-

antwoordelijk. Alleen als het 

totaal aantal leerlingen van 

de bij de scholenfusie betrok-

ken scholen vijfhonderd of 

meer bedraagt, speelt de 

staatssecretaris een rol bij 

de besluitvorming. Stichting 

 Kindante, een bestuur met 

(speciaal) basisonderwijs en 

(speciaal) voortgezet onder-

wijs en een aantal bijzondere 

scholen in de omgeving van 

Sittard-Geleen, heeft te maken 

met teruglopende leerling-

aantallen. Een aantal scholen 

komt volgend jaar onder de 

huidige opheffingsnorm.

Dekker stelt dat een bestuur 

in geval van teruglopende 

leerlingaantallen en een 

dalende vermogenspositie, 

proactief mag handelen. 

De zorgvuldigheid rondom 

de besluitvorming is in de 

wetgeving geborgd, doordat 

de (G)MR bij sluiting of fusie 

instemming heeft. Daardoor 

zijn ouders ook vertegenwoor-

digd bij de besluitvorming. 

Bij het openbaar onderwijs is 

het de gemeenteraad die het 

laatste woord heeft. _

De Kamervragen en de ant-

woorden van staatssecretaris 

Dekker staan op www.avs.nl/

dossiers/financien/fusie. Zie 

ook www.cfto.nl (website van 

de Commissie Fusietoets 

Onderwijs).
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zeer zwakke scholen binnen één jaar weer op orde

Ministerraad akkoord met eerder ingrijpen
bij slecht onderwijs

Zeer	zwakke	basisscholen	en	scholen	in	het	voortgezet	onderwijs	hebben	voortaan	slechts	één	jaar	de	

tijd	om	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	weer	op	orde	te	krijgen.	De	ministerraad	heeft	daarmee	ingestemd	

op	voorstel	van	staatssecretaris	Sander	Dekker.

Op dit moment kunnen 

scholen een aantal jaren zeer 

zwak zijn, voordat de bekos-

tiging van de school wordt 

beëindigd of dat de school 

wordt opgeheven. Het wets-

voorstel van Dekker regelt 

dat scholen zich binnen een 

jaar moeten verbeteren. Pre-

ventie staat hierbij voorop. 

Zodra de resultaten van een 

school onvoldoende zijn, 

worden ze gewaarschuwd 

en geholpen om zich snel 

te verbeteren. Als scholen 

dan toch zeer zwak worden, 

hebben ze één jaar om zich 

te verbeteren. Mocht dat niet 

lukken, dan kan de ultieme 

sanctie – beëindiging bekosti-

ging of opheffing – toegepast 

worden.

Het aantal zeer zwakke scho-

len is de afgelopen jaren 

sterk gedaald en de meeste 

scholen lukt het om binnen 

een jaar de kwaliteit weer op 

orde te krijgen.

Het wetsvoorstel gaat voor 

advies naar de Raad van 

State, waarna het wordt inge-

diend bij de Tweede Kamer. _

bijzondere subsidie vervangingsfonds

Ideeën gezocht ter 
vergroting van werk-
plezier

Het	Vervangingsfonds	heeft	een	bijzondere	subsidie-

regeling	gelanceerd.	Werkgevers	en	mede	werkers	

in	het	primair	onderwijs	worden	uitgedaagd	om	

vernieuwende	projecten	te	ontwikkelen	die	het	werk-

plezier	vergroten.	De	beste	ideeën	worden	beloond	

met	een	subsidiebedrag.

Het Vervangingsfonds wil met deze subsidie, de Tenderregeling 

Werkplezier, meer aandacht genereren voor het belang van 

meer plezier in het werk. Volgens het fonds vermindert de werk-

druk het werkplezier onder werknemers en kunnen de best prac-

tices die uit de subsidieregeling voortkomen ter inspiratie voor 

de hele po-sector dienen.

De regeling maakt onderdeel uit van het beleidsprogramma 

Schakel! van het Vervangingsfonds, tegen de stijging van het 

ziekteverzuim in het po. _

Meer informatie: www.vervangingsfonds.nl

regiobijeenkomsten

In gesprek met 
ABP over verlaging 
pensioenen

Werknemers	die	pensioen	opbouwen	bij	ABP	en	

vragen	hebben	over	de	maatregelen	die	ABP	neemt,	

kunnen	binnenkort	in	gesprek	gaan	met	de	bestuurs-

leden	van	het	pensioenfonds.	ABP	organiseert	

verschillende	bijeenkomsten	verspreid	over	het	

hele	land.

Is de verlaging van de pensioenen echt nodig? Is er geld als ik 

straks met pensioen ga? Belegt ABP wel goed? Het zijn allemaal 

vragen die aan bod zullen komen op de bijeenkomsten. Op de 

website van ABP kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor 

één van de twaalf bijeenkomsten in onder andere Heerenveen, 

Almere en Maastricht.

De bijeenkomsten op dinsdag 26 maart en woensdag 17 april 

zijn ook live bij te wonen via een webcast op www.abp.nl. Het is 

dan mogelijk om rechtstreeks vragen te stellen. _

 

Meer informatie: www.abp.nl
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Meerscholen-directeur	Evert	Sprenger	van	onder	andere	de	M.J.	Tamsmaskoalle	
in	Tzummarum	(rechts)	krijgt	het	predicaat	Excellente	School	2012	uitgereikt	
van	staatssecretaris	Sander	Dekker	van	OCW.

Over	het	thema	

Predicaten,	keurmerken,	registers.	Er	worden	

veel	middelen	ingezet	om	de	kwaliteit	van	het	

onderwijs	op	te	stuwen	of	juist	te	bewaken.	

Excellente	scholen	kunnen	een	predicaat	

verdienen,	maar	er	zijn	ook	kwaliteitsstempels	

voor	scholen	die	extra	aandacht	besteden	aan	

hoogbegaafdheid,	voor	groene	of	mediawijze	

scholen,	integrale	kindcentra,	et	cetera.	

En	leerkrachten	en	schoolleiders	kunnen	zich	

registreren	in	een	beroepsregister.	Maar,	zijn	

al	deze	middelen	wel	nuttig,	en	werken	ze	

motiverend?	Of	zet	de	onderwijssector	zich	

vast	in	een	ijzeren	harnas	van	regeltjes	en	

opbrengsten?	

Voorstanders	van	bijvoorbeeld	de	beroeps-

registers	stellen	dat	met	zo’n	register	een	

maatschappelijk	signaal	wordt	afgegeven.	

Leerkrachten	en	schoolleiders	laten	ermee	

zien	dat	ze	zich	continu	inzetten	voor	

kwalitatief	goed	onderwijs.	Criticasters	

noemen	de	predicaten	en	registers	een	

reparatie	achteraf	en	vinden	dat	iedereen	

die	zijn	beroep	serieus	neemt,	zich	uit	

zichzelf	blijft	ontwikkelen.	En	dat	zoiets	niet	

afgedwongen	kan	worden.

Schoolbesturen	kunnen	het	misschien	

niet	afdwingen,	maar	wel	stimuleren	dat	

schoolleiders	en	leerkrachten	het	beste	uit	

zichzelf	halen.	Dit	lukt	het	best	als	er	een	

professionele	cultuur	heerst	binnen	de	school.	

Sleutelwoorden	daarbij	zijn	eigenaarschap	en	

erkende	ongelijkheid.	Of,	zoals	een	leerkracht	

het	omschrijft:	“De	schoolleider	heeft	een	

voorbeeldfunctie,	maar	het	gaat	erom	dat	we	

als	team	verantwoordelijkheid	nemen	voor	wat	

er	op	school	gebeurt.”	

thema _ de excellente school(cultuur)

k ant tekeningen bij  een k waliteits  stempel

Het	predicaat	Excellente	School	zorgt	eindelijk	

weer	eens	voor	positief	onderwijsnieuws.	

En	het	stimuleert	scholen	om	hun	kwaliteit	te	

verbeteren.	Aldus	het	ministerie.	Maar	er	is	ook	

kritiek.	Zo	zouden	scholen	worden	gemeten	met	

verschillende	maatstaven.	 tekst marijke nijboer

Wij zijn e xcellent. Hoera? 
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Meerscholen-directeur	Evert	Sprenger	van	onder	andere	de	M.J.	Tamsmaskoalle	
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k ant tekeningen bij  een k waliteits  stempel

Wij zijn e xcellent. Hoera? 

Voor Sprenger kreeg het predicaat extra glans in het 

licht van het recente advies van de Onderwijsraad, dat 

scholen met minder dan honderd leerlingen zouden 

moeten sluiten. “Wij hebben het uitstekend voor elkaar. 

Dat zegt toch iets over het bestaansrecht van kleine 

scholen.”

Het succes van de school is volgens Sprenger mede te 

danken aan de manier waarop het leiderschap is gere-

geld. Doordat hij zaken als personeelsbeleid, financiën 

en huisvestingsperikelen op zich neemt, kan locatie-

leider Corianne Bakker zich volledig op het onderwijs 

richten. Ook het zorgsysteem is in orde. Sprenger: 

“De zorgcoaches overleggen continu en ondersteunen 

de  leerkrachten op onze verschillende scholen. Zo perk 

je je kwetsbaarheid als kleine school in.”

Het schildje met het predicaat is tijdens een feestelijke 

ceremonie op de gevel bevestigd, in het bijzijn van leerlin-

gen, ouders, de onderwijswethouder en andere relaties. 

Het predicaat prijkt ook prominent op de website en het 

briefpapier van de school. “Als je bij de top hoort, moet je 

dat tonen”, vindt Sprenger.

Erkenning stimuleert
In eerste instantie meldden zich 160 scholen bij de jury 

aan om mee te dingen naar het predicaat Excellente 

School. Daarvan trokken zich er 18 om uiteenlopende 

redenen terug. Juryvoorzitter Fons van Wieringen: “Som-

mige concludeerden alsnog dat ze niet konden voldoen 

aan de eisen, andere hadden het druk met een fusiepro-

ces of verbouwing.” Het lijkt een kleine groep, 142 scho-

len. Van Wieringen echter: “Excellentie gaat maar over 

een paar procent. Er zijn 7.000 basisscholen. Nu hebben 

er 32 het predicaat. Mede gezien het feit dat men zichzelf 

moest aanmelden, is dat niet zo’n gek aantal.”

Het ministerie van Onderwijs wil excellentie erkennen 

om verdere kwaliteitsverbetering te bevorderen. Van 

 Wieringen: “Erkenning stimuleert mensen, niet alleen op 

de betreffende school, maar ook in de buurt of het dorp. 

De M.J. Tamsmaskoalle in Tzummarum, sinds kort Excel-

lente School 2012, scoort al jaren boven het landelijk 

gemiddelde. Mede daarom lonkte het predicaat, zegt 

meerscholen-directeur Evert Sprenger. “We wilden graag 

eens via een andere organisatie dan de inspectie horen of 

wij het goed deden.”

De jury prijst het sterke kwaliteitsprofiel en de uitste-

kende opbrengsten. De kleine plattelandsschool (zeventig 

leerlingen) onderscheidt zich met cultuur en burger-

schap. “De school zoekt de samenwerking in de regio en 

zelfs internationaal, en benut deze voor de eigen kwa-

liteitsdoelen”, aldus de jury, die de Tamsmaskoalle een 

voorbeeld noemt van innovatie en kwaliteitsborging.

‘oo k  i n  e e n  ac h t e r s ta n d s w i j k 
k a n  e e n  e xc e l l e n t e  s c h oo l  s ta a n’
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Fons	van	Wieringen,	juryvoorzitter	predicaat	Excellente	School:	
“Erkenning	stimuleert	mensen,	niet	alleen	op	de	betreffende	school,	
maar	ook	in	de	buurt	of	het	dorp.”

‘ w e  k i j k e n  n a a r  d e  l e e r w i n s t , 
d e  vo o r t g a n g  va n  l e e r l i n g e n ’

Ondoorzichtige weging
Het predicaat oogst ook kritiek. Hoogleraar onderwijssocio-

logie Jaap Dronkers, die jaren geleden als eerste begon met 

ranglijsten van middelbare scholen: “Het is de vraag of de 

beste scholen zichzelf wel aanmelden.” Daarnaast hekelt 

hij de beoordelingswijze. “Als je de beoordelingsrapporten 

leest, zie je dat ze heel verschillende maatstaven gebruiken 

bij de diverse scholen. Het is een ondoorzichtige weging.”

De jury van de Excellente School hanteert een vrij brede 

opvatting van het begrip kwaliteit (zie kader). Voorzitter 

Van Wieringen: “De inspectie, en ook bijvoorbeeld Jaap 

Dronkers, letten maar op een beperkt aantal dingen, zoals 

examenresultaten en doorstroomsnelheid. Dat zijn belang-

rijke maten, maar scholen hebben niet altijd het idee dat 

daarmee recht wordt gedaan aan wat zij kwaliteit vinden. 

Wij proberen handen en voeten te geven aan een bredere 

kwaliteitsopvatting.”

h e t  p r e d i c a at 
e x c e l l e n t e  s c h o o l

In	opdracht	van	het	ministerie	van	OCW	selecteert	een	

jury	drie	jaar	lang	excellente	scholen.	Het	predicaat	is	voor	

één	jaar,	maar	een	school	mag	zich	blijvend	‘Excellente	

School	2012’	noemen.	De	jury,	voorgezeten	door	Fons	

van	Wieringen,	oud-voorzitter	van	de	Onderwijs	raad,	

bestaat	verder	uit	(oud-)schooldirecteuren,	(oud-)	school-

bestuurders,	een	docent	en	de	Haagse	onderwijs	wethouder	

Ingrid	van	Engelshoven.	Zij	hanteren	de	volgende	vijf	

hoofdcriteria,	die	zijn	uitgewerkt	in	veertien	indicatoren.	

De	eerste	twee	criteria	bepalen	de	helft	van	de	uitkomst.

•	 de	onderwijsresultaten	op	verschillende	terreinen;

•	 	de	manier	waarop	de	school	omgaat	met	de	eigen	

omstandigheden;

•	 	de	inrichting	van	het	onderwijsproces;

•	 	de	mate	waarin	dit	onderwijsproces	bijdraagt	aan	

resultaten;

•	 	het	excellentiebeleid	van	de	school	(zoals	aandacht	

voor	zorgleerlingen,	goed	presterende	leerlingen,	

de	vormende	taak	van	de	school).

Ook in een achterstandswijk kan een excellente school 

blijken te staan. Dan beseffen mensen: wij tellen blijkbaar 

mee.” De samenleving heeft behoefte aan dit onderscheid, 

zegt hij. “De media besteden vooral aandacht aan dingen 

die niet deugen. Dan is het aantrekkelijk dat er daarnaast 

aandacht komt voor dingen die wél deugen.”

Zo’n 95 procent van alle scholen scoort voldoende. De inspec-

tie maakt tot op heden binnen die groep geen verder onder-

scheid. De jury, die is ingesteld voor drie jaar, doet een stukje 

voorwerk. Het is de bedoeling dat de inspectie daarna verder 

gaat met de categorieën ‘goed’ en ‘excellent’. Van Wieringen: 

“Die ambitie staat ook in het regeerakkoord.”

Loop je niet het risico dat scholen die excellent willen 

worden of blijven zwakke leerlingen gaan weren? Van Wie-

ringen: “Nee, want wij kijken ook uitdrukkelijk wat een 

school doet met z’n leerlingen. Een gymnasium trekt bij-

voorbeeld heel goede leerlingen, maar als ze die niet heel 

ver brengen, is dat geen excellent gymnasium. Wij kijken 

naar de leerwinst, de voortgang van leerlingen.”

Maar Dronkers vindt dat de kwaliteit van een school puur 

moet worden afgelezen aan de kennis en kunde van de 

leerlingen. En als er toch andere criteria worden gebruikt, 

moeten die helder worden gedefinieerd. “Neem burger-

schap. Als we dat zo belangrijk vinden, waarom meten we 

dan niet de opbrengst van de burgerschapslessen? Dat doen 

we ook met aardrijkskunde en geschiedenis.”
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Herman	Godlieb,	directeur	van	twee	basis-

scholen	in	en	bij	Nieuwe	Pekela,	ziet	het	

predicaat	Excellente	School	als	de	zoveelste	

uiting	van	ineffectief	onderwijs	beleid.	

‘‘Natúúrlijk	ben	ik	voor	goed	onderwijs.	Elk	

kind	heeft	recht	op	een	uit	stekende	school.	

Maar	ik	vind	dat	we	bij	het	meten	van	de	

onderwijskwaliteit	veel	te	zwaar	leunen	op	

de	toetsscores.	Slechts	20	procent	van	de	

leerwinst	is	aan	het	onderwijs	te	danken;	

80	procent	aan	invloeden	buiten	de	school,	

zoals	de	intelligentie	en	ambitie	van	het	kind,	

de	thuis	situatie,	leerstoornissen	en	sociale	

vaardig	heden.	Als	je	iets	wil	zeggen	over	

die	20	procent,	moet	je	die	80	procent	ook	

kennen.	Volgens	wetenschappers	is	dat	bijna	

ondoenlijk.’’

Toen	de	scores	digitaal	beschikbaar	kwamen	

en	de	politiek	vroeg	om	harde	cijfers,	

had	OCW	glashard	‘nee’	moeten	zeggen,	

vindt	Godlieb.	“Nu	zijn	opbrengsten	het	

dominante	sturingsmechanisme	geworden	

en	wedijveren	scholen	om	de	beste	scores.	

Daardoor	gaan	leerkrachten	stof	aanbieden	

op	een	hoog	niveau.	Leerlingen	die	daar	

moeite	mee	hebben,	krijgen	een	extra	half	

uurtje.	Er	wordt	vreselijk	aan	leerlingen	

getrokken.”	Leerkrachten	steken	volgens	

hem	steeds	meer	tijd	in	rekenen	en	taal	en	

steeds	minder	in	de	zaakvakken.	“Vakken	

als	tekenen	en	handvaardigheid	verdwijnen	

langzamerhand.	Het	onderwijs	wordt	door	de	

massieve	druk	vanuit	OCW	en	de	inspectie	

van	binnen	uitgehold.”

In	januari	2012	was	Godlieb	een	van	de	

oprichters	van	de	actiegroep	‘Red	het	

basisonderwijs’.	Ruim	23.000	mensen	

ondertekenden	een	oproep	aan	de	minister	

om	geen	te	snelle	conclusies	te	verbinden	

aan	toetsscores.	Godlieb:	“Onderwijs	is	veel	

te	belangrijk	om	aan	de	politiek	over	te	laten.	

We	moeten	niet	van	dit	soort	wedstrijdjes	

houden	rond	een	predicaat,	maar	echt	

investeren	in	onderwijs.	Stel	eindelijk	weer	

eens	hoge	eisen	aan	de	mensen	voor	de	klas,	

en	ondersteun	scholen	royaal.”

‘s to p  m e t  d i t  s o o r t  w e d s t r i j d j e s ’

Herman	Godlieb,	schooldirecteur:	
“Opbrengsten	zijn	het	dominante	sturings-
mechanisme	geworden	en	scholen		wed-
ijveren	om	de	beste	scores.”

Er zitten nogal wat discrepanties tussen de schoolprestatie-

lijsten van Dronkers, die door de Volkskrant zijn gepubli-

ceerd, en de lijst van excellente scholen. Dronkers: “Neem 

het reformatorische Calvijn College Tholen. Dat kreeg van 

mij een zesje, maar ook het predicaat. Misschien was het 

de enige reformatorische school die zich opgegeven had, 

en wilden ze graag een goede spreiding hebben. Van Wie-

ringen heeft lang genoeg in de Onderwijsraad gezeten om 

te weten dat dit soort dingen politiek gevoelig ligt.”

Dit bestrijdt Van Wieringen. “Zeker bij de basisscholen is 

het een mooie doorsnee geworden. Maar daar hebben we 

niet op afgekoerst. Het is zo uitgepakt.”

Dronkers: “Nederland bevordert door de inrichting van het 

onderwijs geen excellente scholen. Onze leerlingen worden 

niet beloond voor extra inspanning. In internationale ver-

gelijkingen zie je dat met name onze vwo-leerlingen onder-

presteren. Een belangrijke indicator is het verschil tussen 

het schoolexamen en het centraal examen, óók een factor 

die deze jury niet meenam.”

Directeur Sprenger is ondertussen ronduit blij met zijn 

predicaat, ook al verwacht hij niet dat het leerlingaantal 

van zijn openbare Tamsmaskoalle ineens flink omhoog zal 

schieten. “De christelijke ouders in ons dorp zullen blijven 

kiezen voor de christelijke school. Maar ik hoop wel dat 

ouders uit omringende dorpen eens komen kijken. Wie 

weet: we krijgen nu al mondjesmaat kinderen van vijf kilo-

meter verderop binnen.” _

Jaap	Dronkers:	“Het	is	de	vraag	of	de	beste	scholen	zichzelf	wel	
	aanmelden.”	Foto:	Sacha	Ruland

‘ w e  w i l d e n  g r a a g  e e n s 
v i a  e e n  a n d e r e  o r g a n i s at i e 
d a n  d e  i n s p e c t i e  h o r e n  o f 
w i j  h e t  g o e d  d e d e n ’
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De eilandjes- 
geest voorbij

k en m er k en  va n  een  pro f e s si o n el e  s c h o o l c u lt u u r

Een	professionele	cultuur	is	nodig	om	

kwaliteit	te	leveren.	Kenmerken	van	een	

professionele	schoolcultuur	zijn	dat	

leerkrachten	hun	onderwijs	blijven	innoveren	

door	nieuwe	aanpakken	uit	te	proberen	en	

elkaar	aanspreken	op	verbeterpunten.	Vooral	

dat	laatste	vinden	veel	leerkrachten	en	

schoolleiders	moeilijk.	

tekst susan de boer

“Toen ik op deze school startte vorig jaar zomer, was de cul-

tuur niet professioneel”, vertelt Charles Impens, directeur 

van openbare basisschool Kortland in Krimpen aan den 

IJssel (500 leerlingen). De topdown-benadering die tot dan 

toe op Kortland de gewoonte was, had de teamleden passief 

gemaakt. “Van de collega’s werd niet verwacht dat ze zelf 

ergens over nadachten. Ze mochten alleen meebeslissen 

over huishoudelijke zaken als de aanschaf van potloden 

en gummetjes. Dat is nepverantwoordelijkheid.” Impens 

voerde werkgroepen in over onderwijsinhoudelijke onder-

werpen, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, de nieuwe 

rekenmethode en ict. Eigenaarschap en erkende ongelijk-

heid ziet hij als sleutelwoorden bij professionaliteit. “De 

werkgroepen krijgen een opdracht mee, bijvoorbeeld ‘zorg 

voor een goede implementatie van de nieuwe rekenme-

thode’, maar hoe ze het aanpakken en plannen moeten ze 

zelf bedenken. Ze krijgen op termijn ook een eigen budget. 

De regeldingen, zoals de sinterklaasviering, zetten we in 

de interne nieuwsbrief.” De eilandjescultuur op het Kort-

land is doorbroken door de organisatie van gezamenlijke 

activiteiten en het samenwerken door de hele school heen. 

“Een Kortland-leerling is van de hele school, dus niet alleen 

thema _ de excellente school(cultuur)

“We	willen	een	professionele	hiërarchie,	
gebaseerd	op	kennis.”	Foto’s:	Hans	Roggen
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algemeen goed ontvangen. Dennis Marcussen, leerkracht 

van groep 7 van obs Klim-Op in Capelle aan den IJssel 

zegt: “Iedereen stond er voor open. We zijn nu actiever in 

vergaderingen, bespreken met elkaar welk doel we willen 

bereiken en hoe we dat gaan doen.” Marcussen vindt dat 

de verantwoordelijkheid voor een professionele school-

cultuur voor een groot deel bij de schoolleider ligt, maar 

niet bij hem of haar alleen. “De schoolleider heeft een 

voorbeeldfunctie, maar het gaat erom dat we als team ver-

antwoordelijkheid nemen voor wat er op school gebeurt.”

Bedreiging Dat een schoolleider een belangrijke rol 

heeft bij het tot stand komen of brengen van een profes-

sionele cultuur, vindt ook Alex van Emst, auteur van 

‘Professionele cultuur in onderwijsorganisaties’. “Een 

schoolleider moet niet van alles van bovenaf willen opleg-

gen en controleren of iedereen zich aan de afspraken 

houdt, maar inspireren en enthousiasmeren.” Maar ook 

geen ‘sympathiek leiderschap’ vertonen, bijvoorbeeld 

door vooral in algemene termen te praten als correctie op 

zijn plaats zou zijn. “Als er drie leerkrachten steeds te laat 

komen, stelt de schoolleider voor dat we voortaan alle-

maal op tijd komen. Daarmee spreek je de verkeerde men-

sen aan.” Ook de aanwezigheid van veel parttimers kan 

een bedreiging zijn voor de professionele cultuur omdat 

zij minder investeren in hun werk, meent Van Emst. “Een 

parttimer met een kleine aanstelling, bijvoorbeeld van 

een of twee dagen, ziet het werk als een verlengde van het 

leven, terwijl iemand die vier dagen of meer werkt, het 

leven ziet in verlengde van werk. Mensen met een kleine 

baan kosten relatief veel tijd.” In het onderwijs worden 

problemen vaak gecamoufleerd, ziet Van Emst. “Als je in 

de lerarenkamer vertelt dat je ergens moeite mee hebt, 

is de reactie nog weleens: ‘Hé, dat heb ik nou helemaal 

niet’. Zo kun je als leerkracht niet leren van je collega. 

Politiek gedrag is dat, een ander onderuit halen om 

jezelf beter te voelen. Wat ook veel voorkomt is ambtelijk 

gedrag: bij alle plannen opletten of het wel in je taken-

pakket zit.” Daarin treedt overigens wel een verschuiving 

op: scholen nemen afscheid van de politieke en de amb-

telijke cultuur. “Het ideaal is 30 procent ambtelijk – het 

papier moet wel in orde zijn natuurlijk – en 70 procent 

professioneel. Die kant gaan we wel op.”

Kleine scholen Op kleine scholen is de cultuur 

anders en minder professioneel dan op grotere scho-

len, stelt Van Emst. “Meer een huiskamercultuur. 

Leerkrachten kennen elkaar van haver tot gort. Ze 

houden elkaar niet scherp en er zijn te weinig verschil-

lende meningen.” Stichting OPONOA in de gemeenten 

de verantwoordelijkheid van de juf van groep 3 of groep 

5.” Impens ziet dat de aanpak werkt. De leerkrachten zijn 

actiever geworden. “Maar het is wel een proces. Collega’s 

waren gewend overal toestemming voor te vragen, zelfs 

voor het schrijven van een briefje aan een moeder. Dat is 

niet zomaar veranderd. Tegelijkertijd ontstaan er initiatie-

ven, zoals een twitteraccount op de website. Leerkrachten 

krijgen de ruimte om iets nieuws uit te proberen.”

Eigenaarschap Professionalisering is na opbrengstge-

richt werken het belangrijkste thema waar scholen in het 

primair onderwijs zich momenteel mee bezig houden. Dat 

heeft te maken met overheidsmaatregelen zoals de invoe-

ring van de Prestatiebox en de impulsen uit het in 2007 

gelanceerde actieplan LeerKracht van Nederland. Daarnaast 

worden schoolbesturen steeds meer aangesproken op hun 

verantwoordelijkheid voor de leerlingresultaten. Omdat 

een professionele cultuur daar mee samenhangt, willen 

besturen dat hun personeelsleden professionaliseren. 

Schoolleider Impens ging niet in zijn eentje aan de slag: 

tegelijkertijd startte bestuurder Frank Peze van de stich-

ting Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en 

Krimpen aan den IJssel (OPOCK), waar obs Kortland onder 

valt, een traject dat moet resulteren in een 940-uren model 

met vijf gelijke schooldagen. Deskundigheidsbevordering 

van leerkrachten maakt ook deel uit van dit traject, waar-

voor Peze de hulp van de AVS inriep. Sommige leerkrachten 

gaan onderzoek doen en/of bovenschools hun expertise 

inzetten. “Voor deze omslag is een professionele cultuur 

nodig”, zegt Peze. Evenals Impens ziet hij eigenaarschap als 

een belangrijke factor. “De overheid heeft zich lang via cir-

culaires bemoeid met het onderwijs. Later, bij de invoering 

van de lumpsum, gingen de besturen dat doen. Het gevolg 

is dat leerkrachten en schoolleiders zijn vervreemd van 

hun vak. Naast eigenaarschap willen we een professionele 

hiërarchie, gebaseerd op kennis. De een is – niet als mens, 

maar wel als professional – meer waard dan de ander.” 

Peze besteedt vrijwel alle prestatieboxgelden hieraan. Met 

de directeuren organiseerde hij een tweedaagse studiedag, 

daarna gingen de schoolteams met het onderwerp aan de 

slag. “De mensen krijgen de vrijheid om zelf te handelen. 

Dat maakt ze enthousiast”, zegt Peze. “Scholen vertonen 

ondernemerschap. Dat kan alleen als het vertrouwen er 

is dat mensen niet meteen worden afgerekend als iets 

mislukt. Maar het duurt wel een jaar of vijf voordat we 

werkelijk een professionele cultuur hebben.” Op de scholen 

zelf wordt het professionaliseringsprogramma over het 

‘ p r o f e s s i o n e l e  c u lt u r e n  v e r g e n 
p r o f e s s i o n e l e  e n  vo o r a l 
b e s c h e i d e n  m a n a g e r s ’

‘d e  e e n  i s  –  n i e t  a l s  m e n s , 
m a a r  w e l  a l s  p r o f e s s i o n a l  – 
m e e r  w a a r d  d a n  d e  a n d e r ’
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1000-21-2000-5873 AVS 2013 KP7 
1000-21-2000-6140 AVS 2012 KP4

Kleur: fc

Bedenk ee n originele 
bedrukking voo r 

deze kast en maa k 
kans om voo r jouw 
schoo l deze kast 
(met print) te 

winnen!

Bedenk ee n originele 
ee n moo ie foto

cijfers 
   & lettersgrafitti

WIN DEZE KASTWIN DEZE KASTt.w.v.    750,-incl. print

KEWLOXKASTEN PASSEN IN ELKE SCHOOLOMGEVING
De kast hier getoond is 182cm hoog 100cm breed en 52cm diep. 4 ruime opbergvakken voor dozen, kratten, spellen, etc. 
De pijs is � 299,- Kewloxkasten kun je eenvoudig online ontwerpen en bestellen op kewlox.nl. Wandkasten, vitrines, alles wat een 
school aan opbergruimte nodig heeft kan Kewlox leveren. Kijk voor mooie voorbeelden op www.kewlox.nl/school. Kewloxkasten in 
het echt bekijken of behoefte aan advies? Je bent van harte welkom in onze showrooms. Ook komen wij graag langs op jouw locatie. 
Showroom Nieuwegein Ravenswade 98b 030 231 40 41 Showroom Amsterdam Overtoom 205 020 412 13 00
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thema _ de excellente school(cultuur)

Berkelland en Groenlo telt zeventien scholen, waaronder 

vijf kleine. Jos Siemerink, lid van het College van Bestuur, 

herkent dit beeld: “Soms is een team zo lang bij elkaar, 

dat er verkokering optreedt. Dan moet je echt de men-

sen uit elkaar halen.” Een ander punt is dat op kleine 

dorpsscholen de rol in de gemeenschap groot is. Dat con-

flicteert steeds meer met de opdracht goed onderwijs te 

geven. “Er moeten keuzes gemaakt worden, want de werk-

druk loopt te veel op. Dat moet een directeur in goede 

banen leiden.” Kleine scholen ont-

staan vaak door krimp, waardoor 

gedwongen mobiliteit optreedt. 

“Maar je kunt niet zomaar een 

leerkracht die gewend is aan twaalf 

kleuters, op een school zetten met 

een kleutergroep van dertig. Dat 

moet je goed begeleiden.” Maar 

er ontstaan ook kansen: op kleine 

scholen is meer ruimte om te 

experimenteren met bijvoorbeeld 

ict. “We moeten naar een nieuwe 

manier van onderwijs geven en 

leerkrachten moeten zich nieuwe 

vaardigheden eigen maken.” Het 

voorstel van de Onderwijsraad om 

kleine scholen op te heffen kan 

rekenen op de steun van Siemerink, 

als daarbij het aantal groepen het 

criterium zou worden. “Vier groe-

pen is te doen. Als het er drie worden, en je krijgt dubbele 

combinatieklassen, dan moet je je aanpak te veel verande-

ren. Dat is voor een leerkracht een grote opgave en omdat 

het soms binnen een jaar gebeurt, kunnen zij zich daar 

niet op voorbereiden.” _

De personen op de foto’s komen niet in het artikel voor.

 

m e e r  w e t e n ?
De	AVS	biedt	maatwerktrajecten	om	op	scholen	een	
professionele	bedrijfscultuur	te	realiseren,	zoals	bij	
schoolbestuur	OPOCK.	Ook	biedt	de	AVS	maatwerk	op	het	
gebied	van	krimp.	Meer	informatie:	AVS,	Margriet	van	Ast,	
maatwerk@avs.nl,	tel.	030-2361010.

b e t e k e n i s w o l k e n

Volgens	Thijs	Homan,	hoogleraar	

Implementation and Change Management	

bij	de	Open	Universiteit,	zijn	het	niet	

alleen	de	directeuren	en	bestuurders	

die	een	verandering	in	de	richting	van	

een	professionele	cultuur	inzetten.	

“Niet	wat	de	bazen	roepen,	maar	hoe	

er	vervolgens	over	gepraat	wordt	in	de	

wandelgangen,	dát	doet	ertoe.	Wat	er	in	

een	organisatie	verandert,	is	het	resultaat	

van	veranderende	betekeniswolken.	

Betekeniswolken	ontstaan	en	veranderen	

in	dagelijkse	gesprekken	van	iedereen	

met	iedereen.	Ook	of	het	verhaal	van	

de	manager	over	de	professionele	

cultuur	echt	invloed	heeft,	wordt	in	die	

gesprekken	bepaald.	Het	veranderen	van	

betekeniswolken	betekent	dan	ook	met	

elkaar	het	gesprek	aangaan.	Praten	over	

concrete	voorbeelden	helpt	om	de	visie	

te	realiseren.	Centraal	hierbij	staat	de	

gedachte	dat	professionals	die	houden	

van	hun	vak	over	het	algemeen	liever	

iets	goed	willen	doen	dan	de	zaak	laten	

versloffen.	Het	is	belangrijk	om	in	de	

dagelijkse	gesprekken	aan	te	sluiten	op	

hun	nieuwe	ideeën	en	datgene	wat	zich	

ontwikkelt	versterken.	Professionele	

culturen	vergen	professionele	en	vooral	

bescheiden	managers.”

‘ n i e t  w at  d e  b a z e n 
r o e p e n ,  m a a r  h o e  e r 
o v e r  g e p r a at  w o r d t 
i n  d e  w a n d e lg a n g e n 
d o e t  e r to e ’

‘o n d e r n e m e r s c h a p  to n e n  k a n  a l l e e n 
a l s  e r  ve rt ro u w e n  i s  e n  a l s  m e n s e n 
n i e t  m e t e e n  wo r d e n  a fg e r e k e n d 
a l s  i e t s  m i s lu kt ’

“Soms	is	een	team	zo	lang	bij	elkaar,	dat	er	verkokering	optreedt.”
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b ero ep sr eg i s t er s  vo o r  l eer k r a c h t en  en  s c h o o l l ei d er s

Professionalisering	staat	hoog	op	de	Haagse	agenda.	

Bij	voorkeur	niet	langer	vrijblijvend:	elke	schoolleider	en	

leerkracht	wordt	bijvoorbeeld	geacht	zich	in	te	schrijven	in	

een	beroepsregister	waarin	de	professionele	ontwikkeling	

wordt	bijgehouden.	Een	krachtig	middel	om	de	

kwaliteit	van	het	onderwijs	te	waarborgen,	

zegt	de	een.	Het	leidt	tot	nutteloze	

bureaucratisering,	vindt	de	ander.	

tekst daniëlla van ‘t erve

thema _ de excellente school(cultuur)

Registreren,
	Foto:	Hans	Roggen
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waarom zou je?

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de profes-

sional in de school, daar is iedereen het wel over eens. Met 

het behalen van een diploma ben je er niet. Het is logisch 

dat je als leerkracht of schoolleider je kennis bijhoudt en je 

blijft ontwikkelen. Beroepsregisters moeten die professio-

nele ontwikkeling gaan waarborgen. In de nieuwe CAO-PO 

is besloten tot een verplicht register voor schoolleiders (zie 

ook kader). Het register voor leraren in het po, vo en mbo is 

begin vorig jaar officieel van start gegaan.

Ruim 9.000 leraren hebben zich al ingeschreven bij Regis-

terleraar.nl. Inschrijving is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Iedere bevoegde leerkracht die zich registreert, geeft aan 

dat hij blijft werken aan zijn professionele ontwikkeling. 

Het gaat om 160 uur over een periode van vier jaar, waarbij 

het merendeel (honderd uur) het lesgeven betreft.

Leraren voeren zelf hun gegevens in, die een registercom-

missie controleert. Na vier jaar volgt een hercontrole, 

waaruit blijkt of de leraar aan de eisen voldoet voor her-

registratie. In totaal zijn zo’n 125 leerkrachten actief met 

controle en voorlichting. Van, voor en door leraren is een 

bewust gekozen opzet, net als de vrijwillige basis. Jansma, 

van oorsprong docent maatschappijleer en leraren-

opleider: “Een wezenlijk kenmerk van een professionele 

beroepsgroep is dat die zelf de kwaliteit op orde houdt. 

Het register is daarvoor een instrument, net als perso-

neelsbeleid dat is voor een schoolbestuur. Die instrumen-

ten zijn complementair. Het register geeft geen garanties 

dat iemand goed functioneert, of dat elke leerkracht elke 

dag zijn uiterste best doet. Het laat zien dat het funda-

ment op orde is, dat iemand aan de noodzakelijke voor-

waarden voor kwaliteit voldoet.”

Beschermd beroep Registratie door beroepsgroe-

pen bestaat al veel langer. Zo mag je jezelf niet zonder 

meer arts, accountant of advocaat noemen. Door de titels 

op te nemen in een landelijk erkend register wordt het 

een beschermd beroep. Meer dan 400.000 zorgverleners, 

van tandarts tot verpleegkundige, staan bijvoorbeeld 

ingeschreven in het BIG-register. De verplichte registratie 

kwam voort uit de Wet op de beroepen in de individu-

ele gezondheidszorg (Wet BIG) in 1995, die de patiënt 

moet beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig 

handelen. Volgens het CIBG, de uitvoeringsorganisatie 

die ook het lerarenregister beheert, was het een langver-

wacht register waar zorgverleners erg blij mee zijn. Het 

BIG-register is openbaar en maakt ook inzichtelijk welke 

zorgverleners (tijdelijk) hun beroep niet meer mogen uit-

oefenen van de tuchtrechter. De verplichte herregistratie 

moet de kwaliteit borgen. “Het register staat, maar dat 

“Het register geeft op de eerste plaats een maatschappe-

lijk signaal: dit zijn goede leraren bij wie het onderwijs 

in goede handen is”, vertelt Frank Jansma. Hij is pro-

grammamanager bij de Onderwijscoöperatie, een samen-

werkingsverband van onderwijsvakorganisaties, die het 

lerarenregister heeft opgezet. “Daarnaast laat je als leer-

kracht zien wat je waard bent en dat je je verantwoorde-

lijkheid pakt om je kennis op peil te houden. Investeren in 

jezelf betekent namelijk investeren in je leerlingen.”

Frank	Jansma	(Onderwijscoöperatie):	“Het	lerarenregister	geeft	op	
de	eerste	plaats	een	maatschappelijk	signaal.	Het	laat	zien	dat	het	
fundament	op	orde	is,	dat	iemand	aan	de	noodzakelijke	voorwaarden	
voor	kwaliteit	voldoet.”

‘ h e t  l e r a r e n r e g i s t e r  g e e f t 
g e e n  g a r a n t i e s  d at  i e m a n d 
g o e d  f u n c t i o n e e r t ,  o f  d at 
e l k e  l e e r k r a c h t  e l k e  d a g  z i j n 
u i t e r s t e  b e s t  d o e t ’
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wil niet zeggen dat we klaar zijn”, vertelt Rianne Peek van 

het CIBG. “We zijn continu op zoek naar hoe het proces 

efficiënter of beter kan. Het betrekken van het werkveld 

daarbij is essentieel.”

Heel belangrijk, vindt Jansma van het lerarenregister. Een 

goed register is op de eerste plaats betrouwbaar in wat het 

zegt te waarborgen. Het lerarenregister blijft werk in uit-

voering. Jansma: “Een belangrijk onderdeel is het inrichten 

van de kwaliteitsprocessen om met elkaar te bepalen wat 

goede professionele ontwikkeling inhoudt en hoe je dit 

controleert. Een cursus waarvoor je een certificaat krijgt, 

is makkelijker op te nemen in een register dan vormen als 

collegiale intervisie of het gezamenlijk werken aan inno-

vatie. Door het gesprek aan te gaan, bouwen we samen en 

van binnenuit aan een waardevol register. Dat kost tijd, het 

BIG-register is vijftien jaar geleden begonnen en ook nog 

niet klaar.”

Toegevoegde waarde De verplichte registratie voor 

schoolleiders straks vindt Michel van der Kraan (48) een 

goede zaak. Hij is directeur van drie basisscholen in Noord-

Brabant. “Schoolleider is een vak, dat hiermee erkend 

wordt. Het is goed dat er nu formeel eisen worden gesteld 

aan professionele ontwikkeling. Als je jezelf niet ontwik-

kelt, hoe kun je van je mensen verwachten dat zij dat wel 

doen? Bovendien heb je over tien jaar geen toegevoegde 

waarde meer als je niet bijblijft.” Van der Kraan is bezig 

met het afronden van de Master Management of Education 

aan de Hogeschool van Utrecht. “Dat je leert beslissingen 

goed te beargumenteren, is heel waardevol. Neem de tijd 

voor onderzoek in plaats van simpel gezegd uit te gaan van 

de ervaring van een collega verderop.”

Natuurlijk valt of staat het register met de invulling en de 

controle ervan, aldus Van der Kraan. “Ik heb ingeschreven 

gestaan in het NSA-register, maar de huidige vorm is een 

loze schil, het voegt niets toe. Het is daarom goed dat de 

vrijblijvendheid er af gaat. Al zal een grote groep school-

leiders een probleem krijgen om z’n bekwaamheid aan 

te tonen. Of zoals een collega zei: ‘Nu moet ik wel’. Maar 

dat had hij natuurlijk allang gemoeten. Voor sommigen is 

gebrek aan tijd of geld een excuus om zich niet te scholen. 

Het is eerder een kwestie van prioriteit. De tijd dat een 

directeur een pak klei ging halen als de juf daarom vroeg, 

is echt voorbij.”

Absurde reparatie Chris Aben (45), directeur van 

basisschool de Rietslenke in Nijverdal, ziet niets in een 

verplicht register. “Iedereen die zijn beroep serieus neemt, 

blijft zich uit zichzelf ontwikkelen. Registeren leidt dus 

tot onnodige bureaucratisering. Je kan bovendien nog 

zoveel diploma’s hebben, maar al dat papier hoeft niets 

te betekenen. Leidinggeven is een vak dat je in het bloed 

moet zitten. Dat moet je uiteindelijk in de praktijk kunnen 

waarmaken.”

Hoe iemand functioneert en wat diegene verder aan oplei-

ding nodig heeft, is volgens Aben puur een zaak tussen de 

directeur in kwestie en het bestuur. De overheid probeert 

met zo’n register en extra geld voor scholing bovendien 

bezuinigingen te verbloemen, meent Aben. “Jaren geleden 

kon iedereen vanwege het lerarentekort het onderwijs 

in, bevoegd of onbevoegd. Nu is het niveau te laag en dan 

moet opeens alles op nascholing worden ingezet: dat is een 

absurde reparatie. Er zijn problemen die meer prioriteit 

hebben, zoals de grote klassen en de vele zorgleerlingen. 

Ik zie liever dat die middelen ingezet worden voor een paar 

extra onderwijsassistenten. In de klas moet het gebeuren 

en niet zozeer achter mijn bureau.”

Rianne	Peek	(CIBG,	beheert	ook	het	register	van	de	
zorgsector):	“Het	BIG-register	staat,	maar	dat	wil	niet	zeggen	
dat	we	klaar	zijn.”

Chris	Aben	(schooldirecteur):	“Iedereen	die	zijn	beroep	
serieus	neemt,	blijft	zich	uit	zichzelf	ontwikkelen.”

‘o m  e r b i j  t e  h o r e n ,  z u l  j e  j e 
m o e t e n  i n s c h r i j v e n ’

‘e e n  g r ot e  g r o e p  s c h o o l l e i d e r s 
z a l  e e n  p r o b l e e m  k r i j g e n  o m  z ’ n 
b e k w a a m h e i d  a a n  t e  to n e n ’
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Hogere eisen
Tegenstanders van het 

beroepsregister wijzen 

naar Finland waar elke 

leerkracht academisch 

geschoold is en waar 

geen inspectie of con-

trole is. Het register en de 

verplichting tot nascho-

ling zijn volgens hen 

een vorm van ‘achteraf 

repareren’. Een domme 

redenering, vindt Jansma 

van het lerarenregister. 

“Natuurlijk zou het mooi 

zijn als we hogere eisen 

aan het begin stellen, dat 

gebeurt ook. Maar één 

keer bevoegd is niet altijd 

bekwaam. Je zult je voortdurend moeten blijven ontwik-

kelen. En dan komt zo’n register toch om de hoek kijken. 

Sterker nog, Finland is bij ons wezen kijken juist omdat het 

een register van, voor en door leraren is.”

Dit jaar verwacht Jansma een groei naar 45.000 deelnemers. 

Met de overheid is afgesproken dat in 2015 de helft, en in 

2018 alle leraren in het register staan. De Tweede Kamer dis-

cussieert over een verplichtstelling. “Maar als wij het goed 

doen is dat niet nodig. Naarmate meer leerkrachten zich 

inschrijven, neemt de morele zeggenschap toe. Op een gege-

ven moment gaat de kritische massa gelden. Noblesse oblige: 

om erbij te horen, zul je je moeten inschrijven.” _

n i e u w e  r e g i s t e r o r g a n i s at i e 
vo o r  s c h o o l l e i d e r s

De	Nederlandse	Schoolleiders	Academie	(NSA)	is	

overgegaan	in	de	Stichting	Schoolleidersregister	PO	

(SRPO).	Deze	onafhankelijke	organisatie	zal	dit	jaar	een	

nieuw	reglement	opstellen	met	criteria	en	de	procedure	

voor	registratie.	Hierin	zal	het	huidige	NSA-register	met	

zo’n	2.200	schoolleiders	worden	opgenomen.	Zodra	

het	nieuwe	registerreglement	is	vastgesteld,	kunnen	

de	NSA-geregistreerde	schoolleiders	aangeven	of	zij	

dit	onderschrijven,	of	ze	hieraan	voldoen	en	daarmee	

geregistreerd	blijven.

thema _ de excellente school(cultuur)

Michel	van	der	Kraan	(meerscholen-
directeur):	“Het	is	goed	dat	de	vrij-
blijvendheid	eraf	gaat.	Of	zoals	een	
collega-schoolleider	zei:	Nu	moet	ik	wel.”

1000-21-3000-0533 AVS KP 2013-7 
1000-21-2000-6616 AVS KP 2013-6

Kleur: fc

Voor welke dienstverlening 
u ook kiest. 
U zit altijd goed. 

Bij Merces treft u specialisten aan die het onderwijs door en door kennen. 

Alle cao’s, alle wet- en regelgeving en al die evenzovele uitzonderingen. Wij 

kennen ze en begrijpen ze.  Om u nog beter van dienst te zijn hebben we drie 

pakketten ontwikkeld die maatwerk leveren op het gebied van: • Human 

Resource  • Personeels- en Salaris administratie  • Financieel en • Bedrijfs-

kundig. Merces kent drie keuzepakketten; Standaard, Plus en Excellent.   

Deze pakketten kunt u moeiteloos combineren. Afhankelijk van uw organi-

satie maakt u een keuze waarmee u altijd goed zit. Helder en overzichtelijk. 

Meer weten? Bel 0344 - 64 80 00 of mail naar info@merces.nl of kijk op 

merces.nl
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1000-21-2000-5113 AVS Kader Primair 2013-07 
1000-21-2000-5110 AVS Kader Primair 2012-04 

Kleur: fc

Zo...dat zit goed!

 School- of projectinrichting is een kwestie van  

functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het 

leveren van innovatieve oplossingen en design 

voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf 

Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering 

en vernieuwing van de producten. Presikhaaf 

Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment 

schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen 

en materialen.

Voor meer informatie kijk op:

www.schoolmeubelen.com

SCHOOLMEUBELEN

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 5457
6802 EL Arnhem

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

Presikhaaf Schoolmeubelen
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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!:	Een	groep	leerlingen	van	mytylschool	Roosendaal	en	de	

nabijgelegen	basisschool	De	Kroevendonk	krijgen	sinds	kort	een	middag	in	

de	week	samen	les	en	leren	zo	over,	van	en	met	elkaar.	

tekst andrea holwerda

Het	motto	van	het	Passend	onderwijs	is	regu-

lier	waar	kan,	speciaal	waar	nodig.	“En	dus	

zullen	straks	nog	steeds	heel	wat	leerlingen	

in	een	aparte	wereld	opgroeien.	Terwijl	wij	

denken	dat	die	scheidingswand	weg	kan	

en	moet”,	stellen	directeuren	Gerard	Kusters	

van	mytylschool	Roosendaal	en	Teun	Dekker	

van	basisschool	De	Kroevendonk.	Dus	

besloten	de	twee	in	april	vorig	jaar	–	aange-

moedigd	door	de	projectendenktank	van	de	

Nederlandse	Stichting	voor	het	Gehandicapte	

Kind	(NSGK)	waar	Kusters	in	zit	–	‘het	

gewoon	te	gaan	doen’,	hun	leerlingen	bij	

elkaar	zetten.

De	twee	scholen	werken	al	jaren	samen.	

Dekker:	“Wij	zijn	een	inclusieve	school.	

We	vinden	het	normaal	ook	leerlingen	

met	een	beperking	te	hebben,	die	waar	

nodig	ondersteund	worden	door	de	mytyl-

school.”	De	teams	weten	hierdoor	wat	ze	

aan	elkaar	hebben	en	waren	dan	ook,	net	als	

de	MR’s	en	raden	van	

toezicht	van	de	eenpit-

ters,	direct	enthousiast	

over	het	idee.

De	schoolleiders	

zetten	daarop	een	

projectplan	op	papier.	

“We	wilden	twee	

klassen	een	middag	

in	de	week	samen	les	

gaan	geven”,	vertelt	

Kusters.	“Niet	op	een	

van	onze	scholen,	maar	

op	een	andere	locatie,	

waar	iedereen	gelijk	

is.”	De	lessen	moeten	

serieuze	lessen	zijn.	

“Dit	is	niet	een	leuk	project	zoals	dat	wel	

meer	gebeurt,	maar	echt	een	eerste	stap	

richting	gewoon	samen	naar	school	gaan”,	

zegt	Dekker.	Tegelijkertijd	concludeerden	

ze	dat	het	wel	slim	zou	zijn	met	vakken	als	

handvaardigheid	en	muziek	te	beginnen.	

“Zodat	iedere	leerling	mee	kan	komen.”

Het	NSGK	liet	na	de	zomervakantie	

officieel	weten	het	project	voor	een	jaar	

te	willen	financieren.	Vervolgens	regelden	

de	directeuren	dat	de	leerlingen	in	het	

Roosendaalse	Centrum	voor	de	Kunsten	en	

het	Milieu	Educatief	Centrum	aan	de	slag	

konden	en	ook	les	zouden	krijgen	van	de	

vakdocenten	daar.	“Zodat	onze	groepsleer-

krachten	en	twee	ambulant	begeleiders	

zich	eerst	vooral	op	de	leerlingen	kunnen	

focussen.”

Kusters	en	Dekker	besloten	daarna	de	

zeventien	leerlingen	van	groep	7a	en	een	van	

de	twee	mytylgroepen	van	tien	leerlingen	

met	een	lichamelijke	beperking	bij	elkaar	te	

gaan	zetten.	“Een	combi	met	een	van	de	elf	

groepen	met	leerlingen	met	een	meervoudig	

beperking	kan	volgens	mij	zeker	ook,	maar	

vind	ik	de	volgende	stap”,	stelt	Kusters.

Met	de	instemming	van	alle	ouders	na	de	

infoavond	eind	december,	gingen	afgelopen	

januari	de	lessen	van	start.	Het	bleek	

wennen,	met	name	het	zitten	in	een	veel	

grotere	groep,	stelt	Kusters.	“Maar	hoe	

mooi	is	het	dat	al	snel	een	leerling	naar	me	

toe	kwam	en	glunderend	vertelde	dat	ze	haar	

hadden	gevraagd	hoe	het	komt	dat	ze	in	een	

rolstoel	zit?	Dat	vond	ze	‘zó	cool’.”	Dekker:	

“We	zien	ze	langzaamaan	echt	leren	over,	van	

en	met	elkaar.”

Hetzelfde	geldt	voor	de	leraren(teams),	stel-

len	de	twee	directeuren.	“We	praten	veel.	

We	hebben	het	al	over	een	hele	dag	samen-

werken,	over	taal-	en	rekenlessen	en	hoe	dat	

in	te	richten.”	Hoe	de	ouders	alles	ervaren	

wordt	eveneens	gemonitord.	Alle	opgedane	

kennis	zal	vervolgens	na	dit	jaar	gebundeld	

worden,	zodat	ook	andere	scholen	er	op	

voort	kunnen	borduren.	De	hoop	is	zo	

samen	tot	een	integrale	school	te	komen.	

Kusters:	“Daarvoor	zijn	nieuwe	structuren	op	

het	gebied	van	bijvoorbeeld	geld,	toezicht	en	

zorg	nodig.	Het	zou	kortom	al	fantastisch	zijn	

als	meer	scholen	gezamenlijke	lessen	gaan	

geven.”	_

m e e r  w e t e n ?
www.meet2learn.nl

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook!’

kinderen met en zonder 
beperking samen naar school

Kinderen	van	de	mytylschool	in	Roosendaal	krijgen	samen	les	met	
kinderen	van	de	nabijgelegen	reguliere	basisschool	De	Kroevendonk.

29k ader prim air m a art 2013



(G)een goede MR?
Naar andere schooltijden?
Lees	er	alles	over	in	onze
informatieve	uitgaven!

De	AVS	heeft	onlangs	twee	publicaties	

gelanceerd:	‘Goed	onderwijs,	goede	MR’	en	

‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’

goed onderwijs, goede mr
Sinds	de	invoering	van	de	Wet	

medezeggenschap	op	scholen	

(WMS,	2007)	zijn	mede	zeggen-

schapsraden	in	het	basis-,	

voortgezet	en	speciaal	onderwijs	

zich	verder	aan	het	ont	wikkelen.	

Schoolorganisaties	kunnen,	meer	

dan	vroeger,	eigen	keuzes	maken	

op	het	gebied	van	onderwijs,	

personeel	en	financiën.	Een	grotere	autonomie	doet	

ook	het	belang	van	medezeggenschap	toenemen.	

De	schoolorganisatie	is	gebaat	bij	een	goed	samenspel	

tussen	bestuur	en	(G)MR.

Deze	uitgave	biedt	een	handreiking	om	de	organisatie	

en	kwaliteit	van	medezeggenschap	te	verbeteren.	Naast	

theoretische	informatie	bevat	de	publicatie	prak	tische	en	

direct	bruikbare	informatie	in	de	vorm	van	quickscans.

Prijs:	t	18,50

naar andere schooltijden, en dan?
De	afgelopen	jaren	is	de	behoefte	

aan	andere	schooltijden	in	het	

primair	onderwijs	gestegen.	Dit	is	

	voort	gekomen	uit	de	veranderende	

maatschappij,	waarin	meer	aanslui-

ting	gezocht	wordt	tussen	werk-,	

school-	en	kinderopvang	tijden.	

Scholen	hebben	sinds	2006	de	

mogelijkheid	om	schooltijden	aan	te	

passen,	waarbij	ze	uit	verschillende	modellen		kunnen	

kiezen.

Deze	publicatie	geeft	het	management	van	de	school	

inzicht	in	zowel	de	keuze	voor	het	al	dan	niet	invoeren	

van	andere	schooltijden	als	in	de	diverse	mogelijkheden	

die	er	zijn	op	dit	gebied.	De	informatie	is	ook	van	belang	

voor	(G)MR,	ouders	en	leerkrachten	die	geconfronteerd	

worden	met	een	schoolbestuur	dat	van	plan	is	andere	

schooltijden	door	te	voeren.

Prijs:	t	17,50

bestellen?
De	publicaties	(hard copy)	zijn	te	bestellen	via	

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

publicaties.

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Al een aantal keer stond in deze 
rubriek de inrichting van de functie
scheiding en de verhouding tussen 
toezichthouders en bestuurders 
centraal. Onlangs verscheen het 
rapport ‘Professioneel intern 
toezicht in het primair en voortgezet 
onderwijs’ van R. Vink (IVA Tilburg). 
In dit verkennend onderzoek wordt de 
vraag gesteld wat in het funderend 
onderwijs een goede invulling van 
intern toezicht is. 

tekst carine hulscherslot

De	doelstelling	van	intern	toezicht	is,	vol-

gens	de	onderzoeker,	het	houden	van	toe-

zicht	op	het	bestuur	en	de	organisatie.	Ook	

is	de	toezichthouder	de	werkgever	van	de	

bestuurder.	Dat	klinkt	allemaal	vertrouwd.	

De	respondenten	van	het	onderzoek	-	toe-

zichthouders,	bestuurders	en	deskundigen	

uit	andere	sectoren	dan	het	onderwijs,	zoals	

de	woningbouwsector	-	nuanceren	dit	enigs-

zins:	het	belangrijkste	is	de	controlerende,	

beoordelende	en	adviesrol.	Toezichthouden	

wordt	als	een	breed	begrip	gezien:	perio-

dieke	zelfevaluatie,	onafhankelijke	werving,	

het	voorkomen	van	belangenverstrengeling,	

de	bevordering	van	de	eigen	deskundigheid	

en	het	inrichten	van	een	goed	werkproces	

zijn	ook	van	belang.

Toezicht op toezicht
In	de	inleiding	van	het	onderzoeksrapport	

beschrijft	de	onderzoeker	een	aantal	ont-

wikkelingen	in	de	sector,	zoals	de	verplichte	

functiescheiding,	die	belangrijke	gevolgen	

heeft	voor	de	besturing	en	daarmee	zware	

eisen	stelt	aan	intern	toezicht.		Daarbij	

verwijst	hij	naar	incidenten	in	de	publieke	

sector	en	naar	eerder	in	deze	rubriek	aan-

gehaalde	publicaties,	bijvoorbeeld	die	van	

Blokdijk	en	Goodijk.

Ook	stelt	Vink,	zoals	eerder	in	deze	rubriek	

is	betoogd,	dat	er	in	het	onderwijs	vaak	

geen	eenduidig	orgaan	boven	het	intern	

toezicht	staat.	De	vraag	is	dus:	wie	houdt	

toezicht	op	het	toezicht?	(zie	Kader	Primair	

5,	januari	2013).	In	het	rapport	staat:	

“Waar	een	raad	van	commissarissen	in	het	

bedrijfsleven	verantwoording	aan	de	aan-

deelhoudersvergadering	aflegt,	berust	het	

eigenaarschap	in	non-profitorganisaties	bij	

verschillende	partijen.	Dat	kan	in	het	onder-

wijs	bijvoorbeeld	vertegenwoordigd	zijn	in	

een	algemene	ledenvergadering.”

Deze	laatste	bewering	is	correct,	maar	uit	

verschillende	andere	onderzoeken	bleek	

juist	dat	de	verenigingsvorm	steeds	meer	

plaatsmaakt	of	heeft	gemaakt	voor	een	

stichting.	En	juist	daar	ontbreekt	de	leden-

vergadering	en	is	vaak	een	andere	vorm	van	

toezicht	op	toezicht	niet	geregeld.

De	onderzoeker	constateert	ook	dat	het	bij	

de	functiescheiding	gaat	om	keuzes	inzake	

de	reikwijdte	van	het	toezicht,	de	positio-

nering	en	de	professionaliteit	ervan.	“Om	

de	professionaliteit	van	het	intern	toezicht	

in	het	onderwijs	te	versterken	kan	geleerd	

worden	van	ervaringen	in	andere	publieke	

sectoren.”

Klankbord en sparringpartner 
Desgevraagd	delen	de	respondenten	in	

het	onderzoek	mee	dat	het	doel	van	intern	

toezicht	is:	Het	houden	van	toezicht	op	het	

reilen	en	zeilen	van	de	organisatie	in	de	

breedste	zin	van	het	woord:	het	benoemen	

van	de	bestuurder,	toezicht	houden	op	de	

financiële	cyclus,	op	het	strategisch	beleid,	

op	de	vormgeving	van	de	horizontale	ver-

antwoording,	maar	ook	op	de	resultaten	van	

de	organisatie	en	op	de	aanwezigheid	en	

kwaliteit	van	de	beschikbare	informatie.

Een	minderheid	van	de	respondenten	

noemt	als	doel	van	intern	toezicht	het	zijn	

van	een	klankbord	en	sparringpartner	

voor	de	bestuurder.	In	mijn	praktijk	kom	

ik	echter	vaak	tegen	dat	juist	dit,	zeker	in	de	

beginfase	van	de	functiescheiding,	als	een	

belangrijke	meerwaarde	wordt	gezien	van	

de	verhouding	tussen	toezichthouder	en	

bestuurder.

In	het	onderzoek	van	Vink	komt	ook	naar	

voren	dat	er,	naast	voorstanders	van	deze	

rolopvatting,	tegenstanders	zijn.	Zij	stellen	

dat	er	vaak	onenigheid	is	over	de	rol	van	

de	toezichthouder	bij	beleidsontwikkeling.	

Goede	procesafspraken	en	het	beschrijven	

van	verwachtingen	over	en	weer	zijn	

voorwaarden	om	problemen	te	voorkomen.	

Het	gaat,	volgens	de	meeste	respondenten,	

om	en	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	

en	een	goede	dialoog.

Verschil maken 
Zoals	hiervoor	gezegd	gaat	het	bij	toezicht	

houden	om	bevragen	en	beoordelen	van	de	

bestuurder.	Ook	gaat	het	om	adviseren	van	

en	klankbord	zijn	voor	de	bestuurder.	Na	

een	opsomming	van	valkuilen	en	risico’s,	

op	basis	van	praktijkervaringen,	besteedt	

het	onderzoeksrapport	aandacht	aan	de	

noodzaak	van	het	maken	van	verschil	tussen	

klankbord	of	sparringpartner	en	adviseur	

van	de	bestuurder.

Hoe	dan	ook:	het	gaat	om	de	kwaliteit	van	

de	bestuurder,	de	inrichting	van	de	organi-

satie	en	de	rolvastheid	en	professionaliteit	

van	de	toezichthouder.	_

m e e r  w e t e n ?
Het	complete	onderzoeksrapport	

‘Professioneel	intern	toezicht	in	het	

primair	en	voortgezet	onderwijs’	van	

R.	Vink	(IVA	Tilburg)	is	te	vinden	op	

www.kortlopendonderzoek.nl.

Carine	Hulscher-Slot	

(c.hulscher@avs.nl)	is	werkzaam	

bij	de	AVS	als	senior	adviseur	

op	het	gebied	van	arbeidsvoor-

waardenontwikkeling,	medezeggenschap,	

	organisatieontwikkeling,	fusiebegeleiding,	

scenario’s	voor	krimp,	goed	onderwijs-

bestuur	en	Policy Gover  nance®.	Ook	houdt	

zij	zich	bezig	met	politieke	beleids		-

beïnvloeding.

intern toezicht bekeken

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

l e d e n v e r g a d e r i n g 
e n  i s  v a a k  e e n 

a n d e r e  vo r m  v a n 
to e z i c h t  o p  to e z i c h t 

n i e t  g e r e g e l d
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specia al (ba sis)onderwijs

De overheid wil met Passend 
onderwijs bereiken dat ieder kind 
goed onderwijs krijgt, dat het 
kind de kans krijgt om zijn of haar 
talenten te ontwikkelen en wordt 
uitgedaagd om een stap extra te 
zetten. Maar in de praktijk blijkt dat 
samenwerkingsverbanden in het 
publieke domein – denk ook aan brede 
scholen, centra voor jeugd en gezin 
en woonzorgzones – zich moeizaam 
ontwikkelen. Wat zijn de succes en 
faalfactoren van samenwerking? 

tekst ans keij

Voor	de	samenwerking	tussen	scholen	

in	het	kader	van	Passend	onderwijs	zijn	

76	samenwerkingsverbanden	in	het	

primair	onderwijs	opgericht	en	74	in	het	

voortgezet	onderwijs.	Doel	van	deze	

samenwerkingsverbanden	is	om	een	

samenhangend	geheel	van	ondersteuning	

en	voorzieningen	te	bieden,	binnen	en	

tussen	scholen,	zodat	aan	alle	leerlingen	

een	passend	onderwijsprogramma	kan	

worden	geboden.	Het	gaat	om	grote	

samenwerkingsverbanden,	waar	gemid-

deld	honderd	scholen	bij	betrokken	zijn.

Nog drie decentralisaties
Er	vindt	niet	alleen	samenwerking	plaats	

tussen	de	scholen	onderling,	maar	ook	

met	ouders,	gemeenten	en	jeugdzorg.	

Naast	Passend	onderwijs	spelen	er	nog	

drie	decentralisaties,	waarbij	een	transfer	

van	verantwoordelijkheden	plaatsvindt	van	

Rijk	naar	gemeenten:	jeugdzorg,	AWBZ	

en	Participatiewet.	Het	zijn	met	name	

kwetsbare	kinderen,	jongeren	en	gezinnen	

die	gebruik	maken	van	de	dienstverlening	

van	deze	voorzieningen.	En	juist	deze	groep	

is	oververtegenwoordigd	op	de	huidige	

scholen	voor	speciaal	basisonderwijs.	Een	

goede	samenwerking	tussen	het	samenwer-

kingsverband	–	scholen	zijn	een	belangrijke	

vindplaats	–	en	de	gemeenten	zal	het	resul-

taat	vergroten:	elke	kind	goed	onderwijs.

Samenwerkingsproces
Uit	de	literatuur	blijkt	dat	de	twee	belang-

rijkste	besturingsmechanismen	van	een	

samenwerkingsverband	bestaan	uit	een	

harde	kant	(strategie,	inrichting	en	bestu-

ring)	en	een	zachte	kant	(cultuur,	omgang	

en	individu).	De	harde	kant	fungeert	als	

een	formeel	besturingsmechanisme	dat	

voorafgaand	aan	de	samenwerking	wordt	

opgezet,	terwijl	de	zachte	kant	veel	meer	

een	informeel	mechanisme	is	dat	tijdens	

de	samenwerking	wordt	ontwikkeld.	In	de	

praktijk	blijkt	dat	samenwerkingsverban-

den	in	het	publieke	domein	een	moeizame	

ontwikkeling	kennen.	Wat	zijn	nu	de	suc-

ces-	en	faalfactoren	van	samenwerking?

Succesfactoren	voor	een	effectieve	

samenwerking

•	 	Ga	uit	van	het	belang	van	de	gezamen-

lijke	klant,	vanuit	kind	en	ouder(s),	en	

niet	de	eigen	organisatie	of	professie.

•	 	Richt	de	sturing	op	zowel	de	inhoud	als	

op	de	onderlinge	relaties	(reflectie	op	

het	eigen	proces).

•	 	Erken	de	onderlinge	verschillen	en	maak	

hiervan	gebruik.

•	 	Kies	voor	gelijkwaardigheid	van	partners,	

ook	al	verschillen	die	partners	in	omvang	

en	functie.

•	 	Wees	transparant	en	deel	kennis	en	

informatie.

•	 	Stem	de	communicatie	naar	de	eigen	

organisaties	en	de	buitenwereld	met	

elkaar	af	(inhoud	en	tijdstip).

•	 	Stem	verwachtingen	op	elkaar	af	

(voorspelbaar	gedrag).

Faalfactoren

•	 	Klantsturing	en	traditionele	besturing	

van	een	organisatie	gaan	vaak	niet	

samen.	Vaak	gaat	organisatiebelang	voor	

klantbelang:	een	goede	oplossing	voor	

kind	en	ouder(s).

succes- en faalfactoren
van samenwerken door 
passend onderwijs

De	twee	belangrijkste	

besturingsmechanismen	

van	een	samenwerkings-

verband	bestaan	uit	een	

harde	kant	en	een	zachte	

kant	(model	Kirkman	

Company).
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s u c c e s vo l 
s a m e n w e r k e n  m e t 
( k e t e n ) pa r t n e r s , 
h o e  d o e  j e  d at ?

Samen	met	Kirkman	Company	heeft	de	

AVS	hierover	een	ééndaagse	studiedag	

ontwikkeld	(16	april	of	16	mei	2013)	

voor	bestuurders	en	directeuren	uit	

het	basisonderwijs	(waaronder	brede	

scholen,	IKC’s),	de	kinderopvang	en	

coördinatoren/kwartiermakers	Passend	

onderwijs.	Kirkman	Company	is	een	

onafhankelijke	adviesorganisatie	die	

ervaring	heeft	in	samenwerkingspro-

cessen	in	zowel	de	publieke	als	private	

sector.	

Meer	informatie	en	inschrijven:	

www.avs.nl/pifo/voorjaar2013

1000-21-3000-0598 AVS KP 2013-7 
1000-21-3000-0597 AVS KP 2013-6

Kleur: fc

›  Opleiding Basisbekwaam
›  Opleiding Vakbekwaam

Haal meer uit jezelf 
met de opleidingen 
van Magistrum
Magistrum 2013-2014
Leiderschapsontwikkeling 
in het onderwijs

 

Opleidingen

Magistrum Leiderschapsontwikkeling in het onderwijs

Bezoek onze website www.magistrum.nl voor 
meer informatie over managementopleidingen en 
voorlichtingsbijeenkomsten in uw regio.

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 12-03-13   10:56
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•	 	Willen	veranderen	maar	het	niet	doen.	

Belangrijk	voor	samenwerking	is	een	

proactieve,	klantgerichte	en	transparante	

houding	van	medewerkers/leerkrachten	

en	managers/directeuren.	Niet	alle	

medewerkers	en/of	managers	willen	of	

kunnen	hun	attitude	veranderen.

•	 	Samenwerken	op	papier	is	niet	gelijk	

aan	samenwerken	in	de	praktijk.	Op	

papier	gaat	het	om	hoge	ambities,	

mooie	woorden,	beleid,	voorzieningen,	

geld,	gebouwen.	In	de	praktijk	blijkt	het	

echter	moeilijk	om	concrete	activiteiten	

en	werkprocessen	ook	daadwerkelijk	

te	integreren.	Het	organisatiebelang	

prevaleert	boven	het	samenwerkings-	

c.q.	klantbelang.

•	 	Geen	vertrouwen	tussen	de	partners	in	

het	samenwerkingsverband:	er	is	sprake	

van	een	stroperige	besluitvorming,	

terughoudendheid	in	de	persoonlijke	

interactie,	het	niet	delen	van	informatie	

en	kennis,	competitief	en	positioneel	

gedrag.

Momenteel	zien	we	dat	de	harde	kant	van	

samenwerkingsverbanden	voortvarend	

wordt	ingericht.	Het	goed	inregelen	van	

de	strategie,	inrichting	en	besturing	biedt	

echter	geen	garantie	voor	een	optimale	en	

duurzame	samenwerking.	Goed	samen-

werken	is	vertrouwen	opbouwen	door	een	

proces	van	geven	en	nemen.	Het	gaat	om	

een	optimale	werkwijze	die	tot	resultaat	

heeft	dat	elk	kind	goed	onderwijs	krijgt	in	

Nederland,	met	indien	nodig	de	gewenste	

ondersteuning	of	facilitering.	Om	dat	

te	bereiken	is	de	zachte	kant	van	de	

samenwerking	zeker	zo	belangrijk,	zo	niet	

belangrijker.	_

Ans	Keij	(a.keij@avs.nl)	is	

senior	adviseur	bij	de	AVS	en	

gespecia	liseerd	in	inter-

organisatorische	samen-

werkings	processen	(Passend	onderwijs,	

brede	school,	integrale	kindcentra),	

organisatiecultuur,	veranderings-

management	en	wet-	en	regelgeving	(cao	

en	medezeggenschap).
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eer s t e  er va r in g en  m e t  p il ot  zo rg  &  o n d erw i j s  1m atc h  p o si t ief

Passend	onderwijs	vergt	inzicht	in	kinderen	met	een	ondersteuningsbehoefte.	

Een	school	kan	zich	zonder	al	te	veel	‘extra	werk’	beter	toerusten	voor	het	omgaan	met	

meer	diversiteit	in	de	klas,	door	het	creëren	van	een	efficiënte	zorgstructuur.	Dit	kan	

bovendien	een	aanzienlijke	besparing	opleveren,	mede	door	het	aanboren	van	een	

relatief	onbekende	geldstroom:	de	zorgverzekeraar.	Enkele	scholen	zijn	al	aan	de	slag	

gegaan	met	deze	werkwijze.	

tekst vanja de groot

Toefje paramedische kennis
maakt zorg op school veel
efficiënter en goedko per
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Een efficiënte zorgstructuur op school kan de kosten voor 

begeleiding en onderzoek van leerlingen met bijvoorbeeld 

gedragsproblemen, dyslexie, autisme, faalangst of spraak-

problemen tot een minimum beperken. “Als je een leer-

kracht toerust om heel vroeg te signaleren en te handelen, 

is minder interventie achteraf en minder doorverwijzing 

naar zorgverleners nodig. Dat kan door kennis uit de zorg-

sector praktisch in te zetten op verschillende niveaus in 

de school”, aldus Merlijn Norder, adviseur bij de AVS.

Door de kennis van leerkrachten te verbreden met basis-

inzichten uit de zorg leren zij anders kijken naar kin-

deren. “Een stagnatie in de (leer)ontwikkeling kan een 

paramedische oorzaak hebben. Zo heeft 80 tot 85 procent 

van de  dyslexiegevallen een motorische oorzaak”, zegt 

Koos Stienstra van Intraverte, praktijk voor paramedische 

 begeleiding voor sociaal-emotionele en motorische hulp-

vragen van  kinderen. “Ook rekenproblemen hebben vaak 

te maken met de motorische ontwikkeling.”

Een van de doelen van het opdoen van zorgkennis door 

schoolteams is dat er minder snel stempels op stoornissen 

worden geplakt. Norder legt uit: “Er zijn bepaalde motori-

sche voorwaarden om te kunnen rekenen, maar ook om te 

kunnen lezen of samen te spelen. Als je dat als leerkracht 

weet, kun je een kind helpen die ontwikkeling te maken, 

waardoor het daarna zonder problemen kan rekenen. Je 

gaat van signaleren naar vroegsignaleren. Hierdoor is het 

in veel gevallen niet nodig om ‘stempels’ te plaatsen en 

ontwikkelt zich geen grotere zorgvraag op latere leeftijd.”

Stienstra: “Leerkrachten zullen door de extra kennis en 

vaardigheden eerder een zorgleerling in hun klas houden 

dan voorheen.”

Zorgbril Samen met Norder legde Stienstra de koppe-

ling tussen de inzet van middelen vanuit het onderwijs 

én die vanuit de zorg. Intraverte en de AVS ontwikkelden 

en begeleiden daartoe de pilot Zorg & Onderwijs 1Match 

(ZO1Match), die onder andere bestaat uit de tweedaagse 

training ‘Anders kijken naar kinderen’. Daarin leren leer-

krachten, intern begeleiders (ib’ers) en indien gewenst 

schoolleiders door een ‘zorgbril’ kijken naar het gedrag 

van leerlingen. Norder: “Ze leren het verband te zien tus-

sen de cognitieve ontwikkeling (schoolse vaardigheden) en 

de (senso)motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

We reiken simpele maar effectieve handvatten aan om 

bepaald gedrag te herkennen en begrijpen. Dit geeft direc-

te verlichting en meer zelfvertrouwen in de omgang met 

kinderen en de diversiteit in de groep.” Ook een goede 

samenwerking met ouders komt aan bod.

Dreigt niet het gevaar dat een leerkracht op de stoel van 

de zorgverlener gaat zitten? Norder: “In de training beste-

den we uitgebreid aandacht aan de grens tussen wat een 

leerkracht kan oppakken en wanneer de expertise van de 

zorgverlener in beeld komt.” Stienstra benadrukt dat de 

scholing en de integratie daarvan in het dagelijks hande-

len van onderwijspersoneel een relatief kleine inspanning 

vraagt, maar uiteindelijk veel tijd en geld oplevert. “Door 

de effectievere overdracht tussen leerkracht en zorgverle-

ner ontstaat bovendien meer wederzijds begrip.”

De training sluit feilloos aan bij het handelingsgericht 

werken en levert de deelnemers een – kosteloze – mogelijk-

Toefje paramedische kennis
maakt zorg op school veel
efficiënter en goedko per

Een	try-out	van	de	training	‘Anders	kijken	naar	kinderen’,	onderdeel	
van	de	pilot	Zorg	&	Onderwijs	1Match,	waarin	onderwijspersoneel	
het	verband	leert	tussen	de	cognitieve	ontwikkeling	en	de	
motorische	en	sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	kinderen.	
Foto’s:	Hans	Roggen

‘80  tot  85  p r o c e n t  v a n 
d e  dys l e x i e g e v a l l e n  h e e f t 
e e n  m oto r i s c h e  o o r z a a k ’
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heid op tot toetsing en analyse in Parnassys, met bijpassend 

handelingsplan. Norder en Stienstra maakten afspraken 

om ZO1Match in te bedden in dit webbased leerlingvolg- en 

administratiesysteem.

Alternatieve geldstroom De zorgverzekering is 

– naast ‘bekende’ middelen als de basiszorg lumpsum, 

leerlinggebonden financiering, gemeentegelden en WSNS/

samenwerkingsverbanden – een financiële stroom die op 

dit moment nog niet of zeer beperkt wordt ingezet in het 

onderwijs. Samen met een effectievere zorgorganisatie kan 

deze nieuwe financieringsbron op een gemiddelde school 

van 220 leerlingen echter zorgen voor een forse besparing 

per jaar, blijkt uit onderzoek van de AVS en Intraverte.

Binnen ZO1Match wordt gekeken in hoeverre de zorg op 

school uit het basis- en eventueel plusprofiel – zoals logo-

pedie en dergelijke – verleend kan worden door de reguliere 

zorgverlening en of zorgverzekeraars deze zorg kunnen 

bekostigen (basisverzekering en/of aanvullende verzeke-

ring). Stienstra: “We bekijken eerst via een zorgscan welke 

zorg de school binnenhaalt en vervolgens wat en hoeveel de 

verschillende zorgverzekeraars vergoeden. Scholen hebben 

daar vaak maar een beperkt beeld van.” Wat zorgverzeke-

raars vergoeden verschilt per regio, merkt Norder op. “Ook 

hebben sommige regio’s bijvoorbeeld al wel standaard logo-

pedie op de scholen en andere niet.” Stienstra: “Wij weten 

precies welke zorg de komende jaren wel en welke niet 

vergoed wordt vanuit de basis- en aanvullende verzekering, 

inclusief alle varianten daarop.”

Educatief leiderschap Nadat Norder en Stienstra de 

besparingsmogelijkheden inzichtelijk hebben gemaakt, 

ontwerpen zij een gewenst zorgschema en begeleiden ver-

volgens de implementatie van de nieuwe zorgstructuur, 

De	eerste	ervaringen	van	scholen	met	de	

pilot	Zorg	&	Onderwijs	1Match	(ZO1Match)	

zijn	positief.	Koos	Stienstra,	pilotbegelei-

der:	“Men	is	verbaasd	dat	je	in	zo’n	korte	

tijd	zo’n	grote	stap	kunt	maken.	Bovendien	

maakt	de	paramedische	kennis	hongerig	

naar	meer.	Niet	alleen	voor	‘de	heb’,	maar	

vooral	voor	‘de	doe’.”

Intern	begeleider	(ib’er)	Greetje	ter	Bork	

van	pilotschool	de	Appelhof	in	Druten	

volgde	de	try out	van	de	training	‘Anders	

kijken	naar	kinderen’.	“Door	de	training	

wordt	de	zorgvraag	aan	de	therapeut	meer	

oplossingsgericht.	De	sensomotorische	en	

sociale	ontwikkeling	van	kinderen	heeft	

een	direct	verband	met	leren!”	Ter	Bork	

streeft	ernaar	het	inpassen	van	de	nieuwe	

zorgstructuur	in	het	schoolontwikkelings-

beleid	tot	een	gezamenlijke	verantwoorde-

lijkheid	te	maken.	De	betere	afstemming	

tussen	school	en	zorgverleners	ziet	ze	als	

kans	om	eenduidige	afspraken	te	maken	

en	krachten	te	bundelen.	“Nu	werkt	iedere	

onderwijs-	en	zorgverlener	vanuit	een	

eigen	perspectief,	de	ene	therapeut	zegt	

vaak	iets	anders	dan	de	andere.	ZO1Match	

kan	ons	adviezen	en	ideeën	aanreiken	

om	deze	afstemming	zo	goed	mogelijk	te	

organiseren.”

Directeur	Dirk	Kloppers	van	cbs	de	Oase	

in	Twello	vindt	de	training	ook	een	must	

voor	schoolleiders.	“Het	gedeelte	over	

persoonlijkheidstypes	geeft	bijvoorbeeld	

inzicht	in	jezelf,	in	je	collega’s	en	in	de	

leerlingen.	Welk	gedrag	staat	voor	welke	

onderwijsbehoefte?	Waar	stokt	de	ontwik-

keling	van	een	kind	en	hoe	spring	je	daarop	

in?	Ze	vormen	ook	een	mooie	voortzetting	

van	ons	communicatiebeleid	en	sluiten	aan	

op	de	leerbehoeften	vanuit	Human dyna-

mics.	Over	deze	basale	kennis	moet	ieder-

een	binnen	het	onderwijs	beschikken.”	

De	Oase	benut	al	veel	mogelijkheden	om	

(financiële)	middelen	uit	zorg-	en	onder-

wijsland	te	genereren.	“Dat	blijft	zoeken,	

er	verandert	voortdurend	iets,	zeker	in	de	

wereld	van	de	zorgverzekeraars.	Ik	ben	

benieuwd	of	er	nieuwe	kansen	voortkomen	

uit	de	zorgscan	van	ZO1Match.”

‘d e  z o r g v r a a g  w o r d t  m e e r  o p lo s s i n g s g e r i c h t ’
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zowel organisatorisch als financieel. Bijvoorbeeld hoe je als 

school (nieuwe) zorgpartners kunt contracteren. Norder: 

“Uitgaande van het ondersteuningsprofiel ga je als school 

eerst kijken welke zorg je nog niet of niet voldoende zelf 

kunt bieden. In lijn met de visie van de school en de school-

ontwikkeling maak je vervolgens passende afspraken met 

de juiste zorgverleners. Op dit terrein valt nog veel te win-

nen.” ZO1Match begeleidt de school hierin en staat stil bij 

juridische aspecten, financiële mogelijkheden, afspraken 

over communicatie, overleg, et cetera. Intraverte heeft op 

dit vlak veel expertise opgebouwd de afgelopen jaren.

Stienstra: “Bij het neerzetten van de nieuwe zorgstructuur 

speelt de schoolleider een belangrijke rol. De organisatie 

van het team verandert. Er vindt een herverdeling en herij-

king plaats van de verantwoordelijkheden van en taakver-

deling tussen leerkrachten en ib’ers. Dat gaat niet vanzelf. 

Bovendien vergt het kijken naar kinderen door een parame-

dische bril een mentaliteitsverandering binnen de school-

cultuur. De schoolleider moet tot in z’n tenen aanvoelen 

wat er in de klas gebeurt. Dat is educatief leiderschap: niet 

alleen denken in mooie visies, maar je mensen op de werk-

vloer faciliteren en laten zien waar ze mee bezig moeten 

zijn, en waarmee niet.”

Deskundige gesprekspartner Door de Transitie 

Jeugdzorg, waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt 

voor de zorg aan jeugd en gezinnen, krijgt bijvoorbeeld 

de GGD als partner van de school een nog grotere rol dan 

nu. Stienstra: “Schoolverpleegkundigen en –artsen krijgen 

een stevigere vinger in de pap. Met behulp van ZO1Match 

kunnen scholen een professionele en deskundige gespreks-

partner voor deze en andere beroepsgroepen zijn. Ook voor 

de zorgverzekeraar.” Stienstra acht het een noodzakelijke 

ontwikkeling dat scholen zich op termijn gaan bundelen 

als gesprekspartner voor zorgverzekeraars. “Collectief kun 

je meer betekenen. Als het onderwijs zegt ‘dit hebben we 

nodig, anders gaan we naar een andere verzekeraar’, neemt 

de zorgverzekeringsbranche dat zeker serieus. In het oosten 

van Nederland bereiden we dit momenteel voor met een 

samenwerkingsverband en daar heeft de verzekeraar al 

goed schrik van.”

Scholen die aan de slag willen met ZO1Match hoeven wat 

Stienstra betreft niet te wachten totdat alle samenwerkings-

verbanden opnieuw zijn ingericht. “Het sluit goed aan bij 

de ontwikkelingen van nu, bij het kijken naar wat een kind 

nodig heeft, niet naar wat het heeft. Dat er een alternatieve 

financieringsvorm wordt aangesproken, is de kers op de 

taart.” _

m a at w e r k t r a j e c t  z o 1 m at c h

ZO1Match	is	per	onderdeel	(zorgscan,	implementatie	

nieuwe	zorgstructuur	en	training)	af	te	nemen.	De	AVS	

onderzoekt	nog	of	er	voor	de	training	‘Anders	kijken	

naar	kinderen’	subsidiemogelijkheden	zijn.	Mocht	de	

zorgscan	positief	uitpakken	en	een	school	beschikt	al	

over	een	goede	zorgstructuur,	dan	worden	daarvoor	

geen	kosten	in	rekening	gebracht.	Schoolteams	en	

samenwerkingsverbanden	primair	onderwijs	kunnen	voor	

meer	informatie	contact	opnemen	met	de	AVS,	Margriet	

van	Ast,	maatwerk@avs.nl.	Of	kijk	op	www.avspifo.nl.

Inloopbijeenkomsten
ZO1Match	organiseert	inloopbijeenkomsten	om	te	achter-

halen	of	scholen	baat	hebben	bij	een	zorgscan	en	de	rest	

van	het	maatwerktraject.	Na	afloop	van	de	bijeenkomsten	

zullen	de	AVS	en	Intraverte	de	inventarisaties	analyseren	

en	een	rapport	op	maat	leveren	met	mogelijkheden	en	

aanbevelingen.	De	bijeenkomsten	vinden	plaats	op	9	en	

11	april	(in	respectievelijk	Utrecht	en	het	zuiden	van	het	

land).	Aanmelden:	Merlijn	Norder,	m.norder@avs.nl

 AVS-adviseur	Merlijn	

Norder	en	Koos	Stienstra	

van	Intraverte	leggen	met	

ZO1Match	de	koppeling	

onderwijs	en	zorg.

achtergrond

‘s c h o l e n  h e b b e n  v a a k  m a a r  e e n 
b e p e r k t  b e e l d  v a n  w at  z o r g 
v e r z e k e r a a r s  v e r g o e d e n ’
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s c h o o l  en  l eer k r a c h t en  m o e t en  g e z a g  v er d ien en

De	roep	om	meer	respect,	autoriteit	en	gezag	wordt	steeds	sterker.	Het	is	het	antwoord	op	

onder	andere	de	dood	van	de	grensrechter	van	de	voetbalclub	in	Almere	en	de	rellen	in	Haren.	

Er	is	zelfs	sprake	van	een	gezagscrisis,	vinden	sommigen.	Ook	op	scholen	is	gezag	geen	

vanzelfsprekendheid	(meer).	Goede	communicatie	richting	ouders,	een	eenduidig	schoolbeleid	

en	het	goede	voorbeeld	geven	verstevigen	het	gezag	van	de	leerkracht	en	de	school.	

tekst astrid van de weijenberg

‘Er heerst toch
 een beetje een
 cowboycultuur’

Een leerling haalt eigenhandig zijn ingenomen mobiele telefoon uit 

de la van de leerkracht. De adjunct-directeur belt daarover met de 

ouders. Vader laat omstandig weten dat de telefoon van zijn zoon 

is. Waar haalt de school het recht vandaan om hem af te pakken! 

In een tweede gesprek, tegenover de directeur, bindt hij enigszins 

in. Hij zal met zijn zoon overleggen of die zijn telefoon wil terug-

geven. “Nee”, zegt de directeur. “Ik wil het nu van ú horen. Anders 

is uw zoon niet meer welkom op onze school.”

Ouders die op hoge poten op school verhaal komen halen. 

Is dat de laatste jaren erger geworden? Is de autoriteit van 

school en leerkracht tanende? “Jazeker, er is wel degelijk 

sprake van een gezagscrisis”, zegt Richard Toes, directeur 

van het Wartburg College, locatie Guido de Brès, in Rot-

terdam (1.700 leerlingen), waar bovenstaand voorbeeld zich 

afspeelde. Als historicus laat hij de omslag al beginnen bij 

de Franse revolutie, maar vooral de jaren zestig/zeventig 

achtergrond

van de vorige eeuw (waarin de huidige generatie ouders 

is opgevoed) hebben grote invloed gehad. Toes schreef er 

het boek ‘De verweesde generatie’ over. “De dominee, de 

leerkracht, de politieagent, de rechter: ze zijn vaak tegelijk 

medeveroorzaker en slachtoffer van deze crisis”, schrijft 

hij. Toes ziet het als een maatschappelijk probleem dat 

niet zozeer bij de jeugd, maar eerder bij de opvoeders ligt. 

“Ouders en leerkrachten moeten niet de beste vriend wil-

len zijn van het kind. Ik zie te veel dat ouders zich achter 

hun kind positioneren en tegenover de school. Ouders en 

school moeten schouder aan schouder staan in de opvoe-

ding. Een groeiende groep ouders heeft het druk en wil het 

conflict met hun kinderen niet meer aangaan. Maar con-

flict is een teken van interesse. Kinderen hebben het nodig 

om zich tegen hun opvoeders af te zetten.”

Intern begeleider Piet Schoenmakers (43 jaar werkzaam in 

het basisonderwijs) betwijfelt of de autoriteit van school 
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aanleiding voor is’, dat ouders ‘met respect over school 

praten’. Directeur John Verhoeff: “Vroeger vonden we 

misschien dat een ouder een klant was. Nu zien wij hem 

of haar duidelijk als ervaringsdeskundige en educatieve 

partner, met rechten, maar ook met plichten.”

Op tijd communiceren, dat is de manier waarop je con-

flicten met ouders voorkomt, zeggen de deskundigen. 

René Kneyber geeft zelf les op een vmbo. “Laatst waren 

ouders van een leerling boos omdat hun zoon geschorst 

was. Dat ze boos zijn, wijt ik dan vooral aan mezelf. Ik 

had veel eerder contact met hen moeten zoeken en moe-

ten vertellen wat er aan de hand was. Ouders krijgen 

alleen het verhaal van hun kind te horen. En die vindt 

altijd dat ie er om niks is uit gestuurd. Gebeurt zoiets 

en leerkracht tanende is. Op de basisschool kijken leer-

lingen net als vroeger nog op tegen hun leerkracht. Wel 

zijn ouders mondiger geworden. Maar de ib’er heeft met 

de ouders op zijn school, Montessorischool Binnenstad in 

Maastricht, de afgelopen tien jaar nooit ernstige aanvarin-

gen gehad. Op zijn vorige school wel. Daar is hij ooit uit de 

greep van een agressieve ouder bevrijd door de conciërge 

en is de betreffende vader zelfs even opgesloten om af te 

koelen. “Dat was een basisschool in een achterstandswijk 

met veel drugsgerelateerde problematiek. Het hangt dus 

erg af van de populatie leerlingen”, meent Schoenmakers.

Wiskundeleraar René Kneyber en auteur van diverse boe-

ken over orde houden en gezag (onder meer ‘Orde houden 

in het voortgezet onderwijs’ en ‘Gezagsdragers’) ziet de 

houding van ouders tegenover school wel veranderen 

doordat ouders onder steeds grotere druk staan om hun 

kind beter te laten presteren op school. “Ze hebben hoge 

verwachtingen die scholen niet altijd waar kunnen maken. 

Dat is een mogelijke bron van conflict. Daarom moet je als 

school helder zijn in wat je wel en wat je niet kunt bieden.”

Overeenkomst afsluiten De kleurrijke basisschool 

Jan van Nassau in Den Haag sluit om die reden een samen-

werkingsovereenkomst af met ouders. Wat kunnen ouders 

van school verwachten? Wat verwacht school van ouders? 

Onder beide kopjes staat een opsomming van wel twin-

tig punten. Dat de school contact opneemt ‘zodra daar 

een paar keer, dan ontwikkelen ouders een negatief gevoel 

over de school. Scholen moeten dus eerder het hele verhaal 

vertellen. Dan kun je die ouders meekrijgen.”

Zorg dat je als school één duidelijke lijn trekt, zegt Tom 

 Roetert, adviseur bij de AVS en trainer in onder andere 

omgaan met agressie. Roetert signaleert een toename in 

‘e e n  g r o e i e n d e  g r o e p  o u d e r s 
h e e f t  h e t  d r u k  e n  w i l  h e t 
c o n f l i c t  m e t  h u n  k i n d e r e n  n i e t 
m e e r  a a n g a a n ’

“Lang	niet	alle	leerlingen	
begrijpen	dat	verschillende	
leerkrachten	verschillende	regels	
hanteren.”
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de vraag naar deze training. Hij vindt dat de bottleneck zit 

in het feit dat scholen vaak geen eenduidig beleid hebben 

over wat ze wel en niet accepteren, van leerlingen én van 

ouders. Dus moeten leerkrachten zelf het wiel uitvinden. En 

dus weten ze niet of ze daarin gesteund worden door hun 

schoolleider.

Roetert: “Een schooleider moet achter zijn mensen gaan 

staan, anders holt hij hun autoriteit uit en het maakt dat 

onderwijspersoneel zich onveilig voelt in de contacten met 

leerlingen en ouders. Datzelfde geldt voor het schoolbestuur, 

dat weer achter de schoolleider moet staan. Het sluit niet uit 

dat wanneer er een incident is geweest de schoolleider zorg-

vuldig uitzoekt wat er is gebeurd en of er juist is gehandeld.”

Grove taal Leerkrachten moeten ook elkaar steunen, 

vindt Roetert. “Er zijn leerkrachten die heel amicaal zijn 

met hun leerlingen. Die houden van een geintje en vinden 

het ook niet erg als er grove taal gebruikt wordt. Maar de 

docent in de les erna heeft daar last van. Die moet dan in 

z’n eentje de orde er weer in krijgen. Zeker als beginnend 

leerkracht is dat niet eenvoudig. Voor beginners, maar ook 

voor leerkrachten die minder vanzelfsprekend gezag hebben 

en zeker ook voor leerlingen, is het veel duidelijker als het 

hele team zich aan dezelfde richtlijn houdt. Als je bijvoor-

beeld grove taal verbiedt, dan moet iedereen dat verbod ook 

handhaven.”

René Kneyber is het daar mee eens. “Lang niet alle leerlin-

gen begrijpen dat verschillende leerkrachten verschillende 

regels hanteren. Denk aan kinderen met autisme of ADHD. 

Schoolbreed dezelfde regels zorgt voor meer rust. Maar 

het is in het onderwijs heel moeilijk om dat voor elkaar 

te krijgen. Er heerst toch een beetje een ‘cowboycultuur’. 

 Leerkrachten willen hun eigen structuur niet opofferen voor 

een collectieve structuur. Dat is weinig collegiaal. Het zijn 

namelijk meestal de leerkrachten die het toch wel redden 

die zich niet willen conformeren aan schoolregels. Wij 

docenten vinden dat ouders en leerlingen te individualis-

tisch zijn, te veel worden gedreven door eigenbelang, maar 

zelf kunnen we er ook wat van.”

Voorbeeldgedrag Scholen praten hier te weinig over, 

vinden Roetert en Kneyber. Ook over voorbeeldgedrag. Eis 

je dat kinderen op tijd zijn, dan moet de leerkracht dat ook 

zijn. Moeten leerlingen hun spullen meenemen, dan kan de 

leerkracht het niet maken om altijd alles te vergeten. Het is 

de taak van de schoolleider om leerkrachten hierop aan te 

spreken, vinden de directeuren Verhoeff en Toes. Toes. “Niet 

ex cathedra, iets afkondigen in een blaadje, maar tijdens ken-

nismakingsgesprekken, POP-gesprekken en teamgesprekken.” 

Communiceren, controleren, complimenteren en corrigeren, 

dat zijn de vier C’s van Toes. Maar het blijft lastig, erkent hij. 

“Bij ons gaat ook niet alles 100 procent. Een school is een 

soort mammoettanker. In de acht jaar dat ik hier ben, heb 

ik die slechts een aantal graden kunnen verleggen.”

Hij werkt er hard aan. Hij wil het gevoel overbrengen dat 

school en ouders een gemeenschap vormen. Toes: “We delen 

als school samen met ouders de verantwoordelijkheid. 

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

Ouders	verwachten	dat	de	school	van	hun	kinderen	duidelijke	

regels	hanteert.	Maar	wanneer	een	leerkracht	hun	eigen	

kind	straf	geeft,	is	die	steun	voor	een	streng	beleid	een	stuk	

minder	vanzelfsprekend,	blijkt	uit	recent	onderzoek	van	het	

Sociaal	en	Cultureel	Planbureau	(SCP)	naar	de	betrokkenheid	

van	ouders	bij	het	onderwijs	van	hun	kinderen.	Een	ruime	

meerderheid	van	de	ouders	vindt	dat	zij	de	schoolleiding	

en	leerkrachten	moet	steunen	bij	het	handhaven	van	de	

regels.	Als	het	om	de	bestraffing	van	hun	eigen	kind	gaat,	

steunen	zij	de	school	beduidend	minder.	Ook	zijn	bijna	alle	

ouders	van	mening	dat	zij,	in	het	geval	dat	hun	kind	straf	

krijgt,	recht	hebben	op	uitleg.	Daarnaast	vinden	veel	ouders	

dat	leerkrachten	open	moeten	staan	voor	kritiek	op	hun	

aanpak.	Het	volledige	rapport	staat	op	www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/ouders.

‘ l e e r k r a c h t e n  w i l l e n  h u n  e i g e n 
s t r u c t u u r  n i e t  o p o f f e r e n  vo o r 
e e n  c o l l e c t i e v e  s t r u c t u u r ’
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achtergrond

Daarom probeer ik ouders ook de school binnen te halen 

in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. We hebben 

daarnaast masterclasses op het gebied van cultuur en religie. 

Niet dat ouders de hele dag in school moeten zijn, maar 

zo kunnen we wel met elkaar in gesprek blijven. Ook op 

momenten dat er niet iets vervelends speelt.”

Om dezelfde reden staat Toes ’s morgens altijd in de hal. 

Anders wordt de directeur een boeman naar wie je toe moet 

als je straf hebt. Ook John Verhoeff van de Jan van Nassau-

school staat iedere dag bij de deur. Hij geeft alle leerlingen 

en alle ouders een hand. “Zo laat ik zien dat leerlingen en 

ouders welkom zijn. En een goede relatie zorgt ervoor dat 

je zaken ook gemakkelijker met een kwinkslag op kunt 

 lossen.” _

m e e r  w e t e n ?
De	AVS	biedt	de	tweedaagse	maatwerktraining	(in	company)	

‘Omgaan	met	agressie’	voor	directeuren	en	hun	schoolteam.	

Meer	informatie:	www.avs.nl/pifo/cursusaanbod/maatwerk/

omgaan-met-agressie.

De	AVS	biedt	daarnaast	het	maatwerktraject	‘School	en	ouder,	

schouder	aan	schouder’,	over	de	relatie	en	afstemming	tussen	

school	en	ouders,	zowel	individueel	als	collectief.	

Zie	www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.	Of	bel/mail	met	Margriet	

van	Ast,	tel.	030-2361010,	maatwerk@avs.nl.

1000-21-3000-0673 AVS KP 2013-7 Kleur: fc

Eerlijk en betrouwbaar
Wij zijn eerlijk
We zeggen wat we doen en we doen 
wat we zeggen. 
Geen vage beloftes, geen wollige 
concepten.

Wij helpen u verzuim te voorkomen waar dat kan…
en... verzuim op te lossen waar dat moet!

http://www.tredin.nl/
email: klerk@tredin.nl
tel: 0320-239020

Wij zijn betrouwbaar
Tredin bestaat al 13 jaar en is zowel arbo- als ISO gecertificeerd.
Wij hebben een schat aan ervaring in de sectoren zorg en onderwijs, 
sectoren waar vertrouwen een grote rol speelt.
Wij beloven u géén gouden bergen; wij blijven bescheiden. 
Wij beloven u alleen datgene, waar wij écht goed in zijn:

1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 12-03-13   11:38

ad
ve

rt
en

ti
e

“Ouders	staan	onder	steeds	grotere	druk	om	hun	kind	
beter	te	laten	presteren	en	hebben	tegelijkertijd	hoge	
verwachtingen	die	scholen	niet	altijd	waar	kunnen	maken.”
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o p vo ed en ,  een  h el e  puz zel

Als	tegenhanger	van	toenemende	controle	en	druk	op	taal-	en	rekenopbrengsten,	wil	de	

moderne	onderwijsleidinggevende	in	vertrouwen	werken,	met	het	team	en	met	de	omgeving	van	

de	school.	Zeker	als	het	gaat	om	opvoeden,	het	thema	van	het	AVS-congres	2013.	Op	15	maart	

volgden	bijna	1.000	schoolleiders	sessies	waarin	zij	werden	geïnspireerd	om	–	naast	tal	van	

andere	onderwerpen	–	los	te	laten	en	minder	vanuit	‘resultatitus’	te	werken.	

tekst joëlle poortvliet, foto's will geurds

Vertrouwen hét sle utelwoord
op 18e AVS-congres

reportage

Traditiegetrouw opent AVS-voorzitter Ton Duif het congres 

met zijn jaarrede (zie ook pag. 1-5, red.). De onderwerpen 

die hij aansnijdt vinden weerklank bij het aanwezige 

publiek. Hij legt uit dat het gestructureerde keurslijf 

van methodisch onderwijs niet meer past bij de huidige 

generatie kinderen en de wereld waarin zij opgroeien. 

Ook spreekt hij zijn zorg uit over de politieke roep om 

gestandaardiseerde testen en toetsen, wat op gespannen 

voet staat met het leerlinggebonden onderwijs, waar steeds 

meer behoefte aan is. Wanneer Duif citeert uit een recente 

AVS-enquête, die aangeeft dat 99 procent van de school-

leiders vindt dat men voor het vaststellen van de kwaliteit 

van een school naar het totale onderwijs over een langere 

periode moet kijken, en niet slechts naar scores op de 

Citovakken, applaudisseren de schoolleiders luid. “De reste-

rende 1 procent hoop ik straks te spreken,” grapt Duif.

Filosoof en hoogleraar Managementwetenschappen René 

ten Bos, die het podium van Duif overneemt, haakt aan 

bij wat hij zelf ‘resultatitus’ noemt. Volgens Ten Bos is de 

manager de waarde van ‘de geste’ uit het oog verloren. Uit 

angst voor tegenvallende resultaten laten directeuren hun 

medewerkers rapporten en verslagen schrijven en wordt 

van alles uitgebreid gecheckt. “Als iets niet in een spread-

sheet staat, dan bestaat het niet. Terwijl de term managen 

van het Franse la gestion komt. Het gaat om vertrouwen 

geven en vervolgens meerdere – niet alle – uitkomsten van 

AVS-voorzitter	Ton	Duif	ging	onder	andere	in	op	de	ophef	rond	de	
Citoscores:	“Het	lijkt	wel	of	het	belangrijker	is	wat	je	in	drie	dagen	
presteert,	dan	wat	je	in	acht	jaar	hebt	geleerd.”
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Vertrouwen hét sle utelwoord
op 18e AVS-congres

Wanneer Ten Bos aangeeft dat in dit voorbeeld de tool 

een fles wijn werd, moet de zaal lachen. Met de bodem in 

zicht besluit het stel dat ze “niet zo moeten zeuren, het 

komt vast wel goed”. Maar na fles nummer twee krabbe-

len ze weer terug. “Het lijkt ons plots heel verstandig om 

op dertig meter afstand met hem mee te fietsen naar de 

stad.” Wederom hilariteit onder het publiek, maar deze 

pareert Ten Bos effectief. “Ja, nu lachen jullie wel. Waar-

schijnlijk omdat het om een privé-situatie gaat. Maar de 

kans dat jullie dagelijks dertig meter achter jullie leer-

krachten fietsen, of wellicht nog dichter er bovenop, is 

groot.”

Project X De toon is gezet. Het pleidooi voor 

vertrouwen valt in goede aarde bij de congresbezoeker, 

die na de centrale inleiding een eigen route volgt langs 

intensieve workshops in kleine groepjes en plenaire 

sessies waar meer dan honderd schoolleiders tegelijk 

iemands visie aanhoren. Pedagoog Micha de Winter 

een proces accepteren.” De Nijmeegse hoogleraar vertelt 

over zijn zoon die voor het eerst alleen naar het centrum 

van de stad wil fietsen. “Een tochtje van een tien minuten 

om een of andere bloederige game te kopen waar je als 

ouders sowieso vraagtekens bij kunt zetten. De afweging 

kwam neer op: vertrouwen mijn vrouw en ik hem voldoen-

de? Is hij opgewassen tegen deze zelfstandige tocht?” Hem 

dit laten doen verandert zijn wereld, legt Ten Bos uit, en 

brengt ouders in een volgende fase van het opvoedings- en 

loslatingsproces. “In een geste zit altijd iets transformatio-

neels. Je weet de uitkomst niet precies. Dit soort dilemma’s 

of paradoxen vragen dan ook om andere tools dan pure 

analyse.”

Afnemende	budgetten	weerhouden	schoolleiders	vooralsnog	
niet	van	een	gang	naar	Nieuwegein.

Inleider	René	ten	Bos	kreeg	met	een	grappige	anekdote	het	
publiek	op	zijn	hand.	“De	kans	dat	jullie	dagelijks	dertig	meter	
achter	jullie	leerkrachten	fietsen,	of	wellicht	nog	dichter	er	
bovenop,	is	groot.”
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verzorgt zo’n sessie en ook daarin speelt vertrouwen 

een rol. In een overtuigend betoog legt hij uit dat het 

essentieel is om kinderen – basisschoolleerlingen – op te 

voeden richting democratische burgers. Hij ziet incidenten 

zoals Project X (“die jongeren zouden een zogenaamde 

morele vakantie hebben genomen”), het doodschoppen 

van de grensrechter in Almere, en heel recent nog de 

antisemitische uitspraken van jongeren in Arnhem, als 

gebrek aan burgerschapsvorming.

De Winter: “Afgelopen decennia lijken we tevreden zijn 

geraakt wanneer een kind zich goed gedraagt. Kijk maar 

naar de populariteit van opvoedprogramma’s.” De Win-

ter trekt vervolgens ‘oude meesters’ zoals Lea Dasberg en 

 Martinus Langeveld uit de kast om 

aan te geven dat zijn vakgebied 

trends kent, maar dat het belangrijk 

is om pedagogische inzichten uit de 

20e eeuw niet te vergeten. Omgaan 

met verschillen in de maatschappij, 

maar ook op school of in de buurt 

gaat veel breder dan gedrag, bepleit 

de pedagoog, en is bovendien nood-

zakelijk binnen een democratische 

rechtstaat die gebaseerd is op ver-

trouwen. De Winter: “Kinderen heb-

ben geen democratie-gen, dat moeten 

wij ze bijbrengen. Ouders en school 

hebben daar samen een rol in.”

Aan de andere kant van congrescen-

trum NBC in Nieuwe gein wordt in 

een kleinere setting gediscussieerd 

over ouderbetrokkenheid. AVS-

adviseurs Eelco Dam en Gerard van 

Senior	AVS-adviseur	Jos	Hagens	(rechts)	kon	op	veel	belang-
stelling	rekenen	voor	zijn	sessie	over	systeem	leider	schap.

Pedagoog	Micha	de	Winter:	“Kinderen	hebben	geen	democratie-gen,	
dat	moeten	ouders	en	school	ze	samen	bijbrengen.”

Uunen zetten betrokkenen van NOC/NSF, CPS en het Steun-

punt Ouderbetrokkenheid van Cedin in om onder andere 

aan de hand van stellingen in debat te komen. Alleen al de 

definiëring blijkt lastig, want wat wordt precies bedoeld met 

betrokkenheid en participatie? Dat ouders helpen bij het 

organiseren van een sportdag, de meer praktische kant, of 

echt een partnerschap waarbij je samen voor de ontwikke-

ling van het kind gaat? Eén van de aanwezige schoolleiders: 

“De hand- en spandiensten zie ik als vrijwilligerswerk, met 

alle uitdagingen van dien. Participatie betekent dat je een 

gezamenlijke taak in de opvoeding hebt.” Een collega rea-

geert: “De term interesseert me eigenlijk niet zo, als je maar 

samen met ouders in een constructieve houding komt.”

Op	de	beursvloer	tonen	diverse	onderwijs(advies)organisaties	de	nieuwste	
ontwikkelingen	en	trends.
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reportage

h e t  av s  c o n g r e s  =

‘Jezelf	bij	de	les	houden’
‘Over	de	schutting	kijken’

‘Inzicht	opdoen	in	nieuwe	ontwikkelingen	en	trends’
‘Belangrijk	om	tunnelvisie	te	voorkomen’

‘Een	soort	schoolreisje	voor	het	management’
‘Input	om	processen	aan	de	sturen’

‘Een	dagje	weg	uit	de	hectiek	van	de	school’

(aldus	aanwezige	schoolleiders)

Het	AVS-congres	2013	werd	afgesloten	met	een	gezellige	
en	smaakvolle	Drinks&Bites.

Naast	de	drukbezochte	plenaire	sessies	zijn	er	intensieve	workshops	
in	kleine	groepjes.

Congresdeelnemers	maken	gretig	gebruik	van	Twitter.	
Een	iPad	geklemd	onder	de	arm	en	andere	mobile devices	zij	
geen	uitzondering	meer.

Flitsend Om alle input een plekje te geven, tikt de 

congres ganger zich een slag in de rondte op mobile devices. 

Een iPad geklemd onder de arm, is geen uitzondering meer. 

Schoolleider Johan van der Weerd uit Gelderland heeft met 

interesse de sessie van senior AVS-adviseur Jos Hagens over 

systeemleiderschap aangehoord. Tijdens zijn optreden toetst 

Van der Weerd geregeld een zin of term in de notitie-app van 

zijn tablet. “Die mail ik straks naar mezelf. Als ik later teamver-

gadering heb, kijk even terug of ik er nog iets inspirerends uit 

kan halen.” Ed Verhage uit Dordrecht bezoekt het AVS-congres 

nu al zo’n tien jaar. Het valt hem op dat de inhoud steeds flit-

sender wordt gebracht en dat het publiek verandert. “Ton Duif 

heeft het in zijn jaarrede over the digital generation, maar ook 

de schoolleider is in ontwikkeling. Een paar jaar geleden zag je 

nog veel grijze heren met een linnen tasje folders en gratis pen-

nen inladen. Nu is het beeld meer divers: veel meer vrouwen en 

ondernemende types naar mijn idee.” Afnemende budgetten 

weerhouden de schoolleiders vooralsnog niet van een gang 

naar Nieuwegein. Nelly den Os uit Limburg: “Als je dat gaat 

doen, hadden we jaren geleden al wel met bijscholing kunnen 

stoppen. Professionalisering móet.”

Joop Kanen, vertrekkend directievoorzitter van verzekeraar 

Loyalis, sluit de dag af. “Als leidinggevende moet je er altijd 

voor zorgen dat je personeel, als je al van zo’n strikte scheiding 

kunt spreken tegenwoordig, een beetje van je houdt.” En ook 

om dat type relatie tot stand te brengen speelt vertrouwen een 

rol. Kanen: “Aan een authentieke leider zit niks plastics, die 

moet voorspelbaar zijn en consequent handelen naar zijn of 

haar visie.” _

Op	www.avs.nl/congres2013	staan	de	presentaties	van	diverse	

sprekers,	evenals	de	jaarrede	van	AVS-voorzitter	Ton	Duif	

en	filmmateriaal.	Het	19e	AVS-congres	zal	plaatsvinden	op	

vrijdag 14 maart 2014.

Het	AVS-congres	2013	werd	mede	mogelijk	gemaakt	door	

hoofdsponsoren:	Driessen_HRM	Payroll,	Van	Beekveld	&	

Terpstra,	OSG,	KPC	Groep,	Lunchen	op	School	en	Wat	werkt	op	

school!	En	door:	BMC,	CBE,	CPS,	Giralis,	DUO,	Kennisnet,	Pro	

Mereor,	Teacherschannel,	Alberts,	Loyalis	en	Dubaboard.
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Beter onderwijs. Betere jeugdhulp.
Met meer rendement en meer betekenis. 
Daar staan we voor. Daar geloven we in.
Daar dragen we aan bij.

Samen met u realiseren we duurzame oplossingen 
en noodzakelijke veranderingen. Met verrassende 
werkvormen, leerzame interventies en deskundig 
advies. We begeleiden veranderingsprocessen en 
helpen samenwerking vorm te geven. Praktijkgericht, 
op maat gesneden en met oog voor de mensen en 
het resultaat dat u wilt behalen.
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Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor  
(aankomend) onderwijsmanagement. 

 Oriëntatie op management
 IMPULS trainingen 
 opleiding Middenmanagement 
 opleiding Schoolleider 
 opleiding Directeur Primair Onderwijs
  Master Educational Leadership  
(NVAO geaccrediteerd)

Kijk voor meer informatie en data van voorlichtings avonden in 
maart, april en mei op www.pentanova.nl

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?
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Met herkenbare casuïstiek, inventieve tips en uitstekende
achtergrondinformatie op www.magico.nu.
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Joël Voordewind,	

woordvoerder	(primair)	onderwijs	in	de	Tweede	Kamer	voor	de	

ChristenUnie.

politieke column

citotoets wordt
meer doel dan middel
Het	doel	van	toetsen:	volgens	de	website	

van	Cito	is	dat	het	helpen	van	de	leerling,	

de	ouders	en	de	leerkracht	bij	het	kiezen	

van	een	geschikt	type	voortgezet	onder-

wijs.	Het	is	voor	veel	scholen	belangrijk	om	

een	hulpmiddel	te	hebben	om	de	ontwikke-

ling	van	kinderen	te	meten.	Een	toets	kan	

een	didactische	meerwaarde	hebben	om	

te	weten	wat	een	leerling	kan	en	waar	een	

leerling	nog	aan	moet	werken.

Maar	wat	is	de	rol	van	de	Citotoets	in	de	

praktijk?	Van	veel	leerkrachten	krijg	ik	te	

horen	dat	de	Citotoets	voor	de	Inspectie	

van	het	Onderwijs	een	belangrijke	graad-

meter	is.	Een	school	krijgt	een	kleurtje:	

groen,	oranje	of	rood.	Die	kleur	geeft	de	

kwaliteit	van	een	school	weer.	Dat	is	een	

nogal	versimpelde	weergave	van	de	werke-

lijkheid.	De	zware	nadruk	op	toetsing	in	het	

oordeel	van	de	inspectie	staat	bovendien	

nu	niet	in	de	Wet	Primair	Onderwijs.	Maar	

als	het	aan	staatssecretaris	Sander	Dekker	

ligt,	gaat	dat	wel	gebeuren.	In	de	nieuwe	

wet	komt	straks	te	staan:	“De	leerresulta-

ten	van	de	school	worden	jaarlijks	beoor-

deeld	op	basis	van	de	resultaten	van	de	

afgelegde	centrale	eindtoetsen	(…)	op	het	

gebied	van	Nederlandse	taal	en	rekenen	

en	wiskunde.”	Ook	bevestigt	de	staatsse-

cretaris	dat	de	gemiddelde	toetsprestaties	

van	leerlingen	kunnen	worden	gebruikt	als	

indicatie	voor	de	kwaliteit	van	de	school	

als	geheel.	Een	serie	meerkeuzevragen	

bepaalt	of	een	school	de	kwaliteit	wel	of	

niet	op	orde	heeft.	Ik	heb	een	amendement	

ingediend	om	dit	ongedaan	te	maken.

Een	school	moet	kwalitatief	goed	onder-

wijs	bieden,	vindt	de	ChristenUnie.	Het	

gaat	om	de	kwaliteit	van	lesgeven,	de	

kwaliteit	van	de	lesinhoud,	de	bijdrage	aan	

de	brede	ontwikkeling	van	leerlingen	en	

een	goede	begeleiding	van	iedere	leerling.	

Dat	is	meer	dan	de	opgetelde	toetsscores	

van	groep	8.	In	mijn	ogen	moeten	scholen	

over	deze	zaken	vooral	verantwoording	

afleggen	aan	de	ouders.	Het	gaat	om	

hun	kinderen	die	goed	onderwijs	mogen	

verwachten	en	ouders	moeten	invloed	

uit	kunnen	oefenen	op	de	school	van	hun	

kind(eren).

De	nadruk	op	toetsresultaten	heeft	andere	

effecten.	Dat	zien	we	nu	al	terug	in	het	

basisonderwijs.	Soms	wordt	wekenlang	

getraind	voor	de	toetsweek	om	een	zo	hoog	

mogelijke	score	te	halen.	In	het	belang	van	

de	leerling?	Of	misschien	ook	de	school?	

De	bekostiging	hangt	er	straks	misschien	

wel	van	af.	Bovendien	worden	scholen	in	

achterstandswijken	benadeeld.	Of	kleinere	

scholen	die	veel	zorgleerlingen	aantrekken,	

omdat	ze	daar	kleinschaliger	onderwijs	krij-

gen.	De	gemiddelde	toetsscore	is	misschien	

lager,	maar	de	kwaliteit	van	de	begeleiding	

kan	optimaal	zijn.

De	ChristenUnie	wil	terug	naar	het	didacti-

sche	doel	van	toetsing:	hoe	staat	een	leer-

ling	ervoor?	Het	is	dan	ook	niet	nodig	om	

een	monopoliepositie	voor	het	Cito	vast	te	

leggen.	Scholen	zijn	immers	professioneel	

genoeg	om	zelf	te	bepalen	hoe	de	ontwik-

keling	van	kinderen	wordt	gevolgd.	Het	is	in	

ieders	belang	om	een	leerling	op	het	juiste	

niveau	te	laten	instromen	in	het	voortgezet	

onderwijs.	_

r e a g e r e n ?
Mail	naar	j.voordewind@tweedekamer.nl

s c h o l e n  z i j n  p r o f e s s i o n e e l  g e n o e g  o m 
z e l f  t e  b e pa l e n  h o e  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n 
k i n d e r e n  w o r d t  g e vo lg d

w e  m o e t e n  t e r u g  n a a r  h e t  d i d a c t i s c h e  d o e l 
v a n  to e t s i n g :  h o e  s ta at  e e n  l e e r l i n g  e r vo o r ?

Foto:	Ruben	Timman/Nowords.nl
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o n d e r w i j s c a f e  o p  10  a p r i l

Pesten aanpakken
De AVS, PORaad en VOraad organiseren op woensdag 
10 april aanstaande een onderwijscafé over hoe pesten 
in het onderwijs het beste aangepakt en bestreden kan 
worden. Het debat staat onder leiding van Boris van der 
Ham. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 16.00 uur in 
studio Dudok te Den Haag. De toegang is gratis.

De	staatssecretaris	van	OCW	komt	

naar	verwachting	in	maart	met	

een	plan	van	aanpak	om	pesten	

op	scholen	te	bestrijden.	De	maat-

schappelijke	discussie	spitst	zich	

toe	op	wat	het	onderwijs	kan	doen	

om	schrijnende	situaties	te	voorkomen.	Wat	kunnen	we	doen	om	

ervoor	te	zorgen	dat	de	school	een	veilige	plek	is	waar	kinderen	zich	

optimaal	kunnen	ontwikkelen?	En	wat	is	de	rol	van	social media	

als	we	het	over	pesten	hebben?	Met	een	inleiding	door	Ine	Spee,	

crisisadviseur	bij	het	Instituut	voor	psychotrauma.	Schoolleiders	uit	

het	po	en	vo	vertellen	over	hoe	zij	pesten	aanpakken	op	hun	school.	

Kamerleden	gaan	in	discussie	met	maatschappelijke	(ouder)organi-

saties.	Het	debat	start	om	16.30	uur.	Na	afloop	kunnen	aanwezigen	

napraten	onder	het	genot	van	een	hapje	en	een	drankje.	Aanmelden:	

www.hetonderwijscafe.nl

AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Mag	een	onbevoegde	leerkracht	muziekles	geven	in	

het	primair	onderwijs?	En	welke	regels	zijn	er	voor	

het	inzetten	van	gastdocenten?

tekst paul van lent en jan stuijver

De	afgelopen	tijd	ontving	de	helpdesk	van	de	AVS	veel	vragen	over	

het	verzorgen	van	muziekonderwijs	in	het	primair	onderwijs.

Mensen	die	geen	onderwijsbevoegdheid	voor	het	primair	onderwijs	

(pabo)	hebben,	mogen	géén	(muziek)onderwijs	op	de	basisschool	

geven.	Dit	is	expliciet	vastgelegd	in	de	Wet	op	het	primair	onder-

wijs	(WPO).	Dit	geldt	daarmee	ook	voor	mensen	met	de	opleiding	

Algemene	Muzikale	Vorming	(AMV),	Schoolmuziek	en	een	opleiding	

van	Gehrelsmuziekeducatie.	Deze	opleidingen	voldoen	niet	aan	de	

bevoegdheidseisen.

Voor	vakleerkrachten	muziek	geldt	dat	zij	in	ieder	geval	de	bevoegd-

heid	voor	het	primair	of	voortgezet	onderwijs	moeten	hebben,	

eventueel	aangevuld	met	eerder	genoemde	opleidingen.

Gastdocenten
De	WPO	en	de	WEC	hebben	geen	regelgeving	voor	

gastdocentschappen	in	het	onderwijs.	Binnen	het	primair	onderwijs	

en	de	expertisecentra	blijft	de	reguliere	leerkracht	volledig	verant-

woordelijk.	Hij	of	zij	kan	af	en	toe	of	met	enige	regelmaat	wel	een	

gast	uitnodigen	in	de	klas.

Regelingen
Er	is	een	matchingsregeling	Cultuureducatie	met	Kwaliteit	(2013-

2016).	Die	regeling	wil	onder	andere	dat	er	een	landelijke,	samen-

hangende	aanpak	komt	voor	kwalitatief	goede	cultuureducatie	

en	dat	dit	een	vaste	plaats	krijgt	binnen	het	onderwijs	en	bij	de	

culturele	instellingen.	De	aanvraag	staat	open	voor	culturele	instel-

lingen.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.cultuurplein.nl.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	

Onderliggende	documenten,	aanvullende	informatie	en	verwijzingen	

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

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

helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	

u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.	

a v s  c o n g r e s  20 1 4

Reserveer alvast in uw agenda!
De	datum	voor	het	19e	AVS-congres	is	bekend.	Het	zal	plaatsvinden	

op	vrijdag 14 maart 2014.	Zorg	dat	u	er	(weer)	bij	bent	en	blokkeer	

deze	datum	alvast!

Wat vindt u van deze Kader Primair?
Graag	hoort	de	AVS	de	mening	van	lezers	over	Kader	

Primair,	om	het	blad	te	kunnen	verbeteren	en	zo	goed	

mogelijk	aan	te	sluiten	bij	de	belevingswereld	van	

schoolleiders.	Laat	uw	stem	horen	en	beoordeel	deze	

maartuitgave	via	www.avs.nl/evaluatiekp.
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a v s  l e d e n r a a d

In gesprek met hoofdinspecteur 
Arnold Jonk

De ledenraad van de AVS kwam op 6 maart voor de derde 
keer dit schooljaar bijeen. Op de agenda stond onder 
andere een uitgebreid gesprek met Arnold Jonk (foto), 
hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra.

Het	gesprek	met	de	hoofdinspecteur	

bestond	uit	het	bespreken	van	een	

aantal	onderwerpen	die	vanuit	het	

veld	waren	aangereikt.	Van	zijn	kant	

was	Jonk	benieuwd	hoe	de	ledenraad	

aankijkt	tegen	nieuwe ontwikkelingen 

bij de onderwijsinspectie.

De	ledenraad	wilde	de	visie	van	Jonk	

weten	over	de	toename	van	controle	

en	verantwoording	vanuit	de	inspectie	

en	hoe	dit	zich	verhoudt	met	de	

kwaliteit	van	onderwijs.	Ook	wilde	de	

raad	meer	weten	over	de	grote	nadruk	in	het	huidige	systeem	op	de	

‘harde’	kant	van	het	onderwijs.	Jonk	gaf	in	zijn	antwoorden	duidelijk	

aan	dat	de	inspectie	als	eerste	doel	heeft	(en	dat	zal	zo	blijven)	om	

te	kijken	naar	de	kwaliteit	van	onderwijs,	vanuit	de	gedachte	dat	

onderwijs	met	publiek	geld	wordt	bekostigd.	De	vraag	tot	hoever	de	

De AVS is verhuisd
De	AVS	is	verhuisd	naar	een	andere locatie in Utrecht.	

Na	jarenlang	in	meerdere	panden	op	de	Nieuwegracht	te	zijn	

gehuisvest,	hebben	alle	medewerkers	hun	intrek	genomen	

in	Herenstraat 35,	om	de	hoek	van	de	AVS-panden	op	de	

Nieuwegracht.	In	het	nieuwe	pand	is	ruimte	om	AVS-leden	

en	andere	gasten	te	ontvangen.	Veel	van	de	AVS-trainingen,	

-cursussen	en	ledenbijeenkomsten	zullen	vanaf	april	dan	ook	

worden	gegeven	in	de	ruime	vergaderfaciliteiten	in	het	pand	

aan	de	Herenstraat.

controle	dan	moet	gaan	vond	de	hoofdinspecteur	lastig,	omdat	ook	

de	inspectie	soms	taken	moet	uitvoeren	die	de	politiek	haar	oplegt.	

Ten	aanzien	van	de	nadruk	op	de	harde	kant	van	het	onderwijs	is	

de	inspectie	aan	het	onderzoeken	of	er	in	de	komende	jaren	niet	

een	evenwichtiger	en	gedifferentieerder	toezichtskader	kan	worden	

ontworpen.	Daardoor	kan	er	beter	naar	de	‘harde’	en	‘zachte’	kant	

worden	gekeken,	maar	zou	het	ook	mogelijk	moeten	zijn	meer	recht	

te	doen	aan	verschillen	tussen	scholen.	De	ledenraad	van	de	AVS	

heeft	Jonk	een	groot	aantal	adviezen	meegegeven	die	hij	in	de	eigen	

achterban	gaat	bespreken.

Tot	slot	kwam	de	toekomstige ontwikkeling van de AVS	aan	de	orde.	

De	ledenraad	reageerde	op	een	‘houtskoolschets’	van	voorzitter	Ton	

Duif	van	de	mogelijke	toekomst.	De	raad	vindt	onder	andere	dat	de	

AVS	‘alle	leidinggevenden	in	het	primair	onderwijs	tot	en	met	de	

bestuurders’	moet	bedienen	en	dat	de	organisatie	naast	dienstbaar	

zijn	aan	leden	(vakbond)	dat	ook	moet	zijn	aan	de	hele	beroepsgroep,	

omdat	de	AVS	ook	een	beroepsorganisatie	is.	In	de	vergadering	van	

juni	komt	de	ledenraad	terug	op	dit	thema.

	
Eerdere bijeenkomst
Tijdens	een	eerdere	bijeenkomst,	op	23	januari	2013,	sprak	de	leden-

raad	over	de	vorming	van	een	brancheorganisatie primair en	voort-

gezet onderwijs.	De	ledenraad	schaart	zich	achter	het	standpunt	van	

de	AVS	dat	een	echte	brancheorganisatie	voor	po	en	vo	zich	richt	

op	de	sector	en	aanspreekbaar	is	voor	alle	werkenden.	Tot	nu	toe	

zijn	zowel	de	PO-Raad	als	de	VO-raad	nog	te	veel	een	bestuurders-

netwerk.	Beide	organisaties	vertegenwoordigen	instellingen.	De	AVS	

is	voorstander	van	een	doorontwikkeling	van	de	PO-Raad	en	VO-raad	

in	deze	richting	en	zal	haar	activiteiten	nauw	afstemmen	met	beide	

organisaties.	

De	ledenraad	nam	op	23	januari	afscheid	van	Jan Stuijver,	omdat	hij	

sinds	kort	in	dienst	is	bij	de	AVS.	Zijn	plaats	wordt	ingenomen	door	

René van Eijk,	directeur	van	basisschool	De	Kraanvogel		in	Almere.

a v s  i n  d e  p e r s

Citoscores op straat
AVS-voorzitter	Ton	Duif	liet	in	diverse	media	–	zoals	Radio	1,	de	

Volkskrant	en	het	NOS	Journaal	–	weten	het	niet	eens	te	zijn	met	

het	voornemen	van	onderwijsstaatssecretaris	Sander	Dekker	om	

een	lijst	te	publiceren	van	de	Citoscores	per	school.	“De	Citoscore	

is	een	momentopname	van	de	capaciteiten	van	een	leerling,	maar	

zegt	weinig	over	de	kwaliteit	van	de	school.	De	score	is	bedoeld	

als	ondersteuning	bij	het	advies	van	de	leerkracht	over	het	type	

vervolgonderwijs.	Als	ouders	iets	willen	weten	over	de	kwaliteit	

van	de	school	kunnen	ze	de	uitvoerige	rapporten	van	de	inspectie	

inzien.”	Duif	is	bang	dat	de	openbaarmaking	van	de	Citoscores	per	

school	ertoe	leidt	dat	veel	scholen	de	–	tot	nu	toe	niet	verplichte	–	

toets	niet	meer	zullen	afnemen	en	alleen	het	leerlingvolgsysteem	

gebruiken.
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Trainingen & opleidingen School for leadership

April	2013

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Bouwen	aan	een	lerende	TOPschool	 2	april	 Jacqueline	Kenter

•	Schoolleider	startbekwaam	en	vakbekwaam	 3	en	17	april	 Tom	Roetert

•	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(2)	 4	en	5	april	 Ruud	de	Sain

•	Pesten	op	uw	school?	Wat	nu?	 4,	11	en	24	april	 Bob	Ravelli	en	Tom	Roetert

•	Opbrengstgericht	leiderschap	(3)	 5	en	19	april	 Bob	Ravelli	

•	Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?	 8	april	 Inez	van	Gils	en	John	G.	de	Leeuw

•	Naar	andere	schooltijden,	en	dan?	 10	april	 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	Opleiding	Middenkader	 10	en	24	april	 Bob	Ravelli

•	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(1)	 11	en	12	april	 Ruud	de	Sain

•	Teamontwikkeling:	heeft	u	een	team	dan?	 16	april	 Paul	van	Lent	en	Ruud	de	Sain

•	Succesvol	samenwerken	met	ketenpartners,	hoe	doe	je	dat?	 16	april	 Ans	Keij	i.s.m.	Kirkman	Company

•	Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?	 17	april	 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	Samen	verantwoordelijk	voor	Passend	onderwijs	en	jeugd	 17	april	 Gerard	van	Uunen	en	Eelco	Dam

•	Opbrengstgericht	leiderschap	(2)	 17	april	 Bob	Ravelli

•	OnderwijsZorg	en	OntwikkelProfiel®(OZOP®)	 18	en	24	april	 Gerard	van	Uunen	en	Eelco	Dam	

•	Hoe	kom	ik	tot	een	efficiënte	exploitatie	van	mijn	school	

			in	een	MFA	of	brede	school?	 23	april	 Inez	van	Gils	en	Ans	Keij

•	Meerscholen-	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!	 24	april	 Ruud	de	Sain	en	Jacqueline	Kenter

•	Neurolinguïstisch	Programmeren	(leidinggevenden)	 26	april	 Maartje	Alma

Mei	2013

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Naar	andere	schooltijden,	en	dan?	 7	mei		 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	Pesten	op	uw	school?	Wat	nu?	 7,	15	en	21	mei	 Bob	Ravelli	en	Tom	Roetert

•	AVS	Lezingen	Academie	‘Boeiend	onderwijs’		 7,	8,	15	en	23	mei	 Jan	Jutten

•	Schoolleider	startbekwaam	en	vakbekwaam	 8	en	22	mei	 Tom	Roetert	i.s.m.	CNA

•	Bouwen	aan	een	lerende	TOPschool	 14	mei	 Jacqueline	Kenter

•	PowNews	staat	voor	de	deur,	hoe	ga	ik	om	met	media?	 14	mei	 Ton	Duif	en	Tineke	Snel

•	OnderwijsZorg	en	OntwikkelProfiel	R	(OZOP	R)	Groningen	 15	mei	 Eelco	Dam	en	Gerard	van	Uunen	

•	Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?	 15	mei	 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	Een	goed	(personeels)dossier	is	het	halve	werk!	 15	mei	 John	G.	de	Leeuw,	Inez	van	Gils	en	Jan	Stuijver

•	Opbrengstgericht	leiderschap	(2)	 15	mei	 Bob	Ravelli

Professionaliserings en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen,	trainingen,	
maatwerk,	advies,	meer	informatie	en	inschrijven	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2012/2013	en	de	brochure	met	aanvullend	professionaliseringsaanbod	in	voorjaar	
2013.	Of	kijk	op	www.avspifo.nl,	de	website	van	het	AVS	Professionaliserings-	en
Innovatiecentrum	Funderend	Onderwijs	voor	leidinggevenden	en	organisaties	in	
het	funderend	onderwijs.	Inschrijven	kan	ook	via	schoolforleadership@avs.nl.
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•	Succesvol	samenwerken	met	ketenpartners,	hoe	doe	je	dat?	 16	mei		 Ans	Keij	i.s.m.	Kirkman	Company

•	Opbrengstgericht	leiderschap	(3)	 17	mei	 Bob	Ravelli

•	Meerscholen-	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!	 17	mei	 Ruud	de	Sain	en	Jacqueline	Kenter

•	Hoe	kom	ik	tot	een	efficiënte	exploitatie	van	mijn	school

			in	een	MFA	of	brede	school?	 21	mei	 Inez	van	Gils	en	Ans	Keij

•	Goede	medezeggenschap	voor	schoolleiders	 21	mei	 Paul	van	Lent	en	Carine	Hulscher-Slot

•	Goede	medezeggenschap	voor	MR-leden	 22	mei	 Paul	van	Lent	en	Carine	Hulscher-Slot

•	OnderwijsZorg	en	OntwikkelProfiel	R	(OZOP	R)	Zwolle	 22	mei	 Eelco	Dam	en	Gerard	van	Uunen	

•	Brain	Boost!	(leidinggevenden)	 22	mei	 Maartje	Alma	en	Merlijn	Norder

•	Conflicten:	een	kans	op	verandering!

			Het	belang	van	goed	conflicthantering	 23	mei	 Tom	Roetert	en	Ruud	de	Sain

•	Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!	 23	mei		 Carine	Hulscher-Slot	en	Pieter	Kuit

•	Ondernemende	schoolleiders	maken	het	verschil!	 23	mei	 Ans	Keij	en	Merlijn	Norder

•	Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?	 24	mei	 Carine	Hulscher-Slot	en	Jacqueline	Kenter

•	Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	bestuurders	 28	mei	 Carine	Hulscher-Slot	en	Jacqueline	Kenter

•	Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?	 28	mei	 Inez	van	Gils	en	John	G.	de	Leeuw

•	OnderwijsZorg	en	OntwikkelProfiel®	(OZOP®)	Aalsmeer	 28	mei	 Eelco	Dam	en	Gerard	van	Uunen

•	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(2)	 30	en	31	mei	 Ruud	de	Sain

•	Samen	verantwoordelijk	voor	Passend	onderwijs	en	jeugd	 31	mei	 Gerard	Uunen	en	Eelco	Dam

(onder	voorbehoud)

Het	gemarkeerde	aanbod	is	nieuw	dit	voorjaar!	Zie	ook	www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

Tweedaagse

Meesterlijk coachen
Wilt	u	uw	kennis	en	vaardigheden	in	coaching	uitbreiden	en	opfris-

sen?	Wilt	u	met	mede-cursisten	de	diepte	in?	In	deze	tweedaagse	

is	de	aandacht	volledig	gericht	op	het	oppoetsen	van	roestig	

gereedschap	tot	nieuw	materiaal	voor	de	coachkist:	basale	

coachings	denk-	en	doe-modellen,	het	onderzoeken	van	eigen	

blokkades/valkuilen	(onder	de	eigen	waterlinie)	en	coachen	met	

een	leeg	hoofd.	Ook	nieuwe	technieken	als	provocatief	coachen,	

conflictcoachen	en	coachen	op	enneagrammen	komen	aan	de	orde.	

Toepassingsgebieden	kunnen	zijn:	verdieping	van	klassenconsulta-

ties	met	nagesprek	en	oplossingsgericht	coachen.

Met	aandacht	voor	theoretische	verdieping,	analyses	van	praktijk-

voorbeelden	en	oefeningen	met	acteurs	en/of	videoregistratie.

Doelgroep:	iedereen	die	coacht	of	wil	gaan	coachen	en	beschikt	

over	de	basale	gespreks-	en	coachingsvaardigheden.	Vervolg	op	

en	verdieping	van	de	training	Competentiegericht	coachen.

Data:	27	en	28	maart	2013

Kosten:	leden	t	1.040	/	niet-leden	t	1.240

Uitvoering:	Tom	Roetert

	 >	Lees	verder

	Foto:	Hans	Roggen
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Eendaagse	studiedag

PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?

Eendaagse	studiedag

Naar andere schooltijden, en dan?

De	AVS	verzorgt	dit	voorjaar	lezingen	op	basis	van	actuele	thema’s.	

In	juni	is	dat	‘Hoe	ziet	de	school	eruit	in	2020?’	De	maatschappelijke	

ontwikkelingen	gaan	razendsnel.	Internet	en	sociale	media	hebben	

een	grote	invloed	op	onze	kinderen.	Hoe	ziet	de	school	en	ons	onder-

wijs	eruit	in	2020?	Een	intrigerende	lezing	die	ons	meeneemt	in	de	

wereld	van	opvoeding,	onderwijs	en	ontwikkeling.	De	lezingen	vinden	

plaats	op	vier	verschillende	locaties,	telkens	van	17	tot	19.30	uur.	

Posters	om	in	de	school	op	te	hangen	of	verder	te	verspreiden	zijn	te	

downloaden	via	www.avs.nl/pifo/lezingenacademie.	

In	mei	is	er	een	lezing	over	‘Boeiend	onderwijs’	(Jan	Jutten).

Doelgroep: ouders,	leerkrachten,	directeuren,	bestuurders,	

andere	leidinggevenden	uit	het	onderwijs	of	zijn	ketenpartners	en	

geïnteresseerden

Data:	3	juni,	5	juni,	10	juni	of	13	juni	2013

Kosten:	t	50	per	deelnemer	(per	lezing)

Uitvoering:	Ton	Duif	(voorzitter	AVS)

Het	kan	zo	maar	gebeuren,	een	boze	ouder	stapt	naar	de	pers,	een	

calamiteit	op	school	en	uw	school	wordt	belaagd	door	journalisten.	

Deelnemers	leren	wat	de	do’s en	don’ts zijn	bij	en	zich	voorberei-

den	op	mediacontacten.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	voorbeelden,	

rollenspellen	en	camera-oefeningen.

Doelgroep:	bestuurders	en	schoolleiders	po	en	vo

Data:	14	mei	of	11	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	niet-leden	t	399

Uitvoering:	Ton	Duif	en	Tineke	Snel

Overweegt	u	als	directeur	op	uw	school	te	komen	tot	het	invoeren	

van	andere	schooltijden,	dan	is	het	zaak	geen	dingen	over	het	hoofd	

te	zien.	Deze	studiedag	belicht	de	(wettelijke)	regels	en	afspraken	

waar	de	schoolorganisatie	zich	aan	dient	te	houden.	Verder	komen	

ook	de	belangen	van	ouders,	leerkrachten	en	de	rol	van	de	MR	aan	de	

orde.	De	AVS-publicatie	‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’	vormt	de	

leidraad	en	krijgt	u	mee.

Doelgroep:	directeuren,	adjunct-directeuren	po

Data:	26	maart,	10	april,	7	mei	of	25	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	niet-leden	t	399

Uitvoering:	Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

AVS	Lezingen	Academie

Hoe ziet de school eruit in 2020?
Nieuw

voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

	Foto:	Will	Geurds
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Eendaagse	studiedag

Toekomstbeelden brede school/integrale kindcentra

Eendaagse	studiedag

Pesten op uw school? Wat nu?

Eendaagse	studiedag

Hoe wordt medezeggenschap professioneel gevoerd?

Eendaagse	studiedag

Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

Hebben	brede	scholen	en/of	integrale	kindcentra	nog	wel	toe-

komst?	Of	kan	juist	een	vergaande	samenwerking,	bijvoorbeeld	

integratie	van	onderwijs	en	kinderopvang,	leiden	tot	kostenbespa-

ring	en	daarmee	behoud	van	voorzieningen	en	kwaliteit?	En	hoe	

faciliteert	de	landelijke	en	plaatselijke	overheid	dit	proces,	mede	in	

het	kader	van	Passend	onderwijs	en	de	Transitie	Jeugdzorg?

Doelgroep:	schooldirecteuren,	bestuurders,	kwartiermakers	

brede	school/IKC,	managers	en	bestuurders	kinderopvang,	

beleidsmedewerkers	gemeente

Data:	11	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	niet-leden	t	399

Uitvoering:	Ans	Keij

U	krijgt	op	deze	studiedag	een	overzicht	van	verschillende	soorten	

pestgedrag	en	de	mogelijke	motieven	of	oorzaken	van	pesten.	Ook	

bespreken	we	de	rol	van	ouders	en	de	kinderen	zelf	en	de	invloed	

van	de	leerkrachten	of	het	(school)team.	U	krijgt	verschillende	pest-

protocollen	als	voorbeeld,	zodat	u	kunt	kiezen.	Daarnaast	besteden	

we	ook	aandacht	aan	het	internet	en	de	invloed	van	social media.

Doelgroep:	directeuren,	schoolleiders,	MT-leden	en	medewerkers	

van	scholen

Data:	4	april,	11	april,	24	april,	7	mei,	15	mei,	21	mei	of	5	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	niet-leden	t	399

Uitvoering: Bob	Ravelli	en	Tom	Roetert

De	praktijk	leert	dat	veel	medezeggenschapsraden,	maar	ook	

besturen	en	directies,	behoefte	hebben	aan	professionele	ontwik-

keling	om	als	volwaardige	gesprekspartners	gezien	te	worden.	De	

eendaagse	studiedag	biedt	kennis	over	omgaan	met	of	het	voeren	

van	medezeggenschap	en	vaardigheid	om	hiermee	in	de	eigen	

schoolpraktijk	aan	de	slag	te	gaan.	Met	speciale	aandacht	voor	de	

rol	van	directeur.	De	AVS-publicatie	‘Goed	onderwijs,	goede	MR’	

vormt	de	leidraad	en	krijgt	u	mee.

Doelgroep:	directeuren,	adjunct-directeuren	po	en	vo.	Zittende	

en	nieuwe	MR-leden	kunnen	ook	een	aparte	studiedag	volgen.

Data voor schoolleiders:	21	mei	of	18	juni	2013

Data voor medezeggenschapsraden:	22	mei	of	12	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	niet-leden	t	399

Uitvoering:	Paul	van	Lent	en	Carine	Hulscher-Slot

Het	lezen	van	financiële	documenten	staat	centraal.	Iedereen	met	

managementverantwoordelijkheid	heeft	er	mee	te	maken	en	moet	

daarom	deze	documenten	als	hulpmiddel	kunnen	gebruiken	om	

(onderwijs)doelen	te	realiseren.	Er	is	aandacht	voor	begrippen	als	

solvabiliteit	en	kapitalisatiefactor.	Ook	reserveringen,	voorzienin-

gen	en	allerlei	andere	financiële	begrippen	leggen	we	helder	en	in	

onderwijstaal	uit.

Doelgroep:	schoolleiders,	teamleiders,	bouwcoördinatoren	po	en	vo

Data:	8	april,	28	mei	of	11	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	niet-leden	t	399

Uitvoering:	Inez	van	Gils	en	John	G.	de	Leeuw

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	in	de	AVS	

Professionaliseringsgids	2012/2013,	de	brochure	met	aanvullend	professionaliserings	aanbod	in	voorjaar	2013,	op	www.avspifo.nl	

of	mail	naar	schoolforleadership@avs.nl.	De	gidsen	aanvragen	kan	via	info@avs.nl	of	tel.	030-2361010.	Wilt	u	een	training	op	maat	voor	

uw	organisatie	of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Margriet	van	Ast, maatwerk@avs.nl.

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

53k ader prim air m a art 2013



voor: leerkrachten, ib’ ers, ab’ers, rt’ers, 

kinderdagverblijfmedewerkers, logopedisten, psychologen, 

orthopedagogen, (gast)ouders en andere belangstellenden.

van: De Stichting ter Bevordering van de Cognitieve 

Ontwikkeling (StiBCO)

wanneer: 13 april

waar: Evertshuis, Bodegraven

wat: jubileumsymposium 2013

Van labelen naar omgaan met 
verschillen

Niet	de	beperking	staat	centraal,	maar	de	ontwikkelbehoefte,	

luidt	de	ondertitel	van	het	symposium.	Zelfs	in	deze	tijd	van	het	

vraaggericht	leveren	van	zorg	en	onderwijs,	lijken	we	niet	los	

te	kunnen	komen	van	het	plakken	van	etiketten,	het	denken	in	

hokjes	en	het	aanbodgericht	werken.	Mediërend	Leren	daagt	

uit	om	vanuit	een	ander	perspectief	te	kijken	naar	de	mens,	zijn	

ontwikkeling(smogelijkheden)	en	zijn		begeleidingsbehoefte.	

Het	concept	wordt	in	al	haar	facetten	gepresenteerd.	

http://nieuw.stibco.nl/symposium

voor: onderwijs, gemeenten, zorg & welzijn, 

sportverenigingen, buitenschoolse opvang en bedrijfsleven, 

combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches 

van: projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt

wanneer: april 

waar: verspreid over het land

wat: zes regionale netwerkbijeenkomsten

Sport en bewegen in de buurt
Veel	gemeenten	gaan	in	2013	nog	aan	de	slag	met	de	uitbrei-

ding	van	buurtsportcoaches.	Dit	kan	in	samenwerking	met	

het	onderwijs.	De	lerende	netwerkbijeenkomsten	brengen	

mensen	en	organisaties	samen	die	zich	bezighouden	met	

sport	en	bewegen	in	de	buurt.	Combifuncties	Onderwijs	

verzorgt	workshops	over	buurtsportcoaches	in	het	onderwijs.	

De	toegang	is	gratis.	Meer	informatie,	data	en	locaties:	

www.combifunctiesonderwijs.nl	en	www.sportindebuurt.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
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: leidinggevenden

van: Academic Service

wat: boek

Gedraag je!
Leidinggevenden	hebben	vaak	moeite	met	het	effectief	beïn-

vloeden	van	gedrag	op	de	werkvloer.	Hierdoor	laten	ze	een	

enorm	potentieel	liggen	en	dragen	ze	bij	aan	gedoe	op	de	werk-

vloer,	concludeert	Gerald	Morssinkhof	in	zijn	boek	‘Gedraag	

je!’.	“De	huidige	dominante	aanpak	gooit	eerder	olie	op	het	

vuur	dan	dat	het	bijdraagt	aan	een	vruchtbare	oplossing.”	

Hij	pleit	daarom	voor	onconventionele	verandertechnieken,	

juist	niet	gericht	op	beheersen	en	controleren,	maar	uitgaande	

van	menselijke	gedragsprincipes	als	statusbevestiging	en	in-	

&	uitsluiting.	ISBN	978	90	5261	971	2

voor: contactpersonen en directeuren in het basisonderwijs

van: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) 

wanneer: 10 april 

waar: De Eenhoorn/ Regardz te Amersfoort 

wat: conferentie

Apenkoppen & krantenkoppen 
De	jaarlijkse	PPSI-conferentie	voor	het	basisonderwijs	gaat	dit	

keer	over	pesten	en	over	klachten	rond	grensoverschrijdend	

seksueel	gedrag	van	kleuters.	Bioloog	Patrick	van	Veen	en	

diermanager	Sarah	Mutsaers,	beiden	deskundigen	in	het	

Apenmanagement,	vertellen	over	hun	onderzoek	naar	de	vraag	

of	pesten	natuurlijk	gedrag	is	dat	verankerd	zit	in	de	genen.	

Wat	kunnen	we	uit	de	biologie	leren	over	de	aanpak	van	pesten	

op	scholen?	Daarnaast	krijgen	deelnemers	meer	zicht	op	hoe	

zij	een	zaak	rond	grensoverschrijdend	seksueel	gedrag	van	

kleuters	in	goede	banen	kunnen	leiden.	www.ppsi.nl	

voor: leidinggevenden in het onderwijs

van: Theo Wildeboer

wat: boek

Slim! 50 management technie ken 
om uw school te leiden

Met	direct	uitvoerbare	tools	om	beleid	te	maken,	beter	

samen	te	werken,	spirit	in	het	team	te	brengen	of	in	te	

spelen	op	de	toekomst.	De	auteur	geeft	technieken	om	het	

MaGiCo-principe	(eerst	Managen,	dan	Gidsen,	dan	Coachen)	

toe	te	passen,	onderbouwd	met	praktijkvoorbeelden.	

Bevat	herkenbare	casuïstiek	en	inventieve	tips.	Op	de	

bijbehorende	website	staan	handige	schema’s,	actielijsten,	

stappenplannen	en	meer	achtergrondinformatie.	ISBN	978-

94-91769-00-9,	www.magico.nu

54



voor: leerkrachten en ib’ers

van: Bazalt en HCO

wat: uitgave

Werken aan verantwoordelijk 
gedrag

Focust,	door	het	bouwen	aan	de	relatie	met	leerlingen,	op	

het	voorkomen	van	storend	gedrag.	Ook	richt	het	zich	op	het	

verwerven	van	effectieve	vaardigheden	om	storend	gedrag	aan	

te	pakken.	Met	een	denkkader	en	gereedschappen	om	te	inves-

teren	in	klassenmanagement	en	een	positieve	instelling,	om	

leerlingen	te	helpen	alternatieve,	geaccepteerde	gedragingen	

te	zoeken	om	aan	hun	behoeften	tegemoet	te	komen.	Het	zelf	

nadenken	door	de	leerling	over	gewenst	en	ongewenst	gedrag	

staat	daarbij	centraal.	ISBN:	9789461181350

voor: scholen

van: Kwintessens

wat: gratis quick scan

Prettig schoolklimaat
Een	prettige	sfeer	op	school	is	belangrijk	voor	de	prestaties	

van	leerkracht	én	leerling.	De	Quick	Scan	Prettig	Schoolklimaat	

is	een	enquête	waar	een	expert	vervolgens	een	analyse	op	

loslaat.	De	school	krijgt	de	resultaten	en	een	vrijblijvend	advies	

op	maat	retour.	Meer	informatie:	www.kwintessens.nl

voor: leerkrachten, pabostudenten, beleidsmakers, 

onderwijsondersteuners en andere geïnteresseerden

van: Van Gorucm

wat: uitgave

Terugblik op vijftig jaar 
kleuteronderwijs

Onderwijspedagoog	Frea	Janssen-Vos	pakt	in	‘Baanbrekers	en	

boekhouders’	de	zere	plekken	in	het	onderwijs	aan	jonge	kin-

deren	aan	en	biedt	een	oplossing	voor	onderwijsverbetering.	

De	auteur	staat	onder	andere	stil	bij	de	(mislukte)	integratie	

van	kleuter-	en	lager	onderwijs	en	het	VVE-beleid	dat	kinderen	

op	nog	jongere	leeftijd	wil	voorbereiden	op	een	gelijke	start	

in	groep	3.	Het	boek	laat	zien	waar	het	in	pedagogisch	verant-

woord	onderwijs	om	moet	gaan:	respecteren	van	en	omgaan	

met	verschillen	tussen	kinderen.	ISBN:	978	90	232	5014	2,	

www.vangorcum.nl

voor: leerkrachten, ib’ers, ouders, andere geïnteresseerden

van: GarantUitgevers

wat: uitgave

Ontwikkelingsdysfasie
Geeft	een	beeld	van	taalontwikkelingsproblemen	in	het	

algemeen	en	van	ontwikkelingsdysfasie	(OD)	in	het	bijzonder.	

Kinderen	met	OD	hebben	een	complexe	en	meer	hardnekkige	

stoornis	in	de	verwerving	van	de	mondelinge	taal,	zonder	dat	

er	direct	aanwijsbare	redenen	voor	zijn.	Het	is	niet	eenvoudig	

om	de	diagnose	OD	te	stellen	en	de	taalstoornis	vraagt	speci-

fieke,	intensieve	begeleiding	en	hulpmiddelen.	Met	dit	boek	

dragen	de	auteurs	bij	aan	een	betere	(vroegtijdige)	onderken-

ning,	diagnose	en	therapie	voor	kinderen	met	hardnekkige	

taalontwikkelingsproblemen.	ISBN	978-90-441-2924-3,	287,	

www.garantuitgevers.eu	

voor: po en vo

van: Samsung Onderwijs Innovatieprogramma

wat: prijs

Onderwijsinnovatie 
Aanmoedigingsprijs

Moedigt	scholen	aan	sociale	media,	ict	en	technologie	toe	te	

passen	in	de	klas.	Bekroont	ambitieuze	en	direct	toepasbare	

projectplannen	met	de	benodigde	apparatuur	ter	waarde	van	

t	10.000.	Scholen	kunnen	tot	13	april	een	projectvoorstel	indie-

nen.	www.onderwijsinnovatiefonds.nl/aanmoedigingsprijs

voor: schoolleiders, bovenschools management, 

bestuurders, ictcoördinatoren, leerkrachten, 

netwerkbeheerders en andere geïnteresseerden uit het 

onderwijsveld (po, vo, mbo en so)

van: IPON

wanneer: 10 en 11 april

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: onderwijs en ictbeurs

IPON 2013
Nieuwe	en	innovatieve	initiatieven	op	het	gebied	van	leren	met	

ict.	Met	een	leermiddelenbeurs,	workshops	en	presentaties	

over:	learning	analytics,	augmented	reality,	educatieve	apps,	

social	media,	werken	in	de	cloud,	digitale	identiteit,	mediawijs-

heid,	gamification,	iPad-onderwijs	en	flipping	the	classroom.	

Tijdens	de	Expertise	Summit	op	11	april	(hal	3)	kunnen	bestuur,	

directie,	schoolleiders	en	ict-coördinatoren	hun	praktijk	erva-

ring	en	expertise	delen	over	thema’s	die	spelen	binnen	het	

onderwijsveld.	Deze	wordt	tijdens	de	sessies	verbonden	met	de	

expertise	van	Kennisnet.	Gratis	registreren:	www.ipon.nl	(aan	

de	deur	kost	een	toegangskaart	t	25)
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boekbespreking

‘De Robuuste Professional’ is een nieuwsgierig makende titel. De uitgave is 
geschreven ter gelegenheid van het 65jarig bestaan van de Nyenrode Business 
University. In het boek gaan ‘Nyenrodianen’ op zoek naar de onderliggende waarden 
en normen die het instituut onderscheidend en succesvol maken, tegen de achtergrond 
van onderwijsontwikkelingen op – met name – het werkgebied executive education: 
het opleiden van leiders. tekst jos hagens, avs

Nyenrode	positioneert	zichzelf	als	een	oplei-

der	waar	de	waarden	leadership,	entrepe-

neurship	en	stewardship	(LES)	–	belangrijker	

gevonden	worden	dan	de	internationale	

rankings.	De	gebundelde	uitgave	biedt	

dertig	bijdragen	(hoofdstukken)	van	uiteen-

lopende	lengte	en	verschillende	diepgang.	

Er	wordt	een	breed	scala	aan	onderwerpen	

aangesneden	uit	diverse	domeinen.	Een	

achttal	specifieke	bijdragen	gaat	over	leider-

schap.	Bijvoorbeeld	over	de	innerlijke	kracht	

van	leiderschap,	appreciative	leadership,	

leiderschap	&	bevlogenheid	en	waardevast	

leiderschap.	Maar	er	zijn	ook	hoofdstuk-

ken	op	het	vlak	van	organisatiekunde,	

ondernemerschap,	accountancy,	inkoop,	

advocatuur,	witteboordencriminaliteit	en	

familiebedrijven.

De	auteurs	van	de	bijdragen	zijn	uiteen-

lopende	personen	–	stafmedewerkers,	

docenten	en	hoogleraren	–,	wat	soms	de	

verschillen	in	diepgang	verklaart.	Ook	de	

leesbaarheid	van	de	hoofdstukken	varieert	

daarmee	,	net	als	de	lengte	van	de	bron-

vermeldingen.	Enkele	auteurs	met	–	naar	

mijn	mening	–	bekendheid	in	het	onderwijs-

veld:	Jeff	Gaspersz,	Paul	de	Blot,	Mijntje	

Lükkerath-Rovers,	Jaap	Schaveling	en	André	

Wierdsma.

Voor	leiders	in	het	onderwijs	zijn	er	enkele	

belangwekkende	inspiraties	in	het	boek	te	

vinden.	In	het	vijfde	hoofdstuk	over	apprecia-

tive	leadership	worden	waardevolle	inzichten	

gegeven	om	tot	een	gedeeld	toekomstbeeld	

te	komen	–	van	een	half	leeg	glas	naar	een	

half	vol	glas.	Zo	bestaat	betekenis	geven	

uit	drie	interafhankelijke	processen:	willen,	

voelen	en	weten.	Waar	we	in	geloven	bepaalt	

lessen van robuuste 
professionals

wat	we	willen.	Hoofdstuk	zeven	geeft	scher-

pe	inzichten	in	de	kerntaken	van	innovatiege-

richt	leiderschap,	zoals	voortdurend	duidelijk	

maken	wat	de	focus	van	de	verandering	is	

of	inzetten	op	het	ontwikkelen	van	vaardig-

heden	die	voor	de	veranderde	situatie	nodig	

zijn.	Een	goed	leider	weet	vooruitgang	te	

vieren,	maar	er	ook	van	te	leren.	Leiderschap	

en	bevlogenheid	in	hoofdstuk	tien	is	een	met	

veel	onderzoek	onderbouwd	verhaal	over	de	

invloed	van	leiderschap	op	de	motivatie	en	

betrokkenheid	van	medewerkers.	Zo	wordt	

duidelijk	dat	intrinsieke	motivatie	vooral	

ontstaat	als	de	basisbehoeften	autonomie,	

goede	feedback	en	sociale	steun	worden	

ingevuld	en	nageleefd.	Uit	onderzoek	blijkt	

ook	dat	leiderschap	met	een	mix	van	trans-

actionele	en	transformatieve	elementen	het	

best	in	staat	is	om	stress	te	verminderen	en	

meer	bevlogenheid	te	creëren.

Een	–	in	mijn	ogen	te	kort	–	hoofdstuk	over	

veranderingen	en	zelforganisatie	is	hoofd-

stuk	21.	Vanuit	vier	stellingen	wordt	het	ver-

schijnsel	verandering	origineel	benaderd:

•	 	De	manager/leider	en	de	organisatie	zijn	

geïntegreerd;

•	 	Verandering	komt	uit	de	organisatie	zelf;

•	 	Dubbelzinnigheid	en	variatie	zijn	de	drij-

vers	voor	zelforganisatie;

•	 	Geplande	verandering	is	het	bevorderen	

van	zelforganisatie.

De	stellingen	zijn	prikkelend	en	zetten	

aan	tot	nadenken,	maar	vergroten	ook	de	

behoefte	aan	een	meedenkende	expert.

De	titel	van	het	boek	maakte	me	nieuws-

gierig,	maar	veel	hoofdstukken	raakten	mijn	

nieuwsgierigheid	als	onderwijsmens	niet.	

Er	is	voor	onderwijsleiders	zeker	wat	te	

vinden	in	de	bundel,	maar	of	dat	voldoende	

is	voor	het	investeren	van	bijna	45	euro	

betwijfel	ik.	_

De	Robuuste	Professional	–	Wijze	LESsen,	Karssing	E.,	Pheijffer	

M.,	Hoogenboom	R.	(redactie),	Van	Gorcum,	Assen	(2012),	ISBN	

9789023249573	(ebook:	9789023249580)

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

d e  s t e l l i n g e n  z i j n 
p r i k k e l e n d  e n  z e t t e n 
a a n  tot  n a d e n k e n , 
m a a r  v e r g r ot e n  o o k 
d e  b e h o e f t e  a a n  e e n 
m e e d e n k e n d e  e x p e r t
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Werk aan de wereld

Rwanda zoekt  
onderwijsadviseur
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1000-21-3000-1374 AVS KP 2013-7 Kleur: fc

Gemeente Terschelling zoekt

Voor obs‘t Hunnighouwersgat te Midsland een

LOCATIEDIRECTEUR
met een ambitieuze, daadkrachtige en 

betrokken instelling.

Het betreft een functie met een wtf. 0,9272, 
waarvan 0,4636 lesgevende taken (M/V), in 

schaal DA

Een uitgebreide omschrijving is te vinden op de 
website van gemeente Terschelling:
www.terschelling.nl onder vacatures.
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1000-21-3000-1295 AVS KP 2013-7
1000-21-2000-6821 AVS KP 2013-5

Kleur: fc

Spectrum-SPCO staat voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs, is verantwoordelijk 
voor negen basisscholen in Lansingerland 
met ruim 2300 leerlingen en 200 
medewerkers.

CBS Prins Willem-Alexander is onderdeel van 
Spectrum-SPCO en heeft ruim 350 leerlingen 
met 16 groepen en een enthousiast team 
van 25 medewerkers.

Wij zoeken een

INSPIRERENDE DIRECTEUR

Meer informatie over deze functie is te 
vinden op www.spectrum-spco.nl 
Wilt u meer informatie over de school, kijk 
dan op www.pwabasisschool.nl

Spectrum-SPCO
     
CBS Prins Willem-Alexander
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, 

bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen 

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

Word nu AVS-lid
met forse korting

Professionalisering in 2013: 2.000 euro per schoolleider

AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

De AVS heeft nieuw professionaliserings-

aanbod ontwikkeld voor voorjaar 

2013. Naast het bestaande aanbod 

van trainingen, maatwerk-, advies- en 

coachingstrajecten voor dit schooljaar. 

Maak gebruik van de t 2.000 voor 

professionalisering die in 2013 voor u 

beschikbaar is!

Kijk voor het extra aanbod op 

www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

Ga voor het complete professionaliseringsaanbod naar www.avspifo.nl.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling


