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thema _ Rol zorgpartners bij problemen
Onderwijs en zorg zoeken elkaar op bij problemen. 

Diverse partners krijgen met elkaar te maken in het 

belang van het kind. Een rondje langs hen leert dat zij 

de capaciteit van het sociaalmaatschappelijk werk nog 

veel te beperkt vinden en dat het Centrum voor Jeugd 

en Gezin voor verwarring zorgt. pagina 14

achtergrond _ Schrappen in formatie 
door ‘stille’ bezuinigingen
De Onderwijsbegroting 2010 bevat – nog afgezien van de 

bezuinigingsvoorstellen in de heroverwegingen – meerdere 

bezuinigingen (groeiregeling, bestuur & management), met 

grote gevolgen. Besturen krijgen hun begroting en formatie 

niet of nauwelijks rond en slaan alarm. pagina 32

dubbelinterview _ ‘Manager, kruip uit 
je schulp’
Naar aanleiding van hun pleidooi ‘Weg met de management-

schaamte’ gaan Frans de Vijlder en Hans van Gansewinkel 

dieper in op de vraag waarom managers – voor een eerlijkere 

beeld vorming – beter moeten laten zien waar ze goed in zijn. 

“Ze moeten beter uitleggen waarom het op orde brengen van 

de onderwijsorganisatie ingewikkeld is.” pagina 40 
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thema _ Armoede en schoolprestaties
Hoewel het effect van armoede op schoolprestaties 

wetenschappelijk niet heel duidelijk aantoonbaar is, 

heeft het voor de kinderen die ermee te maken hebben 

vaak onaangename consequenties: ze blijven bijvoorbeeld 

verstoken van allerlei ‘luxe’ goederen die voor andere 

kinderen heel normaal zijn en worden soms gepest. 

Hoe speel je daar als school op in? pagina 18 
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De vette jaren 
zijn voorbij
Terwijl	ik	dit	schrijf	zit	ik	in	het	vliegtuig	van	Houston	naar	huis.	Een	leuk	

tripje	en	een	gevolg	van	mijn	functie	om	internationale	betrekkingen	tussen	

internationale	schoolleidersorganisaties	in	stand	te	houden.	Al	ruim	tien	

jaar	volg	ik	de	ontwikkelingen	bij	een	van	de	grotere	organisaties	in	het	

primair	onderwijs,	de	NAESP	(National Associations Elementary Principals),	

dat	elk	jaar	een	groot	congres	houdt	in	het	voorjaar.	Tot	vorig	jaar	kwamen	

meer	dan	5.000	(!)	schoolleiders	uit	alle	Amerikaanse	staten	bijeen	tijdens	

dit	driedaagse	congres.	Vorig	jaar	waren	er	slechts	1.500,	dit	jaar	ongeveer	

1.000.	En	hoewel	Amerikaanse	schoolleiders	soms	kinderlijk	trots	zijn	op	

hun	vak	en	uitermate	positief	in	hun	handelen;	dit	jaar	was	het	kommer	

en	kwel.	

Veel	scholen	hebben	te	maken	met	ernstige	tekorten	op	hun	begrotingen.	

Er	is	zelfs	al	een	flink	aantal	scholen	die	door	de	gebrekkige	financiën	de	

deuren	heeft	gesloten.	En	hoewel	de	situatie	daar	niet	echt	te	vergelijken	is	

met	Nederland	(de	schoolbudgetten	zijn	in	veel	gevallen	gekoppeld	aan	de	

opbrengsten	van	lokale	onroerend	goedbelastingen,	die	zoals	u	weet	ernstig	

zijn	gedaald),	vrees	ik	dat	de	Amerikaanse	toestanden	het	voorportaal	

kunnen	zijn	voor	Nederland.	

i k  v r e e s  d at  d e  a m e r i k a a n s e 
to e s ta n d e n  h e t  vo o r p o r ta a l  k u n n e n 
z i j n  vo o r  n e d e r l a n d

De	economische	crisis	heeft	Amerika	eerder	getroffen	dan	Europa,	dus	

het	lijkt	niet	onlogisch	dat	de	effecten	nu	bij	ons	ook	meer	zichtbaar	gaan	

worden.	En	dan	heb	ik	het	niet	alleen	over	de	investeringen	in	onderwijs,	

maar	ook	de	verdere	aantasting	van	de	sociale	zekerheid.	Zoals	ons	

pensioenstelsel,	de	verzekeringen	tegen	werkloosheid	en	de	salarissen.	

De	vette	jaren	zijn	zeker	voorbij.	Het	zou	al	heel	wat	zijn	als	we	het	

huidige	welvaartsniveau	kunnen	vasthouden.	Er	zijn	zeker	zorgen	voor	

de	toekomst.	_

Kaderspel _ door ton duif
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regeling personele bekostiging po 2010–2011

Voorlopige bekostigingscijfers onder 
andere nadelig voor sbo-rugzak
De	voorlopige	bekostigingscijfers	zijn	bekend.	Daarin	wordt	onder	andere	bevestigd	dat	de	bekostiging	

voor	bestuur	en	management	komt	te	vervallen	en	dat	de	rugzak	in	het	speciaal	basisonderwijs	(sbo)	

geharmoniseerd	wordt,	zodat	de	dubbeling	in	zorgbekostiging	verdwijnt.	Over	de	groeiregeling	op	

bestuursniveau	is	nog	geen	informatie	opgenomen.

Volgens de lumpsumbekos-

tiging worden de bedragen 

uit de ‘Regeling bekostiging 

personeel PO 2010–2011 en 

aanpassing bedragen leerling-

gebonden budget VO’ jaarlijks 

aangepast aan de actuele 

ontwikkelingen op het gebied 

van de sociale zekerheid 

en gemaakte afspraken. De 

nieuwe regeling is inmiddels 

getekend door de minister. De 

bedragen zoals die nu gepu-

bliceerd zijn voor 2010/2011 

zullen naar verwachting niet 

veel meer veranderen in juli 

aanstaande. De volgende wij-

zigingen zullen in hoofdlijnen 

doorgevoerd worden:

 

Bijstelling rugzakken

Door groei van het aantal indi-

caties voor leerlinggebonden 

financiering (lgf) zijn maatre-

gelen genomen om de groei te 

stoppen, te weten:

• verlaging van de lgf-bedra-

gen voor leerlingen in het sbo

• verlaging van de middelen 

voor ambulante begeleiding 

cluster 3 en 4 (so)

De bekostigingsbesluiten WPO 

en WVO moeten nog worden 

aangepast.

Bij de invoering van de leer-

linggebonden financiering was 

het de bedoeling om zowel het 

sbo als het lwoo/pro een lager 

bedrag aan rugzakmiddelen 

toe te kennen dan het reguliere 

onderwijs. Dit om rekening te 

houden met de reeds beschik-

bare zorgmiddelen in het sbo 

en lwoo/pro. De Kamer heeft 

echter destijds een amende-

ment op het toen voorliggende 

wetsvoorstel aangenomen, 

waardoor het sbo toch de vol-

ledige rugzak kreeg. Het prak-

tijkonderwijs en lwoo bleven 

ongewijzigd en kregen daarom 

een geharmoniseerde (lagere) 

rugzakbekostiging. Overigens 

was destijds ook de verwach-

ting dat slechts in incidentele 

gevallen een leerling met een 

rugzak naar het sbo zou gaan. 

Inmiddels is duidelijk dat er 

sprake is van een fors toene-

mend aantal leerlingen dat 

met een rugzak deelneemt aan 

het sbo. Nu er als gevolg van 

het stijgende aantal indicaties 

sprake is van noodzakelijke 

maatregelen om overschrijding 

van de vastgestelde begroting 

voor 2010 te voorkomen, is er 

voor gekozen om de rugzak 

in het sbo te harmoniseren, 

zodat de dubbeling in zorgbe-

kostiging wordt weggenomen. 

Deze bezuiniging gaat op 1 

augustus 2010 in en geldt voor 

sbo (minder rugzakje) en so 

(minder ambulante middelen 

voor ondersteuning rugzakjes 

sbo). Over de opvang van de 

gevolgen van deze bezuiniging 

voeren de AVS, de andere vak-

bonden, het ministerie van 

OCW en de PO-Raad overleg.

 

Bestuur en management

De bekostiging voor bestuur en 

management komt gefaseerd 

te vervallen.

Gewichtenregeling

De aanvullende compensa-

tie door de herijking van de 

gewichtenregeling is beëindigd 

en de compensatie gewich-

tenregeling is ten opzichte 

van 2009/2010 gehalveerd (dit 

is het laatste jaar van deze 

compensatie). De vrijvallende 

gelden zijn in het achterstan-

denbeleid verwerkt.

 

Schoolmaatschappelijk werk risico-

leerlingen (bij WSNS)

Omdat de hoeveelheid 

gewichtsleerlingen door de 

nieuwe regeling sterk is afge-

nomen, is besloten om de 

hoeveelheid gewicht bij deze 

subsidie op een andere manier 

vast te stellen. Hiermee wordt 

voorkomen dat teveel samen-

werkingsverbanden de drem-

pel niet meer halen.

 

Overgangsregeling lumpsum

Het schooljaar 2009-2010 

was het laatste jaar van de 

overgangsregeling in het 

kader van de invoering van de 

lumpsumbekostiging.

Gemiddelde personeelslast (GPL)

De verhoging van de GPL voor 

onderwijsgevend personeel is 

vastgesteld op 1,381 procent. 

Voor onderwijsondersteunend 

personeel is het percentage 

vastgesteld op 0,918. Voor de 

directie bedraagt het aanpas-

singspercentage 2,640. Dit 

hogere percentage wordt 

veroorzaakt door de extra 

maatregelen voor adjunct-direc-

teuren. Omdat deze extra verho-

ging ook doorwerkt in de toeslag 

voor directeuren, is de extra 

verhoging van de eerste directie-

toeslag (ten behoeve van de toe-

kenning van de toeslag van Y 298 

per maand aan directeuren; in 

de regeling staat nog foutief Y 

275 vermeld) verlaagd naar circa 

Y 3.200. Per saldo is de GPL voor 

directeuren met 0,512 procent 

verhoogd.

In het nieuwe prijspeil is al reke-

ning gehouden met de schaalin-

korting per 1 januari 2011 (twaalf 

maanden geld voor zeven maan-

den kosten). Ook is er al voor twee 

jaar geld voor de functiemix in 

de nieuwe vergoedingsbedragen 

opgenomen. Per 1 augustus 2011 

moet de tweede tranche van de 

functiemix ingevuld worden, 

maar daarvoor is in dat jaar geen 

extra geld meer. Het is dus beter 

de te ontvangen vergoeding per 

1 augustus 2010 niet volledig in 

te zetten, als er per die datum 

maar één tranche (de eerste 8 pro-

cent LB in het basisonderwijs) van 

de functiemix ingevoerd wordt. 

 

Groeiregeling

De groeiregeling moet nog nader 

vastgesteld worden. Vooruitlo-

pend hierop komt de korting op 

de groei in verband met de kleine 

scholentoeslag te vervallen. Nade-

re informatie hierover volgt. _

 

Meer informatie: www.cfi.nl 

(Regelgeving; Regelingen OCW)
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avs pleit voor uitzonderingen

Sanctiebeleid huisvestingsuitgaven 
uit ‘verkeerd’ potje voorlopig 
gehandhaafd
Ongeveer	een	jaar	geleden	liet	de	toenmalige	staatssecretaris	weten	dat	het	niet	is	toegestaan	om	

vanuit	de	lumpsum	uitgaven	te	doen	voor	onderwijshuisvesting.	Als	de	scholen	zich	hier	niet	aan	

zouden	houden,	konden	de	gelden	worden	teruggevorderd.	Dit	‘genuanceerd	sanctiebeleid’	is	inmiddels	

geëvalueerd	op	basis	een	onderzoek	van	de	inspectie.	Op	1	april	2010	heeft	minister	Rouvoet	de	

uitkomsten	aan	de	Tweede	Kamer	aangeboden	en	zijn	reactie	gegeven.	Scholen	blijken	in	2006	en	2007	

in	totaal	ongeveer	zestig	miljoen	uit	de	rijksbekostiging	te	hebben	ingezet	voor	huisvesting.	Rouvoet	

wil	het	sanctiebeleid	voorlopig	handhaven;	de	AVS	pleit	voor	uitzonderingen.

Van de zestig miljoen euro 

ging de helft naar huisvesting 

voor bovenschools manage-

ment en ondersteuning van 

de praktijkgerichte leerom-

geving, 25 procent werd 

uitgegeven aan nieuwbouw 

en 25 procent aan verbouwin-

gen. Het gaat hier vooral om 

voorzieningen die niet zijn 

opgenomen in de modelveror-

dening onderwijshuisvesting 

van de VNG, maar die naar 

het oordeel van de inspectie 

wel kunnen vallen onder het 

begrip ‘adequate onderwijs-

huisvesting’, zoals omschre-

ven in de Wet op het Primair 

Onderwijs (WPO).

In zijn reactie stelt minister 

Rouvoet dat het ‘genuanceerd 

sanctiebeleid’ voorlopig wordt 

gehandhaafd. Een definitieve 

beslissing daarover stelt hij 

afhankelijk van de uitkomsten 

van een aantal lopende onder-

zoeken, zoals:

• een onderzoek naar de 

scheiding van geldstromen 

(investeringskosten via de 

gemeente, exploitatie via het 

schoolbestuur). De uitkomst 

van dit onderzoek wordt eind 

2010 verwacht.

• een onderzoek naar de 

uitgaven van gemeenten 

aan onderwijshuisvesting. 

Circa 330 miljoen euro zou bij 

gemeenten ‘blijven liggen’. De 

uitkomst van dit onderzoek 

wordt rond de zomer van 2010 

verwacht.

• een onderzoek van de VNG 

en de PO-Raad naar een nieuw 

programma van eisen voor 

het basisonderwijs, waarbij 

de kwaliteit van de voorzie-

ning voorop staat en niet de 

normvergoeding.

Scholen in het primair onder-

wijs worden schriftelijk over 

bovenstaande onderzoeken 

geïnformeerd.

Uitzondering
Volgens de AVS zou de minis-

ter ook nu al veel concreter 

kunnen aangeven welke uitga-

ven toelaatbaar zijn en welke 

niet. In elk geval zou voor 

twee situaties een uitzonde-

ring kunnen worden gemaakt:

• uitgaven voor een duur-

zaam gebouw. Deze uitgaven 

verdienen zich in beginsel 

terug door een energiezuini-

ger en onderhoudsvriendelijk 

gebouw, waardoor bespaard 

wordt op de exploitatielasten. 

Te denken valt zowel aan 

aanpassingen van bestaande 

gebouwen, waarvoor geen 

aanspraak bestaat op een ver-

goeding door de gemeente, als 

aan een bijdrage van de school 

aan de kosten voor nieuw-

bouw, die de normkosten in 

de gemeentelijke verordening 

te boven gaan.

• scholen waarmee een 

doordecentralisatieafspraak is 

gemaakt. In dat geval stelt 

de gemeente een jaarlijkse 

vergoeding beschikbaar, bij-

voorbeeld een vast bedrag 

voor buitenonderhoud. Deze 

jaarlijkse vergoeding kan de 

school dan combineren met 

de vergoeding van het Rijk 

voor de dekking van de kosten 

voor algehele instandhouding 

van het gebouw. Als het gaat 

om de verantwoording van de 

besteding van deze middelen, 

kan van de school niet worden 

gevraagd weer een uitsplitsing 

te maken.

Door te wachten op elkaar 

opvolgende onderzoeken 

laat de minister de scholen 

nodeloos lang in onzekerheid, 

vindt de AVS. Creatieve oplos-

singen en een effectieve taak-

verdeling tussen gemeente en 

scholen worden geblokkeerd 

door de handhaving van het 

sanctiebeleid. _

De reactie van de minister en 

het rapport van de onderwijs-

inspectie zijn te vinden op 

www.rijksoverheid.nl/minis-

teries/ocw (zoekterm ‘inves-

tering huisvesting besturen 

primair onderwijs’).

Meer  informatie: 

AVS, Jan Schraven 

(j.schraven@avs.nl) of 

Justin Peter (j.peter@avs.nl)
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gratis workshops

Wetsvoorstel referentieniveaus aangenomen 
door Tweede Kamer
Het	wetsvoorstel	‘Referentieniveaus	Nederlandse	taal	en	rekenen’	is	recentelijk	aangenomen	door	de	Tweede	

Kamer.	Naar	verwachting	zal	het	wetsvoorstel	nog	vóór	de	zomer	worden	behandeld	door	de	Eerste	Kamer.	

Het	streven	is	de	wet	op	1	augustus	2010	in	werking	te	laten	treden.

kleine daling in speciaal onderwijs

Lichte stijging ziekteverzuim basisonderwijs

De	verzuim-	en	vervangingscijfers	in	het	primair	onderwijs	over	het	kalenderjaar	2008	zijn	bekend.	

De	dalende	trend	van	het	ziekteverzuimpercentage	onder	onderwijzend	personeel	(inclusief	directie)	

is	in	2007	ten	einde	gekomen.	In	2008	zette	deze	lichte	stijging	voor	het	basisonderwijs	door	met	

0,05	procentpunt,	maar	daalde	het	ziekteverzuimpercentage	in	het	speciaal	onderwijs	weer	enigszins	

(met	0,09	procentpunt).

De kern van het wetsvoorstel 

vormt het Referentiekader 

taal en rekenen. Hierin staat 

beschreven wat leerlingen op 

verschillende momenten in 

hun schoolloopbaan op het 

gebied van taal en rekenen 

moeten kennen en kunnen. 

Daarmee wordt het referen-

tiekader een leidraad voor 

scholen, leerkrachten en 

onderwijsprogramma’s in het 

primair, voortgezet, speciaal 

en middelbaar beroepsonder-

wijs en vormt het de basis 

voor doorlopende leerlijnen 

taal en rekenen. Doel is het 

verbeteren van de taal- en 

rekenvaardigheden van 

leerlingen.

Workshops
SLO coördineert en verzorgt 

in opdracht van het ministerie 

van OCW gratis workshops 

over de referentieniveaus. 

Deze workshops richten zich 

op de overgangen tussen de 

onderwijssectoren. In over-

leg met SLO wordt bekeken 

of de workshop vooral moet 

informeren, of juist meer 

gericht is op de praktische 

toepassing van referentie-

niveaus. _

Zie www.taalenrekenen.nl/

referentiekader/scholing/

workshop. Meer  informatie: 

AVS, Wiel Botterweck, 

w.botterweck@avs.nl

Opvallend is wel dat de stij-

ging van het ziekteverzuim-

percentage in 2008 vooral toe 

te rekenen is aan het onder-

wijzend personeel boven de 

55 jaar. In het basisonderwijs 

is er bij deze leeftijdsgroep 

sprake van een stijging van 

0,4 procentpunt en in het 

speciaal onderwijs zelfs een 

stijging van 1,1 procentpunt.

Voor de andere leeftijdsgroe-

pen is het ziekteverzuim-

percentage in zowel het 

basisonderwijs als het speciaal 

onderwijs juist licht gedaald 

in 2008. Verder is, net als in 

2007, regio Noord de enige 

regio waarbinnen het ziek-

teverzuimpercentage in het 

basisonderwijs nog wel verder 

is afgenomen.

Net als in 2007 neemt het 

verzuimpercentage van het 

overig verzuim in 2008 in het 

basisonderwijs licht toe en in 

het speciaal onderwijs licht af. 

De gemiddelde verzuimduur 

van het overig verzuim neemt 

in 2008 met bijna een dag toe.

Onderwijs-
ondersteunend 
personeel
De trendbreuk die in 2007 bij 

het onderwijzend personeel 

al was te zien voor het ziek-

teverzuim, is in 2008 ook te 

zien bij het ondersteunend 

personeel. Bij het ondersteu-

nend personeel stijgt het ziek-

teverzuimpercentage licht, 

naar 7,7 procent in 2008.

Voor het overig verzuim van 

het ondersteunend personeel 

geldt dat er ten opzichte van 

2007 een lichte daling is.

In opdracht van het ministerie 

van OCW en het Vervangings-

fonds wordt jaarlijks een uit-

gebreid onderzoek uitgevoerd 

naar het verzuim en de ver-

vanging in het onderwijs. _
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actueel ac tueel 

kabinet en abp pleiten voor veranderingen binnen huidig stelsel

Aanpassingen nodig voor gezonde pensioenen
Het	kabinet	heeft	de	Tweede	Kamer	laten	weten	welke	conclusies	het	trekt	voor	de	toekomst	van	het	

Nederlandse	pensioenstelsel.	Het	kabinet	vindt	in	navolging	van	de	commissie	Goudswaard	dat	het	

pensioenstelsel	meer	zou	moeten	uitgaan	van	reële	waarden	van	het	pensioen	(aangepast	aan	de	inflatie)	

dan	van	nominale	waarden	(een	vast	bedrag).

Concreet stelt het kabinet 

voor:

• dat pensioenfondsen de 

kans krijgen pensioenregelin-

gen af te spreken waarbij een 

waardevast pensioen voorop 

staat dat rekening houdt 

met gestegen kosten van 

levensonderhoud.

• dat pensioenfondsen onder 

bepaalde voorwaarden pen-

sioenaanspraken kunnen 

aanpassen als de financiële 

positie van een pensioenfonds 

dat noodzakelijk maakt.

• dat pensioenfondsen de 

communicatie naar de deel-

nemers hoe dan ook meer in 

reële termen moeten doen.

• dat pensioenaanspraken 

afhankelijk kunnen worden 

van de levensverwachting.

• dat het huidige Financiële 

Toetsingskader (de manier 

waarop de pensioenfondsen 

hun financiële positie bereke-

nen) wordt aangepast om de 

zekerheid van de pensioenen 

te vergroten.

• dat pensioenfondsen bij 

tegenvallende resultaten iets 

meer tijd krijgen voordat zij 

herstelplannen moeten indie-

nen. Ze kunnen zich daardoor 

beter op de lange termijn 

richten.

Het kabinet reageert hiermee 

op de aanbevelingen van de 

commissies Goudswaard en 

Frijns, die waren ingesteld om 

kwetsbare punten bij de aan-

vullende pensioenen – zoals 

het beleggingsbeleid van de 

pensioenfondsen en de kosten 

van de vergrijzing – te onder-

zoeken. Deze punten zijn door 

de financiële crisis urgent 

geworden. Veel pensioenfond-

sen zijn hierdoor in de proble-

men gekomen. De conclusies 

die het kabinet nu trekt zijn 

de basis voor gesprekken de 

komende maanden met de 

sociale partners. Het kabinet 

zal op basis daarvan het wet-

telijk kader aanpassen.

ABP
Het ABP is groot voorstander 

van ons collectieve en soli-

daire pensioenstelsel, maar is 

zich er – net als het kabinet – 

van bewust dat het bloot staat 

aan risico’s, onder andere 

door beleggingen. Daarom zijn 

ook volgens het ABP aanpas-

singen nodig. Bijvoorbeeld een 

uitbreiding van het pensioen-

contract, waarin duidelijker 

staat welke risico’s iedereen 

loopt en hoe vervolgens 

gehandeld zal worden. Ook 

wil het ABP de medezeggen-

schap van belanghebbenden 

in het pensioenfonds en het 

afleggen van verantwoording 

over het gevoerde beleid goed 

en duidelijk regelen door het 

samenstellen van een nieuw 

orgaan van belanghebbenden, 

dat voldoende macht heeft om 

zijn tanden te laten zien en de 

mogelijkheid om het bestuur 

naar huis te sturen als men er 

een potje van maakt. _

Lees meer over de herziene 

visie van het ABP op het 

huidige pensioenstelsel op 

www.avs.nl/dossiers/pen-

sioenensocialezekerheid/

pensioen. 

landelijk onderzoek inspectie volgt

Rouvoet: ‘Niet ingrijpen in hoogte ouderbijdrage’
Demissionair	minister	van	Onderwijs	Rouvoet	wil	niet	ingrijpen	in	de	hoogte	van	de	vrijwillige	ouderbijdrage	

in	het	basisonderwijs.	Hij	meldt	dit	in	antwoord	op	Kamervragen	van	de	SP,	die	op	basis	van	een	onderzoek	

stelt	dat	er	scholen	zijn	die	door	het	vragen	van	een	hoge	bijdrage	een	drempel	creëren.

Rouvoet wijst erop dat wette-

lijk is vastgelegd dat de hoogte 

van de bijdrage in gezamen-

lijkheid wordt bepaald door 

schoolbestuur en ouders, met 

instemming van de ouderge-

leding van de MR. Volgens de 

SP zijn er grote verschillen 

tussen ouderbijdragen, die 

uiteen lopen van 0 tot 600 

euro. De minister vindt deze 

verschillen op zich niet strij-

dig met de wettelijke voor-

schriften. Wel wil hij dat de 

toelating tot een school niet 

afhankelijk wordt gesteld van 

het betalen van een geldelijke 

bijdrage door de ouders. Ook 

moeten scholen dat duidelijk 

kenbaar maken, wat volgens 

de SP niet altijd gebeurt.

De onderwijsinspectie ziet 

toe op de naleving van de 

wettelijke regels omtrent de 

vrijwillige ouderbijdrage. De 

inspectie presenteert binnen-

kort de uitkomsten van een 

landelijk onderzoek naar de 

ontwikkeling van schoolkos-

ten. Een vergelijkbaar onder-

zoek werd uitgevoerd in 2000 

en 2002. _
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financiering onderwijs

Informatiepunt voor 
hulp bij financieel 
beheer
Samen	met	de	sectorraden	opent	het	ministerie	

van	OCW	een	informatiepunt	voor	schoolbesturen	

voor	hulp	bij	de	verdere	professionalisering	van	het	

financieel	beheer,	aldus	de	website	van	het	ministerie.

rijksbrede website

Alle ministeries onder 
één url
De	website	van	het	ministerie	van	OCW	is	evenals	de	

sites	van	de	andere	ministeries	sinds	kort	opgegaan	

in	de	rijksbrede	website	www.rijksoverheid.nl.

Schoolbesturen in onder 

meer het basis- en voortgezet 

onderwijs krijgen van het 

ministerie van OCW jaarlijks 

één bedrag voor materiële en 

personele kosten. Hoe ze dat 

bedrag verdelen en besteden 

onder de scholen bepalen de 

schoolbesturen zelf. Bij som-

mige schoolbesturen blijft 

echter geld op de plank lig-

gen. Het ministerie wil met de 

komst van het informatiepunt 

scholen helpen met hun finan-

cieel beleid. _

In de loop van 2010 zal de 

informatie van alle ministe-

ries, Postbus 51 én Regering.nl 

hier te vinden zijn. Eind 2010 

kunnen bezoekers voor alle 

informatie van het Rijk naar 

één plek. De bundeling past 

in het kabinetsstreven om de 

overheid beter en efficiënter 

te maken. Rijksoverheid.

nl heeft allerlei basisfuncti-

onaliteiten. Deze zullen in 

de loop van dit jaar worden 

uitgebouwd.

De specifieke link naar infor-

matie van het ministerie van 

OCW is www.rijksoverheid.nl/

ministeries/ocw. _

ac tueel 

maatregelen structureel uitvoeren

Handleiding gezondheid op scholen uitgereikt
De	PO-Raad	en	het	RIVM	hebben	onlangs	de	Handleiding	Gezonde	School	voor	het	basisonderwijs	
aangeboden	aan	demissionair	minister	Rouvoet.	Gezondheidsbevordering	en	preventie	op	scholen	zorgen	
voor	gezonder	gedrag,	betere	schoolprestaties	en	minder	vroegtijdig	schoolverlaten.	Maatregelen	hebben	
vooral	effect	als	scholen	ze	structureel	uitvoeren	en	als	de	maatregelen	zowel	de	lessen	betreffen	als	

aanpassingen	aan	de	omgeving.

Het gaat dan bijvoorbeeld om 

schoolpleinen die uitnodigen 

tot bewegen of klaslokalen met 

voldoende frisse lucht. Scholen 

doen al veel om leerlingen aan 

te zetten tot gezond gedrag en 

tot goede leerprestaties, maar 

handelen vaak nog ad hoc en 

kunnen een steuntje in de rug 

gebruiken. Ongeveer tweeder-

de van de GGD’en ondersteunt 

scholen om deze structurele 

en integrale gezondheidsbevor-

dering en preventie planmatig 

aan te pakken. In het rapport 

’Gezondheidsbevordering en 

preventie in het onderwijs’, 

dat RIVM en TNO in opdracht 

van het ministerie van VWS 

maakten, staan enkele aanbe-

velingen om gezondheidsbe-

vordering in het onderwijs te 

versterken. De belangrijkste 

zijn: sluit goed aan bij de con-

crete vragen die een school 

heeft en versterk de vaardig-

heden van professionals bij 

bijvoorbeeld GGD’en, instel-

lingen voor verslavingszorg of 

onderwijsbegeleidingsdien-

sten. Ondersteun scholen en 

professionals praktisch bij de 

aanpak en uitvoering van de 

maatregelen, en vergroot het 

draagvlak voor de maatregelen 

in het gehele onderwijsveld.

De handleiding Gezonde 

School is een praktische 

uitwerking van het rapport 

en biedt professionals en 

basisscholen handvatten om 

structureel aan de slag te gaan 

met planmatige gezondheids-

bevordering. Met een mix van 

activiteiten voor verschillende 

doelgroepen en als meerjarig 

onderdeel van het schoolbe-

leid. De handleiding biedt tal 

van voorbeelden, instrumen-

ten en een digitaal interven-

tieoverzicht en bestaat uit 

vier modules die afzonderlijk 

kunnen worden doorlopen. 

Minister Rouvoet gaf bij de uit-

reiking aan dat ook ouders een 

belangrijke rol hebben. “Scho-

len kunnen het niet alleen, 

maar ze kunnen wel proberen 

ouders mee te krijgen in het 

denken over gezond gedrag.” _

Meer informatie: www.loket 

gezondleven.nl/centrum-

gezond-leven/gezonde-school
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inschrijven tot 1 mei aanstaande

Winnende innovatieconcepten aanpak 
lerarentekort bekend
Ict	en	digitaal	leren,	regionale	videolessen	en	anders	organiseren	van	het	onderwijsproces	staan	centraal	in	

de	winnende	innovatieconcepten	voor	de	aanpak	van	het	lerarentekort.	SER-voorzitter	Rinnooy	Kan	maakte	

onlangs	de	meest	kansrijke	concepten	van	het	project	InnovatieImpuls	Onderwijs	bekend.

initiatief voor soepeler overgang po-vo krijgt vervolg

Groen licht voor ‘tienerschool’
De	besturen	en	medezeggenschapsorganen	van	de	Stichting	Tangent	en	2College	hebben	het	groene	licht	
gegeven	voor	het	ontwerp	van	een	voor	Nederland	unieke	school	voor	10-14	jarigen.	Aan	het	besluit	is	
een	onderzoek	voorafgegaan	naar	de	onderwijskundige	legitimatie	en	haalbaarheid	van	het	initiatief.	De	
uitkomsten	tonen	aan	dat	de	vorming	van	een	‘tienerschool’	veelbelovende	mogelijkheden	biedt	voor	een	

betere	ontwikkeling	van	kinderen,	terugdringing	van	schooluitval	en	verhoging	van	onderwijsrendementen.

In het najaar van 2009 is een 

aantal scholen in het primair 

en voortgezet onderwijs aan 

de slag gegaan met het beden-

ken van innovatieve maatre-

gelen die bijdragen aan het 

opvangen van het lerarente-

kort. De scholen hebben hun 

ideeën de afgelopen maanden 

uitgewerkt. Uiteindelijk zijn 

44 innovatieconcepten inge-

diend, waarvan er zeven zijn 

geselecteerd. Die behelzen 

maatregelen op het terrein 

van minder vergaderen en 

meer samenwerken, betrek-

ken van bovenbouwleerlingen 

in de onderbouw (e-coaches), 

persoonlijke assistenten van 

de leraar (e-PAL’s), nieuwe 

ict-toepassingen (videoconfe-

rencing, digitale docenten) en 

functiedifferentiatie.

Demissionair staatssecre-

taris Van Bijsterveldt: “De 

gepresenteerde innovaties 

laten zien dat je digitale pro-

gramma’s heel goed in kunt 

zetten om de traditionele 

leermethoden te ondersteu-

nen en dat je het onderwijs 

anders kunt organiseren. 

De leerkracht krijgt hier-

door meer ruimte voor de 

allerbelangrijkste taak: het 

lesgeven.”

De Torenuil in IJsselstein 

introduceert bijvoorbeeld een 

andere organisatieprincipe 

in het primair onderwijs, 

Slim Fit. In plaats van een 

leerkracht met een jaargroep, 

wordt in Slim Fit een unit met 

70 tot 90 leerlingen de nieuwe 

eenheid, waar ict en digitaal 

leren optimaal benut worden. 

In een unit werkt een gedif-

ferentieerd team medewerkers 

en leerkrachten.

Alle scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs kunnen 

tot en met 1 mei 2010 inschrij-

ven op één van de winnende 

concepten. Daaruit worden 

scholen geselecteerd die een 

financiële bijdrage en onder-

steuning krijgen. Onderzoe-

kers meten de effecten van de 

innovaties. Hiervoor is twintig 

miljoen euro beschikbaar uit 

de FES-gelden. _

Meer informatie: 

www.innovatieimpuls 

onderwijs.nl

Met het initiatief willen 

Stichting Tangent en 2Col-

lege in de regio Tilburg een 

onderwijsvoorziening creëren 

voor ouders en leerlingen die 

de keuze voor een vervolg-

opleiding willen maken na 

‘groep 10’. Het anticipeert op 

veel voorkomende problemen 

die zich manifesteren bij de 

overgang po-vo: ontbreken 

van doorlopende leerlijnen, 

verschillen in pedagogisch-

didactische aanpak en gebrek-

kige onderwijskundige samen-

werking tussen de sectoren.

Stichting Tangent en 2College 

concluderen na raadpleging 

van vertegenwoordigers van 

ouders, leerkrachten en leer-

lingen dat er voldoende onder-

wijskundige wenselijkheid is 

de stap te zetten naar verdere 

uitwerking van het initiatief 

voor een ‘tienerschool’. Een 

school die de keuze voor een 

vervolgopleiding verlegt naar 

de leeftijd van 14 jaar en met 

docenten die gefocust zijn op 

loopbaanbegeleiding van de 

leerlingen en het vergroten 

van onderwijsrendementen.

Binnenkort gaat het pro-

ject een nieuwe fase in: het 

ontwerp van een nieuwe 

onderwijsorganisatie en de 

uitwerking hiervan op onder-

wijskundig, organisatorische 

en financieel gebied. De 

‘Zwaluwstaart’ – een naam die 

refereert aan de verbinding 

tussen po en vo – wordt gelo-

kaliseerd in een nieuwbouw-

wijk in de gemeente Tilburg. 

Er wordt naar gestreefd vanaf 

1 augustus 2012 een eerste 

groep 9 te starten in een tij-

delijke voorziening. Het defi-

nitieve besluit daartoe wordt 

genomen in juni 2011. _

ac tueel 
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aandacht voor ambachtelijke talenten en vaardigheden vergroten

Platform Ambachtseconomie: ‘Ook doe-
intelligentie meten in basisonderwijs’
De	ambachtseconomie	kampt	met	een	achterblijvende	instroom	van	jonge	mensen,	blijkt	uit	onderzoek.	

Het	Platform	Ambachtseconomie	wil	daarom	naast	de	Cito-toets	ook	een	‘Doe-Toets’,	om	zo	de	aandacht	voor	

ambachtelijke	talenten	en	vaardigheden	in	het	basisonderwijs	te	vergroten	en	bij	kinderen	deze	talenten	te	

ontwikkelen.

Volgens het Platform 

Ambachts economie wordt 

in het primair onderwijs te 

eenzijdig gekeken naar de 

cognitieve ontwikkeling van 

kinderen. De eindtoets van 

het basisonderwijs is vooral 

gericht op cognitieve ontwik-

kelingen en kennis. Slechte 

scores van deze toets leveren in 

de regel teleurgestelde ouders 

en het advies ‘dan maar iets 

met de handen te gaan doen’ 

op. Wilma Gillis–Burleson, lid 

van het Platform Ambachts-

economie: “Praktische 

vaardigheden moeten in het 

basisonderwijs meer worden 

gestimuleerd en vooral meer 

gewaardeerd worden. Een 

Doe-Toets, die naast de Cito-

toets praktische vaardigheden 

toetst, meet doe-intelligentie 

en zou kinderen, ouders en 

leerkrachten het besef moeten 

bijbrengen dat er absoluut 

niets mis is met een keuze voor 

een doerichting in het ver-

volgonderwijs.” De Doe-Toets 

zou structureel aangeleerde 

vaardigheden moeten toetsen 

zoals technische-, digitale- en 

audiovisuele vaardigheden en 

creativiteit, ondernemerschap, 

bouwkunst en ambachtelijke 

technieken.

Waardering Het Hoofd-

bedrijfschap Ambachten 

(HBA) presenteerde onlangs de 

resultaten van een onderzoek 

naar het imago en de waar-

dering van de ambachtseco-

nomie onder de Nederlandse 

bevolking. Slechts 38 procent 

van de jongeren zou een 

ambachtelijk beroep over-

wegen. De waardering voor 

de ambachtseconomie steeg 

wel ten opzichte van eerdere 

peilingen. Nederlanders (83 

procent) vinden het heel 

belangrijk dat er mensen zijn 

die vakwerk kunnen leveren. 

Het Platform Ambachtseco-

nomie wil het belang van de 

ambachtseconomie voor de 

samenleving onderstrepen 

en het imago ervan bij de tijd 

brengen. _

Meer informatie: 

www.ambachtseconomie.nl
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Over	het	thema	

Gelukkig	stimuleren	de	meeste	ouders	hun	

kinderen	in	hun	ontwikkeling.	Ze	zorgen	voor	

een	veilig	thuis	en	bieden	uitdaging,	denk	aan	

boeken	en	spelletjes,	zodat	het	kind	leergierig	

blijft.	Maar	helaas	zijn	er	ook	veel	gezinnen	

waar	het	kind	–	tijdelijk	–	het	onderspit	delft	

door	bijvoorbeeld	armoede,	echtscheiding	of	

zelfs	mishandeling.	Het	zijn	die	nare	situaties,	

waar	dit	thema	op	ingaat.

Uit	de	artikelen	blijkt	dat	de	schoolleider	het	

belangrijk	vindt	om	op	z’n	minst	op	de	hoogte	

te	zijn,	dat	directeuren	en	hun	teams	(ib'ers)	

zich	bezinnen	op	de	mogelijkheden	en	soms	

al	actie	ondernemen.	Want	“de	thuissituatie	

en	het	onderwijs	(in	die	volgorde)	hebben	veel	

invloed	op	de	leerprestaties	van	de	kinderen”,	

aldus	één	van	de	directeuren	die	reageerde	op	

de	webpoll.

Natuurlijk	ontstijgen	ernstige	problemen	in	

de	privésfeer	de	verantwoordelijkheid	van	

de	school.	Dit	thema	is	dan	ook	niet	bedoeld	

om	aan	te	geven	wat	u	zou	móeten	doen,	

maar	om	te	laten	zien	wat	er	speelt	en	wat	u	

eventueel	kúnt	doen	als	u	kinderen	met	een	

problematische	thuissituatie	extra	aandacht	

wilt	geven.

thema _ thuis komt school binnen

omga an met kindermishandeling

Per	januari	2011	zijn	scholen	wettelijk	ver-

plicht	te	beschikken	over	een	meldcode	kin-

dermishandeling.	Natuurlijk	is	het	onderwijs	

ook	nu	al	actief	in	het	signaleren	en	melden	

van	kindermishandeling,	maar	het	kan	altijd	

beter.	Ook	preventief	valt	veel	te	doen.

tekst bert nijveld

“Als professionals een meldcode gebruiken, maken ze twee 

tot drie keer sneller melding van mishandeling, blijkt uit 

onderzoek”, zegt – dan nog – staatssecretaris Bussemaker 

wanneer zij op 1 februari 2010 samen met minister Rou-

voet de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

presenteert. Op 1 januari 2011 treedt naar verwachting 

de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishande-

ling in werking. De wet stelt gebruik van een meldcode 

verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode 

bestaat uit een stappenplan waarin staat wat een profes-

sional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling.

Het onderwerp is door minister Rouvoet van Jeugd en 

Gezin hoog op de agenda geplaatst. Zo stelde hij de Com-

missie Opstelten in, bedoeld om de aanpak van kindermis-

handeling te ondersteunen. Kars Veling maakt deel uit van 

deze stuurgroep. Hij is algemeen directeur van de Johan 

de Witt Scholengroep en wijst op de speciale rol die het 

onderwijs heeft bij het signaleren en melden van kinder-

mishandeling. “Onderwijs is de plek waar kinderen zijn en 

waar mensen werken die betrokken zijn bij kinderen en 

gezinnen. Veel van de signalen van problemen komen dan 

ook uit het onderwijs en er wordt consciëntieus overlegd 

‘Blijven com municeren met ouders’
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omga an met kindermishandeling

met partners buiten het onderwijs over de aanpak. Ik denk 

dat er goede dingen gebeuren, maar er kan meer. Je hebt 

als school, als het goed is, een band met kind en ouders; je 

hebt een pedagogische taak waardoor je ook preventief veel 

kunt doen. Ons advies aan de minister van Onderwijs heet 

niet voor niets ‘Het onderwijs als bondgenoot tegen kin-

dermishandeling’. Ouders zijn vaak erg verlegen met een 

situatie, maar komen niet zelf zover dat ze hulp vragen. Als 

je merkt dat er thuis grote problemen zijn, probeer ze dan 

te motiveren die hulp wel te vragen. En natuurlijk kan het 

dan zijn dat je moet melden, maar dat is het sluitstuk.”

Vanuit zijn eigen werkomgeving geeft hij het voorbeeld van 

een mentor die door een leerling in vertrouwen werd geno-

men over een voorval van fysiek geweld. “Het was mogelijk 

met de ouders in gesprek te komen en ze te bewegen hulp 

te vragen. Je hebt dan toch iets doorbroken waardoor het 

niet escaleert. Ik wil niet zeggen dat het altijd simpel is, 

‘Blijven com municeren met ouders’
maar je kunt soms dus in een vroeg stadium al iets doen.”

Een belemmerend punt in zijn ogen is de ingewikkelde 

manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Autonome 

schoolbesturen met ook weer aparte scholen, binnen de 

school aparte leerlingbegeleiders, directeuren, ondersteu-

ningsinstellingen, leerplichtambtenaren, die allemaal 

op een of andere manier bemoeienis met het onderwerp 

hebben. “Je zou een gecoördineerde aanpak moeten 

bedenken waarin je gelijktijdig met al die verschillende 

partners afspraken maakt over hun aandeel in het agen-

deren van dit thema.”

Binnen zijn eigen Johan de Witt Scholengroep zijn 

afspraken gemaakt over het omgaan met mishandeling. 

“We proberen preventief te werken. Dus goede contacten 

onderhouden met gezinnen en mensen die vastlopen in 

een vroeg stadium adviseren hulp te vragen. Maar ik heb 

ook nog wensen. Mentoren en leerlingbegeleiders zouden 

beter toegerust moeten worden op hoe je dit soort zaken 

aanpakt en de verschillende partijen die met het kind 

te maken hebben zouden elkaar beter moeten vinden. 

Nu kijkt ieder vanuit z’n eigen discipline naar het kind, 

met als risico dat uiteindelijk niemand iets doet. Je zou 

los van de structuren moeten kunnen handelen. Degene 

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

Op	het	Museumplein	in	Amsterdam	werd	in	november	2009	–	op	de	internationale	Wereld	Kinderdag	tegen	Geweld	–	een	estafettemars	tegen	
kindermishandeling	gehouden.	Foto:	Ed	Oudenaarden/ANP

>
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stellen en niet de vertrouwensband met die ouders kwijt te 

raken. Je benoemt gedragingen en vraagt ouders daarop te 

reageren. Blijf je daarna met een soort onderbuikgevoel zit-

ten dan kun je de huisarts inschakelen of advies vragen bij 

het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zelf hebben we nog geen 

meldingen gedaan bij het meldpunt kindermishandeling.” 

Beiden geven aan de drempel naar het meldpunt hoog te 

vinden. “Ouders weten waar zo’n melding vandaan komt; 

je doet iets wat je eigenlijk niet zou willen, namelijk de 

vertrouwensband die je hebt doorbreken. Maar als het echt 

moet, dan staan wij daar ook volledig achter.”

Soms volgt een traject van hulpverlening door profes-

sionals. Volgens directeur Wenting is het belangrijk ook 

na beëindiging van zo’n traject alert te blijven. “Je moet 

in contact blijven, communiceren met die ouders blijft 

belangrijk. Mensen vallen snel terug in oude gewoontes.”

Lesmodule Mariëlle Dekker is programmadirecteur 

van de Augeo Foundation, een particuliere stichting die 

zich inzet voor een veilige ontwikkeling van kinderen. 

De stichting doet dat vooral door professionals rondom 

ouders en gezinnen te ondersteunen in hun aanpak van 

kindermishandeling. De focus lag in eerste instantie bij het 

geven van trainingen in de zorgsector. Dekker: “Wij hebben 

de informatie en bestaande nascholing rond het thema 

kindermishandeling omgezet naar digitaal lesmateriaal. 

Onze bedoeling is zoveel mogelijk mensen te bereiken, 

die op dat moment in de beste positie is, zou het voortouw 

moeten nemen. De andere partijen moeten dan zonder 

moeilijk te doen meewerken.”

Signalen Nog dichter op de praktijk van alledag zitten 

Marjolein Wenting en Erna Besselink. Eerstgenoemde is 

directeur van basisschool Het Kompas in Didam, Besselink 

is intern begeleider.

“Echt beleid hebben we nog niet”, moet Wenting beken-

nen. “Geen beleidsstuk of stappenplan dat beschrijft wat 

een leerkracht moet doen als die een vermoeden heeft 

van kindermishandeling. Binnen ons bestuur zijn we wel 

bezig met een veiligheidsplan waarin een soort protocol 

wordt opgenomen. Statistisch gezien weten we dat er ook 

bij ons kinderen op school zitten waar wij ons zorgen over 

zouden moeten maken. Wij bespreken die kinderen tijdens 

leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen. De ib’er is 

tevens vertrouwenspersoon. De signalen die ib’er Erna 

krijgt, pakken wij serieus op. Buren of andere ouders in de 

school die hun zorgen uitspreken over kinderen die veel 

huilen of laat naar bed gaan, kinderen die er onverzorgd 

uitzien.” Besselink: “Naar aanleiding van die signalen ga 

ik observeren. De leerkracht voert een kindgesprek. En als 

wij daar aanleiding toe zien proberen we met ouders in 

gesprek te komen. Het gaat er dan om de juiste vragen te 

l e e r r e s u ltat e n

Het	aantal	gevallen	van	kindermishandeling	bedraagt	jaarlijks	

vijftig-	tot	tachtigduizend	kinderen.	Een	overzichtstudie	

naar	de	leerresultaten	van	kinderen	die	slachtoffer	zijn	van	

kindermishandeling	wijst	uit	dat	deze	achterblijven.	Kinderen	

behalen	mindere	resultaten	en	zitten	veel	vaker	in	het	speciaal	

onderwijs.	In	het	speciaal	onderwijs	zitten	ongeveer	10	procent	

meer	mishandelde	kinderen	dan	in	het	regulier	onderwijs.

e m ot i o n e l e  v e r w a a r lo z i n g

Bij	kindermishandeling	hoef	je	niet	alleen	

aan	fysiek	geweld	te	denken.	De	door	de	

Wet	op	de	jeugdzorg	gehanteerde	definitie	

van	kindermishandeling	is	breed,	namelijk:	

“Elke	vorm	van	voor	een	minderjarige	

bedreigende	of	gewelddadige	interactie	van	

fysieke,	psychische	of	seksuele	aard,	die	

de	ouders	of	andere	personen	ten	opzichte	

van	wie	de	minderjarige	in	een	relatie	van	

afhankelijkheid	of	van	onvrijheid	staat,	

actief	of	passief	opdringen,	waardoor	

ernstige	schade	wordt	berokkend	of	dreigt	

te	worden	berokkend	aan	de	minderjarige	in	

de	vorm	van	fysiek	of	psychisch	letsel.”

De	Kennemerpoort	in	Alkmaar	is	een	

voorbeeld	van	een	school	met	70	procent	

kinderen	afkomstig	uit	hoogopgeleide	

gezinnen.	Directeur	Koert	de	Groote:	

“Kinderen	worden	materieel	in	de	watten	

gelegd,	maar	lijken	emotioneel	niet	

helemaal	aan	hun	trekken	te	komen,	

vermoeden	wij	wel	eens.	Het	zou	best	zo	

kunnen	zijn	dat	affectie	wordt	uitbetaald	in	

materiële	zaken.”	Een	harde	onderbouwing	

hiervoor	heeft	hij	niet,	wel	ziet	hij	signalen	

die	daar	op	kunnen	wijzen.	“Slecht	om	

kunnen	gaan	met	‘nee’,	moeite	hebben	

met	de	kaders	die	wij	stellen,	overal	over	

in	discussie	willen	gaan.	Ze	lijken	moeite	

te	hebben	met	gezag,	dat	levert	discussie	

op	over	zaken	die	voor	de	leerkracht	

vanzelfsprekend	zijn.	De	normen	en	

waarden	in	de	school	zijn	anders	dan	die	

van	thuis.”

Kinderen	komen	vaak	uit	gebroken	

gezinnen,	ouders	werken	beiden	veertig	

uur	per	week.	Ze	gaan	van	school	naar	

buitenschoolse	opvang	naar	sportclub.	De	

Groote:	“Als	je	in	materiële	zin	niets	tekort	

komt	en	toch	opvallend	gedrag	vertoont,	

dan	kom	je	waarschijnlijk	aandacht	te	kort.	

Wij	spreken	ouders	daarop	aan	en	houden	

dat	ook	bij	in	het	leerlingvolgsysteem.	We	

zijn	alert	op	opvallend	gedrag	van	onze	

kinderen.	Het	advies	vanuit	school	is	vaak:	

neem	eens	wat	meer	tijd	voor	je	kind!”

‘ n u  k i j k t  i e d e r  v a n u i t  z ’ n  e i g e n 
d i s c i p l i n e  n a a r  h e t  k i n d ,  m e t 
a l s  r i s i c o  d at  u i t e i n d e l i j k 
n i e m a n d  i e t s  d o e t ’
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meer dan mogelijk is met een face to face-benadering.” Voor 

de medische sector – met name spoedeisende hulp en kin-

derafdelingen – maar ook voor gastouders in de kinderop-

vang zijn lesmodules ontwikkeld. Plannen om dit ook voor 

het onderwijs te doen staan op stapel. Dekker: “Dat moet 

dan wel op zo’n manier gebeuren dat er ook daadwerkelijk 

gebruik van wordt gemaakt. De nieuwe wet die een meldco-

de verplicht stelt kan daar een goede aanleiding voor zijn. 

Men zal het personeel moeten toerusten om daarmee te 

kunnen werken. Ik hoop echt dat managers en bestuurders 

dit niet gaan zien als een papieren verplichting.”

Dekker hoopt in januari 2011 een lesmodule voor het 

onderwijs gereed te hebben. “Achter de computer kun je 

aan de hand van casuïstiek met filmpjes leren welke stap-

pen je moet doorlopen in zo’n meldcode kindermishande-

ling. Wat moet ik doen, wie moet ik spreken en wat zijn de 

praktische vaardigheden die daarbij komen kijken?”

Signalen die op kindermishandeling kunnen duiden zijn 

meestal diffuus. Dekker: “Denk aan gedrags- en leerproble-

men, teruggetrokken of juist agressief gedrag, een kind dat 

thema _ thuis komt school binnen

r a a k

De	Stuurgroep	Opstelten	heeft	in	haar	voorstellen	aan	minister	

Rouvoet	aangehaakt	bij	de	zogenaamde	‘RAAK-aanpak’	(ont-

leend	aan	de	Reflectie	en	Actiegroep	Aanpak	Kindermishande-

ling).	Een	methode	die	erop	gericht	is	kindermishandeling	te	

voorkomen	en	om	zo	goed	mogelijk	op	(dreigende)	kindermis-

handeling	te	reageren	door	snel	in	actie	te	komen	en	ouders	

te	helpen	met	de	opvoeding.	Er	is	een	landelijk	netwerk	van	

gemeenten	gevormd,	die	allemaal	extra	geld	hebben	gekregen	

om	een	coördinator	aan	te	stellen.	Deze	coördineert	de	aanpak	

van	betrokkenen	in	de	regio,	zoals	onderwijs,	zorg,	gemeente-

lijke	diensten,	ziekenhuizen,	politie,	justitie.	Meer	informatie:	

www.stopkindermishandeling.nl

iets vertelt over huiselijk geweld. Een blauwdruk hiervoor 

bestaat niet. Wat je moet doen is de signalen objective-

ren. Beschrijf wat je waarneemt, probeer je vermoedens 

te onderbouwen. Dat is ook altijd de eerste stap in een 

meldcode.” Dekker verwacht dat als de meldcode geïmple-

menteerd is er een flinke toename zal zijn van het aantal 

meldingen. “Ervaring leert dat ook dat de kwaliteit van de 

meldingen toeneemt.”

De wettelijke verplichting tot het hebben van een meldco-

de wordt alom toegejuicht. Kars Veling van de stuurgroep 

Opstelten ten slotte: “Je kunt niet zeggen dat je even geen 

tijd hebt en andere dingen belangrijker vindt. Daar kom je 

niet mee weg, er moet een meldcode zijn.”  _

Signalen	die	op	kindermishandeling	kunnen	duiden	zijn	meestal	diffuus.	Augeo	Foundation:	“Denk	aan	gedrags-	en	leerproblemen,	
teruggetrokken	of	juist	agressief	gedrag	of	een	kind	dat	iets	vertelt	over	huiselijk	geweld.”

‘s tat i s t i s c h  g e z i e n  w e t e n  w e 
d at  o o k  b i j  o n s  k i n d e r e n  z i t t e n 
w a a r  w i j  o n s  z o r g e n  o v e r 
z o u d e n  m o e t e n  m a k e n ’
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thema _ thuis komt school binnen

pa r t n er s  in  h e t  b el a n g  va n  h e t  k in d  Bij	de	aanpak	van	problemen			weten	onderwijs	en	zorg	elkaar	steeds	beter	te	vinden,	blijkt	uit	de	verhalen	van	een	schoolleider,	

een	schoolmaatschappelijk	werker	(smw’er),	de	coördinator	van	een	samenwerkingsver		band	en	adviseurs	van	een	Bureau	Jeugdzorg	en	het	Nederland	Jeugd	Instituut.	Zij	vinden	de

capaciteit	van	het	smw	echter	veel	te	beperkt	en	merken	op	dat	het			Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	(CJG)	voor	verwarring	zorgt.	 tekst marijke nijboer

Onderwijs en zorg zoeken

Marij Bosdriesz, adviseur samen

werking onderwijs en jeugdzorg bij het 

Nederlands Jeugd Instituut:

“Van de basisscholen heeft 57 procent 

een zorgteam. Daar zitten de school-

maatschappelijk werker (smw’er) in, een 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts, de 

intern begeleider (ib’er), en de eigen leer-

kracht schuift aan als een kind ter sprake 

komt. Is er geen zorgteam, dan doet de 

ib’er het zelf, al dan niet met een smw’er. 

Van de scholen heeft 40 procent echter 

geen smw, en andere moeten het doen 

met twee uur per maand. Dit zou echt 

een basisvoorziening moeten zijn. Ik vind 

deze beperkte capaciteit het voornaamste 

knelpunt binnen de zorgverlening in en 

om het primair onderwijs.

Van de WSNS-samenwerkingsverbanden 

heeft 63 procent een bovenschools 

zorg- en adviesteam (ZAT). Hier worden 

de ingewikkelder zaken besproken. In 

een ZAT zitten minimaal de jeugdarts, 

smw’er, orthopedagoog, het speciaal 

onderwijs en Bureau Jeugdzorg (BJZ). 

Een kleine bezetting werkt het beste; 

dan zijn de lijnen kort. Incidenteel nodig 

je een extra functionaris uit.”

Huiverig “Er zijn nog altijd scholen 

die huiverig zijn om een zorgteam in te 

richten of aan een ZAT deel te nemen, 

uit angst dat het dan lijkt alsof er grote 

problemen zijn. Andere scholen vrezen 

dat ze een kind kwijtraken als ze het bij 

het ZAT aanmelden. Gelukkig staat het 

onderwijs steeds meer open voor samen-

werking met de hulpverlening. Je gooit 

het kind absoluut niet over de schutting; 

samen regel je dat kind, leerkracht en 

ouders de juiste zorg krijgen.

Een kwart van de gemeenten heeft 

inmiddels een Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG). Dit verzorgt vooral 

opvoedondersteuning. Een CJG maakt 

het gemeentelijke zorgaanbod beter 

vindbaar. Maar er is ook verwarring, 

want veel taken die het CJG verzorgt, 

verrichten het zorgteam, het ZAT en de 

smw’er ook. Soms loopt men elkaar in 

de weg. Hier en daar leeft het misver-

stand dat als er een CJG is, de zorgteams 

en ZAT’s niet nodig zijn. Maar deze 

ondersteunen de school en het ZAT ver-

zorgt handelingsgerichte diagnostiek. 

Het CJG maakt geen onderdeel uit van 

de zorgstructuur van het onderwijs.” _

‘Samen regel je de juiste hulp’ 

‘d e  b e p e r k t e  s m w -
c a pa c i t e i t  i s  h e t 

vo o r n a a m s t e 
k n e l p u n t  b i n n e n  d e 

z o r g v e r l e n i n g  i n 
e n  o m  h e t  p r i m a i r 

o n d e r w i j s ’

t

w

e

o

elkaar meteen op bij problemen
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pa r t n er s  in  h e t  b el a n g  va n  h e t  k in d  Bij	de	aanpak	van	problemen			weten	onderwijs	en	zorg	elkaar	steeds	beter	te	vinden,	blijkt	uit	de	verhalen	van	een	schoolleider,	

een	schoolmaatschappelijk	werker	(smw’er),	de	coördinator	van	een	samenwerkingsver		band	en	adviseurs	van	een	Bureau	Jeugdzorg	en	het	Nederland	Jeugd	Instituut.	Zij	vinden	de

capaciteit	van	het	smw	echter	veel	te	beperkt	en	merken	op	dat	het			Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	(CJG)	voor	verwarring	zorgt.	 tekst marijke nijboer

Onderwijs en zorg zoeken

Marleen van Steen, ambulant hulpver

lener bij Bureau Jeugdzorg Gelderland, 

hielp het ZATnetwerk opzetten in de 

regio Nijmegen:  

“School en zorg zien elkaar steeds meer 

als partners. Hulpverleners vragen ech-

ter nog niet altijd naar de ontwikkeling 

op school. Bij de inbreng in een ZAT 

wordt dit vanzelf uitgewisseld. Er is een 

brug geslagen en we verstaan elkaar 

beter. Je moet samen naar het totaal-

plaatje kijken van wat een kind nodig 

heeft.

De hulpverlener moet beseffen dat de 

leerkracht kinderen iedere dag volgt. Als 

er een probleem is, wil hij of zij dat hulp 

snel effect heeft. Geboden hulp is ook 

niet altijd zichtbaar voor onderwijsge-

venden. We moeten dus goed uitleggen 

waarom en wat we doen.

Heeft de school het gevoel dat het thuis 

niet goed gaat, dan kan de hulpverlener 

van BJZ na inbreng in het ZAT een 

analyse maken. Mijden ouders de zorg, 

dan kan de hulpverlener de leerkracht 

helpen bij ouders uitleg geven of betrek-

ken. Belangrijk is dat de school vroeg 

en helder signaleert. ‘Hij zit niet lekker 

in z’n vel’ is te vaag. Er is een concrete 

beschrijving van gedrag nodig. Op basis 

daarvan kunnen wij analyseren, samen 

met ouders en leerkracht.”

Flexibel “Vaak heeft een kind een 

gedragsprobleem op school maar niet 

thuis, of andersom. Dat kan komen door-

dat een kind moeilijk in groepen functi-

oneert of thuis te weinig grenzen krijgt. 

Zo’n situatie kan leiden tot onbegrip tus-

sen ouders en school. Ouders denken dat 

de school veel te streng is of de school 

vindt dat ouders het probleem ontken-

nen. Bureau Jeugdzorg maakt dan een 

analyse en legt die aan beide zijden uit.

De samenwerking tussen zorg en onder-

wijs loopt het beste als beide disciplines 

zich flexibel opstellen. Er moet ook een 

goede overdracht van feiten zijn. Helaas 

gaat dat vaak gepaard met veel papier-

werk. Leerkrachten moeten veel invullen 

om een kind te kunnen laten bespreken 

in het ZAT. Hier zijn we nogal in doorge-

slagen.” _ >

‘Met elkaar naar 
het totaalplaatje kijken’

‘d e  h u l p v e r l e n e r 
m o e t  b e s e f f e n  d at  d e 
l e e r k r a c h t  k i n d e r e n 

i e d e r e  d a g  vo lg t ’

a

r

m

k

elkaar meteen op bij problemen
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Agnes de la Rie, voorzitter van de 

 functiegroep Schoolmaatschappelijk 

werk van de Nederlandse Vereniging 

van Maatschappelijk Werkers:

“Een schoolmaatschappelijk werker 

(smw’er) verleent hulp aan ouders en 

leerlingen en begeleidt de leerkracht en 

ib’er, ook bij het omgaan met moeilijke 

ouders. Ze verwijst waar nodig. De drem-

pel naar de smw’er is laag; men ziet deze 

als een leerkracht. Ouders zijn ook niet 

meteen bang dat je een kind uit huis 

haalt.

De schoolleider moet zorgen dat er een 

solide zorgplan is en bewaken dat dit 

goed wordt uitgevoerd. Hij of zij zorgt 

ook dat de rollen van ib’er en smw’er 

duidelijk zijn. De ib’er is het eerste aan-

spreekpunt voor de leerkracht en leer-

lingen, maar is geen maatschappelijk 

werker. Als de ib’er tegen de grenzen van 

het vakgebied aanloopt, moet deze het 

smw inschakelen. Dat geldt ook voor de 

leerkracht die ziet dat het niet goed gaat 

met een kind. Een goede werkrelatie is 

essentieel.”

Problemen voorkomen
“Scholen staan zeker open voor smw; 

de vraag wordt steeds groter. De capaci-

teit is echter een groot knelpunt. Soms 

zijn er maar drie uren beschikbaar voor 

twintig scholen. Smw kost wat, maar 

het voorkomt grotere problemen in de 

toekomst. Vanuit onze branche hebben 

wij onlangs bij de ministeries van OCW, 

Jeugd en Gezin en de VNG gepleit voor 

de verankering in de wet van het smw 

als vaste preventieve voorziening op elke 

school. We vinden ook dat duidelijker 

moet worden vastgelegd wie hiervoor 

financieel verantwoordelijk is.

Scholen dubben er soms over of ze zelf 

een smw’er in dienst zullen nemen of 

een aantal uren inkopen. Komt iemand 

in dienst, dan is de directeur zijn of haar 

baas. Die heeft niet altijd genoeg inzicht 

in het vak om de smw’er te kunnen 

aansturen. Een smw’er in dienst van het 

algemeen maatschappelijk werk (amw) 

krijgt werkbegeleiding en heeft collegi-

aal overleg; heel belangrijk in dit vak. 

Inkopen kan bij het amw, MEE, en soms 

ook bij BJZ en de CJG’s. Dat is verwar-

rend.” _

Otto Vrijhof, voormalig ib’er en school

leider, nu interimprocesbegeleider 

en coach:

“De schoolleider draagt de eindverant-

woordelijkheid voor de zorg in de school 

en moet in grote lijnen op de hoogte 

zijn van het wel en wee van de kinderen. 

Daarom is het belangrijk dat hij regel-

matig zorgoverleg houdt met de ib’er.

Ik zie vaak dat scholen processen niet 

borgen. Procedures en protocollen wor-

den niet vastgelegd. Dan is niet helder 

wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat 

is juist erg nodig nu er steeds meer 

problemen van buiten de school binnen 

komen. Ook de dossiers zijn vaak onge-

structureerd. Vaak zijn het verzamelin-

gen losse documenten. Je kunt het beste 

alle contacten met externe partijen rond 

een leerling vastleggen. Een degelijk en 

actueel dossier helpt om acties te verant-

woorden tegenover ouders, en is nodig 

wanneer een kind bijvoorbeeld gemeld 

wordt bij het Algemeen Meldpunt 

Kindermishandeling.”

‘Elke school zou smw moeten hebben’

‘Processen worden niet geborgd’

‘ h o e  e e r d e r  j e  e e n 
p r o b l e e m  s i g n a l e e r t , 

h o e  e e r d e r  e r 
h u l p v e r l e n i n g  ko m t ’

‘e e n  s c h o o l l e i d e r 
h e e f t  n i e t  a lt i j d 

g e n o e g  i n z i c h t  i n  h e t 
v a k  o m  e e n  s m w ’ e r  t e 

k u n n e n  a a n s t u r e n ’
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Als schooldirecteur maakte ik vaak mee 

dat psychologisch onderzoek leidde tot een 

uitgebreid verslag, waarbij onduidelijk bleef 

wat wij daarmee moesten. Nu zijn alle advie-

zen heel praktijkgericht. We kijken naar het 

hele systeem: wat heeft de leerkracht nodig 

om dit kind goed te kunnen helpen, moet de 

klasinrichting worden aangepast, wat heb-

ben de ouders nodig?

Wij bieden scholing in handelingsgericht 

werken en verwachten van schoolleiders dat 

zij hun mensen in staat stellen om deze te 

volgen. Wij willen dat schoolleiders met hun 

team een helder schoolprofiel maken, zodat 

wij weten wat de school te bieden heeft en 

waar zij hulp bij nodig heeft.”*

Observeren “Ons onderwijsloket is 

de schakel tussen school en bovenschoolse 

zorg. Het loket speelt eenvoudige vragen 

door naar de betreffende zorgverlener. De 

ingewikkelder zaken gaan naar het overleg 

van trajectbegeleiders van het zorg- en 

adviesteam (ZAT). Een van hen houdt een 

intakegesprek met ouders, leerkracht en 

ib’er. Hij of zij observeert in de klas, bestu-

deert het dossier en maakt een verklarend 

beeld van het kind, met de hulpvraag van 

de school en hypotheses over wat er aan de 

hand kan zijn. Het ZAT rafelt de problema-

tiek uiteen en komt met concrete adviezen. 

Scholen zijn daar zonder uitzondering heel 

blij mee.

Deze hele procedure duurt drie à vier 

weken. De meest remmende factor is vaak 

nog de schoolorganisatie, waardoor een 

leerkracht beperkt beschikbaar is voor een 

gesprek.

De afstemming met het CJG is lastig. Wij 

werken met zeven gemeenten en evenveel 

(aanstaande) CJG’s. Die vergeten soms het 

onderwijs wanneer ze met een gezin wer-

ken. Ik heb ook eens ontdekt dat een van 

onze gemeenten bezig was met de opzet van 

een eigen ZAT, gekoppeld aan een CJG. Wij 

houden momenteel dan ook een uitgebreide 

voorlichtingsronde over ons werk. Oók voor 

participanten in het ZAT. Want dat één 

medewerker hierin participeert, wil nog niet 

zeggen dat de hele instelling het ZAT kent.” _

* De AVS ontwikkelde een methode om scho-

len in staat te stellen een eigen zorgprofiel te 

formuleren, zie www.kindopdegang.nl (po) 

en www.leerlingbijdeles.nl (vo).

‘ w e  k i j k e n  n a a r  h e t 
h e l e  s ys t e e m :  w at 

h e e f t  d e  l e e r k r a c h t 
n o d i g  o m  d i t  k i n d  g o e d 

t e  k u n n e n  h e l p e n ? ’

thema _ thuis komt school binnen

Ouders betrekken
“Hoe eerder je een probleem signaleert, 

hoe eerder er hulpverlening komt. 

Ouders zouden meteen betrokken moe-

ten worden bij het proces. Ook als het 

geen leuke signalen zijn, zoals blauwe 

plekken. Hoe langer je de vraag naar 

uitleg daarover uitstelt, hoe lastiger die 

wordt. Train leerkrachten daarom in 

slechtnieuwsgesprekken. Ouders moeten 

vanaf het begin weten dat de school dat 

soort signalen moet melden.

Zorginstanties zijn niet altijd even goed 

bereikbaar. Het is voor de ib’er dus 

belangrijk de lijntjes kort te houden. Als 

je de mobiele telefoonnummers hebt 

van alle hulpverleners van een bepaald 

kind, kan je snel contact leggen.

Soms verloopt de samenwerking prima. 

Ik had als ib’er bijvoorbeeld een klas met 

veel kinderen van gescheiden en schei-

dende ouders. Dat verstoorde de groeps-

dynamiek. De smw’er heeft toen een 

instantie ingeschakeld die kinderen op 

dat punt weerbaarder kan maken. Soms 

loopt het ook minder goed. Ik merkte 

als interim-zorgcoördinator dat bij één 

gezin vijf zorginstanties waren betrok-

ken. Wij wisten van niets en hebben toen 

alle betrokkenen, inclusief de ouders, 

uitgenodigd voor een gesprek. Dat is 

formeel niet je rol als school, maar als 

niemand het doet, doen wij het. Omwille 

van het kind.” _

Jan de Jong, directeur en bestuurs

voorzitter van het samenwerkings

verband pc Eemland:

“Wij werken als experimentele Passend 

onderwijsregio al helemaal volgens de 

handelingsgerichte diagnostiek. 

‘Scholen zijn blij met praktijkgerichte adviezen’

17k ader prim air april  2010



thema _ thuis komt school binnen

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

Veel	kinderen	in	Nederland	groeien	op	in	relatieve	armoede.	Voor	deze	kinderen	heeft	dat	vaak	

onaangename	consequenties:	ze	blijven	verstoken	van	allerlei	‘luxe’	goederen	die	voor	andere	

kinderen	heel	normaal	zijn.	Soms	worden	ze	gepest,	omdat	ze	bijvoorbeeld	niet	de	juiste	

merkkleding	dragen.	 tekst peter hamers

De invloed van armoe de op schoolprestaties

Nederland is een rijk en welvarend land. Desondanks 

groeien hier nog veel kinderen op ‘in armoede’. Armoede 

is een relatief begrip; het is gebruikelijk om het begrip te 

operationaliseren als leven in een uitkeringssituatie, maar 

er zijn meer kinderen die opgroeien in armoede. Denk 

bijvoorbeeld aan werkende armen, mensen met een gedeel-

telijke uitkering, zelfstandigen en mensen met schulden-

problematiek. Uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2010’ 

blijkt dat in 2008 5,47 procent van de kinderen in Neder-

land opgroeide in een uitkeringsgezin. Dit percentage is 

weliswaar gezakt – in 2000 ging het om 7,22 procent van de 

kinderen – maar het absolute aantal is nog schrikbarend 

groot: 193.800 kinderen.

Leven in armoede kan leiden tot allerlei vervelende situa-

ties. Zo is het mogelijk dat het huishouden wordt afgeslo-

ten van gas, water en elektriciteit. Het gezin kan gebukt 

gaan onder een zware schuldenlast. Vaak is er geen geld 

voor een internetaansluiting, voor het schoolreisje en voor 

het aanschaffen van ‘luxe’ goederen die in andere gezin-

nen heel normaal zijn. Wat betekent opgroeien in zo’n 

situatie voor kinderen en wat is de invloed ervan op hun 

schoolbeleving en schoolprestaties?

Onderzoek
Volgens Guusje Ledoux is er in Nederland nauwelijks kwan-

titatief onderzoek gedaan naar de invloed van armoede op 

schoolprestaties. Ledoux is wetenschappelijk directeur van 

het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amster-

dam. Ze herinnert zich een artikel van zo’n tien geleden: 

‘Armoede en verzorgingsstaat. Vierde jaarrapport armoede 

“Op	scholen	wordt	met	Sinterklaas	gevraagd	of	
kinderen	een	schoen	mee	naar	school	nemen,	
zodat	Sinterklaas	er	een	cadeautje	in	kan	
leggen.	Maar	veel	kinderen	hebben	maar	één	
paar	schoenen”,	aldus	Ria	van	Nistelrooij	van	
stichting	De	Vonk.
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‘ d r i e  k i n d e r e n  p e r  s c h o o l k l a s  g r o e i e n  o p  i n  h u i s h o u d e n  m e t    l a a g  i n ko m e n ’

De invloed van armoe de op schoolprestaties
instelling voor katholiek maatschappelijk activeringswerk 

in Tilburg, tekent het deze kinderen voor de rest van hun 

leven. “Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor de 

gezondheid, voor de maatschappelijke participatie en voor 

onderwijs- en toekomstkansen. Deze kinderen kunnen vaak 

niet meedoen aan wat normaal is in de samenleving. Het 

gaat bijvoorbeeld om gezinnen die geen computer kunnen 

betalen en waar de kinderen dus niet kunnen internetten. 

Het is van het grootste belang voor alle kinderen op de 

basisschool dat ze mee kunnen doen. Uit onderzoek blijkt 

dat gemiddeld drie kinderen per schoolklas opgroeien in 

een huishouden met een laag inkomen. Veel leerkrachten 

weten dat niet en houden er dus geen rekening mee.”

Bewustwording
Mirjam Mulder van dezelfde stichting De Vonk wijst op 

het project ‘Doen en meedoen’, dat zich richt op bewust-

wording van dit probleem bij onder andere leerkrachten 

en directeuren van basisscholen. “We hebben een checklist 

ontwikkeld voor de schoolleiding. Deze maakt scholen 

bewust van het feit dat er kinderen uit arme gezinnen op 

hun school zitten en maakt de problematiek bespreek-

baar. Verder wijst de checklist op mogelijke maatregelen: 

schoolkosten zo laag mogelijk houden, ouders wijzen op de 

gemeentelijke voorzieningen die ervoor zorgen dat kinde-

ren toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten, zorgen 

voor goedkope overblijfmogelijkheden, et cetera.”

Mulder vervolgt: “Armoede werkt door op school. Ook de 

schoolkeuze na de basisschool wordt erdoor beïnvloed. 

Geld speelt een belangrijke rol. Gezinnen die in armoede 

leven, kiezen vanzelfsprekend voor de goedkoopste school. 

Ze kijken naar het boekengeld en bijvoorbeeld naar de 

afstand. Als de school verder weg ligt, moet er geld zijn 

voor de bus of het kind moet beschikken over een deugde-

lijke fiets. Ook schoolreisjes en extra materialen kunnen 

kostenverhogend werken en bepalen mede de schoolkeuze. 

Het blijkt dat ouders zich schamen. Ze kaarten het pro-

bleem niet aan, omdat ze bang zijn dat hun kinderen een 

stempel krijgen opgedrukt. Voor scholen ligt hier een taak 

om ouders te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om 

toch te kunnen participeren: gebruik maken van het par-

ticipatiebudget en aankloppen bij stichting Leergeld. Ze 

moeten ouders voorlichten over de fondsen die er zijn en 

waar ze die kunnen vinden. Belangrijk is het ook dat de 

schoolleiding en de leerkrachten op de hoogte zijn van de 

armoede in gezinnen. Alleen dan kunnen ze anticiperen op 

de situatie van kinderen.”

Flinke achterstand
Tiny Hoedemaker is het hier van harte meer eens. Ze is 

directeur van de Koningin Beatrix School, die ligt dichtbij 

de Schepenbuurt in Leeuwarden. Deze buurt is volgens 

‘Kinderen in Tel’ de armste buurt van Nederland. Hoe-

demaker zegt dat de Beatrixschool veel kinderen heeft 

die met armoede te maken hebben. “Daarom gaan onze 

leerkrachten structureel elk jaar op huisbezoek bij de 

leerlingen. Op deze manier krijgen ze inzicht in de thuis-

situatie en gaan ze op een andere manier tegen opvoeden 

aankijken. Ze signaleren misstanden en schakelen school-

maatschappelijk werk in. In arme wijken is echtscheiding 

een groot probleem, met als gevolg financiële problemen 

en moeilijke situaties voor de kinderen. Als school kun-

nen wij niet alles doen! Als blijkt dat de opvoeding niet 

naar wens gaat, schakelen wij het schoolmaatschappelijke 

werk in.”

en sociale uitsluiting’ verschenen bij Amsterdam Univer-

sity Press. De auteurs, Jaap Dronkers en anderen, trekken 

de conclusie dat ouderlijk inkomen een klein, maar sig-

nificant effect heeft op de taal- en rekenscores in groep 4 

van de basisschool, ook als rekening wordt gehouden met 

relevante andere kenmerken van ouders en scholen. Dit 

betekent dat kinderen uit arme gezinnen slechter scoren 

in taal en rekenen dan kinderen van ouders met een hoger 

inkomen. Hoe dat gebeurt is onduidelijk.

Maatschappelijke participatie
Ook mensen die werken met kinderen die opgroeien in 

armoede en die kwalitatief, kleinschalig onderzoek doen 

naar hun situatie, zijn ervan overtuigd dat er een invloed 

uitgaat van opgroeien in armoede en schoolbeleving. 

Volgens Ria van Nistelrooij van stichting De Vonk, een 

>

‘o p g r o e i e n  i n  a r m o e d e  h e e f t 
g e vo lg e n  vo o r  d e  g e z o n d h e i d , 
vo o r  d e  m a at s c h a p p e l i j k e 
pa r t i c i pat i e  e n  vo o r  o n d e r w i j s - 
e n  to e ko m s t k a n s e n ’
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Voor de school vormen deze kinderen volgens Hoedemaker 

een uitdaging. “Veel kinderen komen bij ons in groep 0 of 

groep 1 met een flinke achterstand: ze kennen geen kleu-

ren en kunnen niet tellen. Ze hebben moeite met knippen 

en plakken. Thuis hebben ze dat soort zaken nooit geleerd. 

Wij kunnen er veel aan doen. Over het algemeen halen 

we bij kinderen eruit wat er inzit. Een onderwijsassistent 

spijkert in groep 1 de leerlingen bij en leert ze onder meer 

tellen en kleuren herkennen.”

Stress
Het mag dan niet duidelijk zijn hóe armoede de school-

beleving en de schoolprestatie precies beïnvloedt, maar 

dát er sprake is van invloed, staat voor Van Nistelrooij van 

stichting De Vonk vast. “Ik denk ook aan indirecte effec-

ten. Huishoudens die in armoede leven, hebben last van 

o n t b i j t  o n t b r e e k t

Eén	op	de	zes	

kinderen	ontbijt	niet,	

of	onvoldoende.	Bij	

gezinnen	met	een	laag	

welstandsniveau	is	dit	

zelfs	één	op	de	drie.	

Veel	van	deze	kinderen	

groeien	op	in	armoede.	Het	ontbijt	is	een	onmisbare	maaltijd,	

zeker	voor	hen.	Verschillende	onderzoeken	in	binnen	en	

buitenland	leggen	een	verband	tussen	slechte	concentratie	

en	prestatie	op	school	en	het	overslaan	van	het	ontbijt.	Ook	

in	een	Nederlands	onderzoek	onder	ruim	1.400	kinderen	

signaleren	leerkrachten	hongerigheid	en	slechte	concentratie	

bij	kinderen	die	niet	ontbijten.	Als	kinderen	niet	ontbijten	

is	de	verleiding	bovendien	groot	om	op	een	later	moment	te	

eten	wat	maar	voorhanden	is.	Dat	zijn	vaak	tussendoortjes	

die	naar	verhouding	veel	vet	en	energie	bevatten,	maar	weinig	

vitaminen	en	mineralen.	Daarom	lopen	deze	kinderen	een	

hoger	risico	om	te	zwaar	te	worden	in	vergelijking	met	kinderen	

die	‘s	morgens	wel	eten.	Zie	ook	www.schoolontbijt.nl.

‘g e z i n n e n  d i e  i n  a r m o e d e  l e v e n , 
k i e z e n  v a n z e l f s p r e k e n d  vo o r 
d e  g o e d ko o p s t e  m i d d e l b a r e 
s c h o o l ’
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spanning en stress. Jarenlang de touwtjes aan elkaar moe-

ten knopen werkt door, ook bij de kinderen. En natuurlijk 

is sociale uitsluiting een groot probleem. Dat vindt plaats 

op vele niveaus. Kinderen die geen merkkleding dragen, 

horen er bijvoorbeeld niet bij.” De Vonk heeft het wijk-

project ‘Hand in hand’ gehouden. Van Nistelrooij: “Aan 

kinderen is gevraagd: wanneer sta je voor schut? Heel veel 

antwoorden hebben te maken met armoede. Kinderen die 

niet naar gymles durven, omdat hun ondergoed kapot is. 

Op scholen wordt met Sinterklaas gevraagd of kinderen 

een schoen mee naar school nemen, zodat Sinterklaas er 

een cadeautje in kan leggen. Maar veel kinderen hebben 

maar één paar schoenen. Leerkrachten kondigen enthousi-

ast aan dat de klas morgen gaat schaatsen en dat kinderen 

hun schaatsen mee moeten nemen naar school. Kinderen 

die geen schaatsen hebben, moeten e 2,50 meenemen om 

schaatsen te huren, maar ouders kunnen dat vaak niet 

betalen. Ouders en kinderen verzinnen dan meestal een 

smoesje.”

Arm-en-rijk spel
Kinderen zijn hard onder elkaar, maar leerkrachten zijn 

– zoals hierboven beschreven – vaak ook ongewild hard. 

Het is daarom belangrijk dat zij zich bewust zijn van 

de armoedesituatie waarin sommige kinderen verke-

ren. Hetzelfde geldt overigens voor de kinderen die in 

‘normale’ omstandigheden opgroeien. Voor kinderen 

en leerkrachten heeft De Vonk het Arm-en-rijk spel ont-

wikkeld. Door het spel te spelen ervaren kinderen vanaf 

tien jaar wat arm of rijk zijn betekent. Het spel doet ook 

een beroep op de creativiteit en solidariteit van kinde-

ren in armoedesituaties. Kinderen leren hun gevoelens 

ten aanzien van arm en rijk zijn te verwoorden en met 

de bijbehorende emoties om te gaan. Ook voor volwas-

senen die het spel spelen, is het een confronterende 

ervaring. In het kader van de stedenestafette van het 

Europese jaar tegen de armoede krijgen alle basisscho-

len in Tilburg het spel. _

thema _ thuis komt school binnen

Theo	van	Lankveld	van	de	Hazesprong	

in	Nijmegen:	“Oneens.	De	thuissituatie	

is	wel	degelijk	van	belang.	Het	maakt	

nogal	wat	uit	of	kinderen	uit	een	kansarm	

of	een	kansrijk	gezin	komen.	Of	er	thuis	

voorgelezen	wordt	of	dat	kinderen	zelden	

een	boek	in	de	huiskamer	zien	liggen,	laat	

staan	lezen.	De	kansen	op	betere	leer-

prestaties	nemen	toe	naarmate	de	ouders	

oprechte	belangstelling	hebben	voor	de	

ontwikkeling	van	hun	kind.	Het	onderwijs,	

de	school,	kan	daar	veel	aan	toevoegen.	De	

thuissituatie	en	het	onderwijs	(in	die	volg-

orde)	hebben	veel	invloed	op	de	leerpresta-

ties	van	de	kinderen.”

Pauline	van	der	Zwet-Kortekaas:	“Oneens.	

Uit	onderzoek	is	bewezen	dat	de	thuis-

situatie	weldegelijk	van	belang	is	voor	de	

leerprestaties	van	kinderen.	Onderzoeken	

geven	aan	dat	kinderen,	die	opgroeien	in	

een	milieu	waar	al	op	vroege	leeftijd	wordt	

voorgelezen,	waar	boeken	gewoon	zijn	en	

waar	ouders	kinderen	stimuleren	om	zich	

te	ontwikkelen,	op	een	hogere	opleidings-

niveau	terechtkomen	dan	kinderen	waar	de	

thuissituatie	dit	niet	bevordert.”

J.	Wouters	van	de	Jan	Ligthartschool	in	

Woudenberg:	“Oneens.	Positieve	aandacht	

vanuit	de	thuissituatie	werkt	motiverend.	

Een	gezamenlijk	proces	van	ouder/kind	

werkt	volgens	mij	stimulerend.	Als	ouder	

kun	je	daar	gewenste	ondersteuning	

bieden.”	

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl

kunnen reageren op de stelling:

Voor leerprestaties is de thuissituatie van 
ondergeschikt belang.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,		ingezonden	via	de	website.

uw mening telt _ peiling

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	kunt	

reageren	luidt:	

Scholen worden 
terecht afgerekend op 
leerprestatiecijfers.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	

uw	mening!	_

16%
deels eens 4%

eens

80%
oneens

‘d o o r  o p  h u i s b e z o e k  t e  g a a n , 
k r i j g e n  l e e r k r a c h t e n  m e e r 
i n z i c h t  i n  d e  t h u i s s i t u at i e ’
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‘Met niks doen 

thema _ thuis komt school binnen

g e r i c h t e  a a n d a c h t  v o o r  k i n d  v a n  s c h e i d e n d e  o u d e r s  h e e f t    p o s i t i e f  e f f e c t

Jaarlijks	zijn	zo’n	vijftig-	tot	zestigduizend	kinderen	bij	een	scheiding	betrokken.	

Om	problemen	bij	de	kinderen	te	voorkomen,	wordt	sinds	enkele	jaren	het	programma	

Kinderen	In	Echtscheiding	Situatie	(KIES)	aangeboden.	Hoe	werkt	het	en	waarom	doen	

scholen	hieraan	mee?	 tekst femke bakkeren

Ouders	zijn	tijdens	de	scheiding	vaak	
druk	met	zichzelf,	financieel	gaat	het	
gezin	er	op	achteruit,	er	moet	al	dan	niet	
verhuisd	worden	en	soms	zijn	er	nieuwe	
partners	in	het	spel.

los je niks op’
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g e r i c h t e  a a n d a c h t  v o o r  k i n d  v a n  s c h e i d e n d e  o u d e r s  h e e f t    p o s i t i e f  e f f e c t

In 2008 ligt het aantal echtscheidingen waarbij minderjari-

ge kinderen zijn betrokken net boven de 18.000, dat is ruim 

de helft van alle scheidingen. Ook op basisschool Klim-Op 

in het Brabantse Haaren (370 leerlingen) horen elk jaar 

twee tot drie kinderen dat hun ouders gaan scheiden. “En 

we zien dat het invloed kan hebben op hun ontwikkeling 

en gevoel van veiligheid”, vertelt schoolleider Ludy Meister. 

“Sommige kinderen raken erg teruggetrokken of gaan juist 

veel praten. En bijna allemaal hebben ze in meer of min-

dere mate last van concentratieproblemen.”

Een scheiding hakt er dan ook stevig in. Ouders zijn tijdens 

de scheiding vaak druk met zichzelf, financieel gaat het 

gezin er op achteruit, er moet al dan niet verhuisd wor-

den en soms zijn er nieuwe partners in het spel. Verschil-

lende onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen die 

een echtscheiding hebben meegemaakt op veel punten 

slechter functioneren dan kinderen uit intacte gezinnen. 

Van gedragsproblemen en minder presteren in de klas, tot 

moeite met sociale relaties en een lager zelfbeeld.

Verantwoordelijkheid
Niet iets wat je als school kan negeren, vindt Meister. 

“Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid in principe bij de 

ouders thuis. Maar als de thuissituatie effect heeft op de 

schoolprestaties en het welbevinden van een kind, kun je 

het niet laten liggen. Met niks doen los je het in elk geval 

ook niet op.” Kinderen die te maken krijgen met de schei-

ding van hun ouders hebben dus steun nodig, meent Meis-

ter. “Voor ouders in een echtscheidingssituatie is het vaak 

heel moeilijk om hun kind de nodige steun te geven. Ze 

worden veelal zelf in beslag genomen door hun emoties en 

allerlei praktische zaken die geregeld moeten worden. Ook 

voelen ouders zich vaak schuldig, omdat zij de oorzaak 

zijn van het verdriet en de verwarring van hun kind. Juist 

in deze situatie kan een leerkracht een belangrijke steun 

voor het kind zijn, door wat extra persoonlijke aandacht te 

geven, goed naar het kind te luisteren en er bijvoorbeeld 

geen overdreven punt van te maken als het leren een tijdje 

wat minder goed gaat.”

De ondersteuning op de Klim-Op in Haaren is enkele 

jaren geleden uitgebreid. Kinderen In Echtscheiding 

Situaties (KIES) werd aangekaart in het Lokale Educatieve 

Agenda-overleg en later gemeentebreed ingevoerd. KIES 

behelst een preventief programma van acht wekelijkse bij-

eenkomsten op school, onder schooltijd. Het is de bedoe-

ling dat problemen bij de kinderen worden voorkomen 

en in ieder geval niet escaleren. Externe coaches geven de 

training waaraan maximaal tien kinderen deelnemen. Dit 

zijn kinderen bij wie scheiding nog maar net heeft plaats-

gevonden, maar ook kinderen waarbij het al wat langer 

geleden is.

Tijdens de bijeenkomsten wordt aan de hand van een 

verhaal het echtscheidingsproces verteld en besproken. 

Van de schrik als je voor het eerst hoort dat je ouders uit 

elkaar gaan, tot de tijd dat je het een plekje kan geven. 

Een proces dat gemiddeld zo’n twee jaar duurt. Kinderen 

reageren op het verhaal en op elkaars ervaringen. Daar-

naast zijn ze creatief bezig met de verwerking en houden 

ze een werkboek bij.

Kind centraal
Sietske van Iersel is sinds 2007 KIES-coach. Ze vindt het 

project eigenlijk niet meer dan logisch. “Het is toch 

vreemd dat veel scholen bij een overlijden van een ouder 

wel allerlei protocollen uit de kast halen, maar bij een 

scheiding niet zo goed weten hoe te reageren? Als school 

moet je er iets mee doen, een kind moet gehoord wor-

den.” En als er al draaiboeken zijn, zijn deze meestal 

gericht op de ouders. Er wordt dan bijvoorbeeld vastge-

legd wie de contactpersoon is, waar het kind op welke 

dagen woont en wie er naar rapportgesprekjes komt. KIES 

richt zich daarentegen primair op het kind.

Het project werd zes jaar geleden opgezet door twee 

docenten. Het tweetal interviewde kinderen om hun 

behoeften in kaart te brengen en gaven aan de hand 

van de input het programma vorm. Inmiddels zijn er 

bijna tweehonderd KIES-coaches actief en wordt het pro-

gramma, in een aangepaste vorm, ook in het voortgezet 

en speciaal onderwijs aangeboden. Er is een KIES-om-

gangsbegeleiding ontwikkeld voor scheidingsadvocaten, 

bemiddelaars en mediators. Verder worden er individuele 

begeleidingstrajecten voor kinderen en thema-avonden en 

cursussen voor ouders aangeboden. >

‘ h e t  i s  vo o r  e e n  s c h o o l  s o m s 
l a s t i g  o m  a a n  t e  k a a r t e n .  a l s o f 
j e  e r m e e  w i l  z e g g e n  d at  e r 
p r o b l e m e n  z i j n  m e t  h e t  k i n d ’

los je niks op’

23k ader prim air april  2010



ad
ve

rt
en

ti
e

24



Meister had geen moeite om de eerste groep te vullen. 

“Mede omdat we een dorpsschool zijn, zijn we goed op de 

hoogte van de thuissituatie. Ook belangrijk om zo het kind 

een veilig gevoel te geven. We hebben, samen met de intern 

begeleider, gekeken wie er in aanmerking kwam, hebben 

actief ouders benaderd en het ook in de nieuwsbrief aange-

kondigd.” Het leverde veel positieve reacties op van ouders. 

Coach Van Iersel merkt dat het op andere scholen soms wat 

moeilijker gaat. “Het is voor een school soms lastig om aan 

te kaarten. Alsof je ermee wil zeggen dat er problemen zijn 

met het kind. Terwijl die er soms ogenschijnlijk nog niet 

zijn. Toch zet een scheiding uiteindelijk voor elk kind wel 

de wereld op z’n kop. Hun hoofdje zit altijd vol.”

Bij de deelnemende kinderen merkt Van Iersel na afloop 

altijd een soort opluchting. “De kinderen kunnen tegen 

ons en elkaar alles vertellen. Ze hebben hun hart kunnen 

luchten, herkenning gevonden. Het geeft ze de ruimte weer 

een leergierig kind te zijn.” Ook schoolleider Meister is 

tevreden met de resultaten. “Ze varen er wel bij. Leerkrach-

ten zien ook dat het werkt en zijn blij dat er iets extra’s 

voor de leerlingen wordt geregeld.”

Positief effect
De Universiteit Utrecht houdt de vorderingen van KIES 

bij. De effecten zijn in 2005 gemeten en toen bleek onder 

andere dat kinderen die deelnemen zich beter voelen dan 

niet-deelnemers. Ze kunnen hun wensen beter formuleren, 

hebben meer begrip voor de situatie en een beter contact 

met beide ouders. In 2008 is er een driejarig onderzoek 

naar de effecten van KIES gestart en de verwachtingen zijn 

weer positief.

Dat de bijeenkomsten op school worden gehouden, en niet 

in bijvoorbeeld een buurthuis, heeft volgens Van Iersel ver-

schillende voordelen. “School is een veilige omgeving voor 

kinderen, een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Doordat 

de sessies binnen school plaats vinden, wordt het niet gro-

ter of apart gemaakt.”

Daarnaast komt de scheidingsproblematiek op het netvlies 

van de mensen op en rond school te staan. Zo geven de coa-

ches voorlichting aan ouders en leerkrachten en krijgen de 

ouders na afloop nog een algemene evaluatiebijeenkomst. 

Van Iersel: “De lijnen zijn kort. We kunnen bijvoorbeeld 

naar de ib’er gaan als een kind daarom vraagt. De leer-

kracht kan met vragen op ons afstappen. Of we spreken 

indien nodig met de ouders over eventuele aanvullende 

hulp.”

Op de Klim-Op begint half mei weer een KIES-programma. 

Meister: “Inmiddels hebben we voldoende aanbod van kin-

deren. Vorig jaar hadden we volgens de statistieken te wei-

nig scheidingen om KIES te kunnen aanbieden. Gelukkig 

maar eigenlijk.” _

thema _ thuis komt school binnen

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

k i e s

KIES-coaches	zijn	per	duo	op	freelance	basis	in	te	huren	

voor	het	hele	proces	voor	2.500	euro,	exclusief	btw.	

Het	KIES-programma	van	de	Klim-Op	wordt	betaald	door	

de	gemeente	Haaren	(via	het	Centrum	voor	Jeugd	&	Gezin).	

Er	zijn	meer	gemeenten	die	potjes	hebben	voor	KIES,	zoals	

Den	Bosch.	KIES	kan	(deels)	gefinancierd	worden	uit	de	

schoolbegeleidingsmiddelen	en	schoolmaatschappelijk	

werk.	Daarnaast	zijn	ook	interne	coaches	klaargestoomd	

bij	diverse	schoolbesturen,	WSNS-samenwerkverbanden	

en	maatschappelijk	werk.	Meer	informatie:	

www.kiesvoorhetkind.nl

Foto:	Martijn	Snels/MAC-creations
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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!:	basisschool	de	Kubus	uit	Almelo	zet	gesubsidieerde	

arbeidskrachten	in	om	het	team	te	ontlasten.	“Het	is	een	win-win	situatie”,	

aldus	adjunct-directeur	Hetty	Steenhagen.

tekst noortje van dorp

Binnenkort	neemt	administratief	mede-

werker	Gloria	afscheid	van	de	Kubus.	

Haar	werkervaringstraject	via	het	

Maatschappelijk	Activeringscentrum	(MAC)	

zit	erop.	In	haar	laatste	maand	werkt	zij	haar	

vervanger	in.	Iemand	die	komt	via	Convince,	

het	bureau	van	de	gemeente	Almelo	dat	

sinds	2004	kansen	biedt	aan	mensen	met	

een	bijstandsuitkering.	Het	MAC	is	een	zus-

teronderneming	van	Convince.	“De	Kubus	

werkt	al	een	jaar	of	tien	met	diverse	vormen	

van	gesubsidieerde	arbeid”,	vertelt	adjunct-

directeur	Hetty	Steenhagen.	In	het	verleden	

was	dat	met	de	reclassering	en	later	met	

een	bemiddelingsbureau	voor	het	UWV,	

waaruit	ook	de	samenwerking	met	Convince	

is	voortgevloeid.	“Je	raakt	gewend	aan	de	

extra	krachten.”

Steenhagen	vindt	het	een	win-win	situatie:	

“Ik	word	helemaal	gek	als	ik	heel	de	dag	de	

telefoon	moet	opnemen.	En	zij	doen	werk-

ervaring	op	waardoor	het	gemakkelijker	

wordt	om	een	baan	te	vinden.”	Op	de	vraag	

waarom	Steenhagen	geen	vaste	telefoniste	

in	dienst	neemt,	moet	ze	lachen.	“Ik	zou	wel	

willen,	maar	daar	hebben	we	absoluut	geen	

budget	voor.”	De	investering	van	de	Kubus	

is	de	werkbegeleiding	van	deze	gesubsidi-

eerde	krachten,	bijvoorbeeld	het	maken	van	

afspraken	over	het	leertraject.	De	adjunct-

directeur	vindt	motivatie	erg	belangrijk.	“Ik	

vraag	altijd	naar	hun	interesses	en	kijk	wat	

wij	daarmee	kunnen.	Gloria	houdt	bijvoor-

beeld	ook	erg	van	koken.	Als	er	een	lunch	is	

op	school,	wordt	deze	door	haar	verzorgd.”	

Het	zakelijke	deel,	zoals	verzekeringen	en	

loon,	wordt	afgehandeld	door	Convince.

Is	het	niet	vervelend	om	tijd	te	investeren	

in	iemand	van	wie	je	weet	dat	hij	of	zij	toch	

weer	weggaat?	“Met	Gloria	heb	ik	het	goed	

kunnen	oplossen,	zij	werkt	de	nieuwe	kracht	

in.	Maar	het	is	ook	een	keer	voorgekomen	

dat	een	arbeidskracht	niet	beviel	en	ik	wel	

zelf	een	nieuwe	persoon	moest	inwerken.	

Dat	was	vervelend,	maar	het	is	de	keuze	

tussen	iets	of	niets.”

Volgens	Steenhagen	heeft	deze	gesubsi-

dieerde	arbeid,	naar	aanleiding	van	de	op	

1	januari	2009	ingevoerde	wet	Stimulering	

arbeidsparticipatie	(STAP),	meer	toekomst	

dan	de	Melkert-	en	ID-banen	in	het	verle-

den.	“Die	waren	niet	zo’n	succes	omdat	de	

mensen	toen	wel	werkervaring	opdeden,	

maar	niet	verder	konden	stromen	in	betaald	

werk.	Nu	doen	deze	krachten	werkervaring	

op	waaraan	ze	echt	iets	hebben.	Na	het	tra-

ject	kunnen	ze	bijvoorbeeld	aan	de	slag	als	

administratief	medewerker.	In	het	verleden	

zijn	mensen	soms	opgeleid	voor	banen	die	

niet	bestonden.”

Steenhagen	kan	iedere	werkgever	gesub-

sidieerde	arbeid	aanbevelen.	Tips	heeft	ze	

wel.	“Zorg	ervoor	dat	je	iemand	hebt	die	wil	

werken	en	het	niet	doet	omdat	het	moet.	Op	

school	kun	je	geen	dagelijkse	begeleiding	

geven;	iemand	moet	zelfstandig	kunnen	

werken.	Vraag	altijd	om	een	bewijs	van	

goed	gedrag	en	spreek	een	proeftijd	van	

een	maand	af	om	te	kijken	of	er	potentie	

in	de	samenwerking	zit.”	En	het	is	volgens	

de	adjunct-directeur	erg	belangrijk	dat	het	

hele	team	achter	de	samenwerking	staat.	

“Je	werkt	met	mensen	van	een	ander	oplei-

dingsniveau,	soms	moet	je	iets	drie	keer	

uitleggen.”	_

m e e r  w e t e n ?
www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/

gesubsidieerde-arbeid

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

‘het is een keuze
tussen iets of niets’

Adjunct-directeur	Hetty	Steenhagen	(rechts)	
van	basisschool	de	Kubus	met	gesubsidieerde	
arbeidskracht	Gloria.
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eindver ant woordelijk management

Op 2 februari 2010 stemde de Eerste 
Kamer in met het wetsvoorstel ‘Goed 
onderwijs, goed bestuur’. Naar 
verwachting treedt deze nieuwe wet 
op 1 augustus aanstaande in werking. 
De wet verplicht schoolbesturen een 
scheiding aan te brengen tussen de 
functies bestuur en intern toezicht 
en tot het hanteren van een code 
goed bestuur. Deze functiescheiding 
moet binnen een jaar na de 
invoeringsdatum van de wet zijn 
gerealiseerd. tekst carine hulscher-slot

In	januari	2010	hebben	de	leden	van	de	

PO-Raad	de	Code	Goed	Bestuur	in	het	pri-

mair	onderwijs	vastgesteld.	In	de	code	staat		

een	aantal	uitgangspunten	en	principes	voor	

goed	bestuur,	zoals:	

•	 	Pas	toe	of	leg	uit	wat	de	verplichting	tot	

naleving	betekent,	maar	dat	tegelijkertijd	

op	onderdelen	mag	worden	afgeweken,	

mits	dit	kan	worden	verantwoord.

•	 	Scheiding	van	bestuur	en	intern	toezicht

•	 	Professionele	ruimte:	binnen	een	

onderwijsorganisatie	moet	ruimte	

worden	gegeven	aan	de	autonomie	van	

onderwijsgevenden.

•	 	Verantwoording	en	dialoog

•	 	Transparantie

•	 	Integriteit

•	 	Verantwoordelijkheid

Functiescheiding bestuur en intern 
toezicht
In	de	memorie	van	toelichting	bij	de	wets-

wijziging	(dat	wil	zeggen	de	wet	‘Goed	

onderwijs,	goed	bestuur’)	staat	onder	andere	

te	lezen	dat	de	functionele	scheiding	tussen	

bestuur	en	intern	toezicht	als	bekostigings-

voorwaarde	wordt	geïntroduceerd	voor	alle	

schoolbesturen	in	het	basis-,	(voortgezet)	

speciaal	en	voortgezet	onderwijs.	“Van	een	

dergelijke	scheiding	tussen	bestuurders	en	

toezichthouders	gaat	een	duidelijk	signaal	

uit:	onderwijsbestuurders	functioneren	niet	

‘autonoom’	en	houden	dus	geen	toezicht	op	

zichzelf.”	

De	PO-Raad	heeft	daarom	in	artikel	5	van	zijn	

code	een	aantal	modaliteiten	opgenomen.	

Het	kan	gaan	om	een	organieke	scheiding,	

een	functionele	scheiding	of	een	feitelijke	

scheiding.

Bij	een	organieke scheiding	is	in	de	statuten	

vastgelegd	dat	er	twee	organen	zijn,	een	

Raad	van	Toezicht	en	een	professioneel	

bestuur.	Hierbij	is	sprake	van	professionele,	

bezoldigde	bestuurders.	Deze	bestuursvorm	

komen	we	ook	in	het	po	steeds	meer	tegen,	

waarbij	een	of	meer	professionele	bestuur-

ders	het	College	van	Bestuur	vormen.	

Het	kenmerk	van	een functionele	scheiding	

is	dat	de	functies	van	bestuur	en	intern	

toezicht	binnen	één	orgaan	zijn	opgenomen.	

Deze	functies	worden	echter	wel	duidelijk	

onderscheiden.	In	de	statuten	moet	zijn	

bepaald	dat	er	uitvoerende	bestuursleden	en	

toeziende	bestuursleden	zijn.	Dit	kan	bijvoor-

beeld	door	verschil	te	maken	in	de	taken,	

verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden	

van	de	leden	van	het	dagelijks	bestuur	en	

het	algemeen	bestuur.	Het	dagelijks	bestuur	

bestuurt	en	het	algemeen	bestuur	houdt	toe-

zicht	op	de	bestuurders.	Overigens	vraagt	dit	

om	een	cultuuromslag	binnen	veel	school-

besturen	en	om	het	duidelijk	vastleggen	van	

wat	ieders	rol	is.	Het	is	niet	meer	dan	logisch	

dat	dit	ook	gevolgen	heeft	voor	de	inrichting	

en	de	frequentie	van	het	overleg	binnen	het	

bestuur	en	tussen	de	twee	organen.

Bij	de	feitelijke	scheiding	zijn	er	een	of	meer	

functionarissen	die	taken	en	bevoegdheden	

uitvoeren	namens	het	bestuur.	Het	kan	dan	

bijvoorbeeld	gaan	om	bovenschools	manage-

ment	of	een	algemene	directie.	In	dit	model	

blijft	het	bestuur	eindverantwoordelijk	en	

verleent	mandaat	aan	de	eerder	genoemde	

functionarissen.

De	verdeling	van	taken,	verantwoordelijkhe-

den	en	bevoegdheden	tussen	de	gemanda-

teerde	functionarissen	en	het	bestuur	wordt	

beschreven	in	het	managementstatuut.

Eerdere codes
Er	bestonden	al	een	aantal	jaren	codes	voor	

goed	bestuur.	In	de	marge	van	de	invoering	

van	de	lumpsumbekostiging	in	het	po	werden	

eind	2004	28	basisprincipes	voor	goed	

onderwijsbestuur	vastgesteld.	In	2007	publi-

ceerden	de	AVS	en	VOS/ABB	de	code	Goed	

Onderwijsbestuur	Primair	Onderwijs,	een	

uitwerking	van	deze	basisprincipes.	Daarbij	

werd	al	gerefereerd	aan	de	scheiding	tussen	

bestuur	en	intern	toezicht.	In	verschillende	

beleidsnotities	en	wetsvoorstellen	werd	deze	

code	aangemerkt	als	een	goed	voorbeeld	

van	een	sectorcode.	In	het	voorwoord	bij	de	

code	van	de	PO-Raad	wordt	gemeld	dat	bij	

de	samenstelling	ervan	onder	andere	gebruik	

is	gemaakt	van	de	28	basisprincipes	en	de	

code	van	de	VO-Raad.	De	code,	die	bindend	

is	voor	leden	van	de	PO-Raad,	treedt	in	de	

plaats	van	de	28	basisprincipes	(zo	vermeldt	

het	voorwoord).	Daarnaast	is	dus	al	sinds	

2007	de	code	Goed	Onderwijsbestuur	Primair	

Onderwijs	van	de	AVS	en	VOS/ABB	van	kracht.

De	code	van	de	PO-Raad	treedt	in	werking	

op	1	augustus	2010.	De	wet	‘Goed	onderwijs,	

goed	bestuur’	biedt	schoolbesturen	een	jaar	

de	gelegenheid	om	de	functiescheiding	tot	

stand	te	brengen.	Hoewel	de	code	van	de	

PO-Raad	dit	niet	vermeldt,	mag	er	van	worden	

uitgegaan	dat	ook	binnen	de	code	deze	plan-

ning	wordt	aangehouden.	Het	is	dus	zaak	om	

werk	te	maken	van	de	functiescheiding.	Dat	

kan	in	sommige	gevallen	een	ingewikkelde	

klus	zijn.	Let	wel:	ook	besturen	die	geen	lid	

zijn	van	de	PO-Raad	zijn,	op	basis	van	de	

wet,	gehouden	een	code	te	hanteren	en	de	

functiescheiding	te	realiseren.	Bestuurders	

en	schoolleiders	kunnen	voor	de	begeleiding,	

advisering	en	ondersteuning	uiteraard	een	

beroep	doen	op	de	AVS.	_

Carine	Hulscher-Slot	

(c.hulscher@avs.nl)	is	werkzaam	

bij	de	AVS	als	senior	adviseur	op	

het	gebied	van	arbeids	voor-

waardenontwikkeling,	medezeggen	schap,	

organisatie	ontwikkeling,	fusie	begeleiding,	

de	verhouding	bestuur-	management	en	Poli-

cy	Governance®.	Ook	houdt	zij	zich	bezig	met	

politieke	beleidsbeïnvloeding.

code goed bestuur: 
verplichte functiescheiding
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specia al (ba sis)onderwijs

Recentelijk is een aantal scholen 
voor primair onderwijs (regulier 
en speciaal) in de omgeving van 
Zwolle in samenwerking met 
Hogeschool Windesheim gestart 
met een tweejarige pilot ‘School 
Wide Positive Behaviour Support’ 
(SWPBS), om op een effectieve manier 
gedragsproblemen bij kinderen aan 
te pakken. De ervaringen moeten 
de bouwstenen gaan vormen 
voor een Nederlandse variant op 
dit van oorsprong Amerikaanse 
model. De kracht zit hem in de 
positieve benadering van gedrag 
en gedragsproblemen, binnen álle 
vormen van (speciaal) onderwijs en 
door álle betrokkenen in de directe 
omgeving van het kind: van leerkracht 
tot directeur, conciërge en ouders.

tekst hans van den berg

Het model richt zich op het schoolbreed 

aanpakken en voorkomen van gedragspro-

blemen binnen een veilige, gezonde sociale 

en pedagogische context die het leren én 

het leren van goed gedrag bevorderen kan. 

Eén van de doelstellingen van deze aanpak 

lijkt een open deur: hoe minder tijd er 

besteed wordt aan gedragsproblemen, hoe 

meer tijd er over blijft voor instructie. En hoe 

meer instructietijd, hoe groter de kans op 

succes. De scholen in de pilot zijn steeds 

meer op zoek naar een consequente metho-

diek om de problemen op te vangen. Omdat 

gedragsproblematiek zowel in het regulier 

als in het speciaal (basis)onderwijs steeds 

vaker en intenser geconstateerd wordt, 

hebben al veel scholen na diverse pilots in 

het land besloten deel te nemen aan zo’n 

traject. Hier vanuit zal op landelijk niveau 

afstemming plaatsvinden (onder andere 

met medewerking van TNO) om het model 

verder te ontwikkelen en te richten op de 

Nederlandse situatie. Ook in andere landen 

dan de Verenigde Staten laat onderzoek 

zien dat de aanpak volgens het SWPBS 

model succesvol kan zijn. Er worden minder 

gedragsproblemen geconstateerd, de sfeer 

is positief en de resultaten verbeteren 

aanzienlijk.

Preventie
Preventie van gedragsproblemen staat cen-

traal in deze aanpak, waarbij gewerkt wordt 

vanuit (kern)waarden en het aanleren van 

gewenst gedrag. Binnen de onderwijsomge-

ving wordt gestuurd op opbrengstgegevens 

en spelen de ouders een prominente rol 

in de samenwerking. Het model kent een 

piramidevorm (zie figuur), waarin wordt 

uitgegaan van een aanpak die het uitdragen 

van (kern)waarden centraal stelt.

In het groene niveau (80 procent van de 

leerlingen) staan waarden centraal die 

gekozen worden door het team, zoals 

veiligheid, trots, respect, en dergelijke. In 

overleg met ouders en leerlingen worden 

deze centrale waarden vertaald naar korte 

statements die positief geformuleerd zijn 

en daardoor makkelijk op te roepen: wees 

respectvol, handel veilig, et cetera. De 

operationalisering van deze waarden – 

welk gedrag verwacht je dan – wordt met 

elkaar besproken en daarna aangeleerd. 

Het dient inzetbaar te zijn in alle situaties 

en een ieder spreekt elkaar hierop aan. 

Voorbeeldgedrag vanuit de leerkracht is 

hierin cruciaal en continue training en coa-

ching van het team onontbeerlijk.

Leerlingen in het gele niveau worden vanuit 

een preventieve gedachte begeleid. Er wordt 

voortgebouwd op de aan te leren waarden 

van de school en omgeving, de aanpak is 

programmatisch, doelgericht en tijdelijk van 

aard.

In het rode niveau wordt nog steeds voort-

geborduurd op de aan te leren waarden. 

Inzet van preventieve en oplossingsgerichte 

technieken, waarbij vooral gekeken wordt 

naar wat er aan het nu geconstateerde 

gedrag is voorafgegaan. In dit stadium ligt 

ook meer nadruk op de relevante betrok-

kenen, zoals ouders, jeugdhulpverlening, 

ambulante begeleiding, et cetera.

Consequent
Een ander belangrijk kenmerk van het 

SWPBS-concept is dat de leerling voortdu-

rend wordt gemonitord door een school-

brede registratie van gedrag. Het team 

ontvangt feedback hierop. Van uitermate 

groot belang is het consequent zijn en 

blijven van de gedragsaanpak: spreek ver-

wacht gedrag uit, geef expliciete instructie 

aan leerlingen door voordoen, oefen met 

elkaar, maar ook: toets het (nieuwe) gedrag. 

Waardeer gewenst gedrag, maar vlak ook 

incidenten niet uit. Iedereen reageert op 

probleemgedrag met dezelfde acties. _

m e e r  w e t e n ?
Margreet van Oudheusden, 

ma.van.oudheusden@windesheim.nl

Hans van den berg 

(h.vandenberg@avs.nl) werkt bij 

de AVS als adviseur. Hij houdt 

zich onder andere bezig met 

dienstverlening op het gebied van 

onderwijs en leerlingenzorg en is trainer 

van de praktijksimulatie ‘Kind op de 

Gang!®’

voorkomen is beter
dan genezen
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achtergrond

s t il l e  b e zu ini g in g en  dw in g en  tot  s c h r a ppen  in  fo r m at ie

De	Onderwijsbegroting	2010	bevat	–	nog	

afgezien	van	de	bezuinigingsvoorstellen	in	

het	kader	van	de	heroverwegingen	–	een	

aantal	bezuinigingen	die	een	groot	effect	

hebben	op	de	financiering	van	scholen.	De	

besturen	VPCO	De	Basis	en	VCO	Quercus	

in	Hoofddorp	moeten	komend	schooljaar	

respectievelijk	vier	ton	–	zo’n	5	procent	–	en	

vijf	ton	bezuinigen	op	personeelskosten.	

“Landelijk	scheelt	het	honderden	miljoenen	

euro’s	en	honderden	arbeidsplaatsen”,	zegt	

AVS-adviseur	Lex	Albers.	

tekst jaan van aken

‘Er zouden

Voor het budget voor bestuur en management staat een 

bezuiniging van veertig miljoen euro op de Onderwijsbe-

groting 2010, oplopend naar negentig miljoen in 2011. De 

besparing op bestuur en management mocht niet ten koste 

gaan van het primaire proces, zei toenmalig staatssecreta-

ris Dijksma vorig jaar bij de begrotingsbehandeling in de 

Kamer. “De boodschap van Dijksma heeft iets hypocriets, 

omdat er steeds meer verantwoordelijkheden bij schoolbe-

sturen komen te liggen”, vindt Anneke den Bakker, alge-

meen directeur van De Basis. De vereniging bestuurt twaalf 

scholen in de regio Haarlemmermeer.

AVS-voorzitter Ton Duif vindt het flauw dat de staatsse-

cretaris het label van het budget voor bestuur en manage-

ment aan de korting hing. “Het gaat gewoon om minder 

lumpsumgeld voor de scholen”, constateert hij. “De bal ligt 

nu bij de schoolleiders en de besturen. Het is een demo-

cratisch genomen besluit en tenzij het nieuwe kabinet het 

gaat terugdraaien is het de realiteit.”

De Basis houdt 95 duizend euro over voor het stafbu-

reau van 2,9 fte na de korting van 150 duizend euro voor 

bestuur en management. “Als we van dat bedrag uitgaan, 

kunnen we de kwaliteit van het bestuur niet waarbor-

gen”, stelt Den Bakker. Veel besturen betalen net als De 

Basis van het budget voor bestuur en management het 

stafbureau, vertelt Lex Albers, adviseur bedrijfsvoering bij 

de AVS. “Daardoor dragen scholen relatief weinig af voor 

bovenschools management. Door 30 á 40 procent van die 

financiering weg te halen, scheelt het landelijk honderden 

arbeidsplaatsen”, verwacht hij.

alarmbellen
moeten gaan rinkelen’
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De Basis zou volgens de nieuwe regeling als vereniging 

extra geld krijgen bij 95 leerlingen, maar verwacht er 

negentig. “We moeten een kwart miljoen apart zetten om 

dat eventuele verlies op te vangen”, vertelt Den Bakker.

Dalende rentebaten
En er staan nog meer bezuinigingen op de planning. De 

compensatie gewichtenregeling, een overgangsregeling, 

loopt ten einde. Quercus calculeerde een daling van zeven-

tigduizend euro in op de meerjarenbegroting. Daarnaast 

vreest Niezing dat er minder geld van de gemeente zal 

komen. “Gemeenten krijgen minder budget uit Den Haag 

en ik vrees dat de onze zal bezuinigen op onze klassen 

voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.”

Ook de komst van Passend onderwijs brengt mogelijk een 

besparing met zich mee. “Het was een open einde-regeling, 

maar daar komt nu een plafond op – gemaximeerd op de 

uitgaven van 2008. De kosten voor zorgleerlingen liggen 

inmiddels fors hoger en op die manier is het een bezuini-

ging”, legt Albers uit.

Daarbij vormen teruglopende rente-inkomsten een aanslag 

op de begroting. Voor De Basis dalen de rentebaten op het 

eigen vermogen met vijftigduizend euro naar één ton. “Er 

valt momenteel weinig rente te halen op de kapitaalmarkt. 

Dat gaat ten koste van onze ruimte om eigen beleid vorm 

te geven”, verklaart algemeen directeur Den Bakker.

Daarnaast spelen landelijk teruglopende leerlingenaantal-

len door vergrijzing een steeds grotere rol. “In gebieden 

als de Achterhoek, Friesland, Groningen, Zeeland en Lim-

burg lopen leerlingaantallen al met een paar procent per 

jaar terug en ook de rest van Nederland wacht structurele 

krimp”, weet Albers. Daar zouden scholen in hun meerja-

renbegroting rekening mee moeten houden. “Op een gege-

ven moment is die daling niet meer op te vangen door een 

groep op te heffen. Scholen samenvoegen binnen een dorp 

of een aantal dorpen wordt onvermijdelijk.” (in 

een volgende Kader Primair meer aan-

dacht voor krimpregio’s, red.)

Oorverdovende stilte
Waarom er binnen het 

onderwijs tot dusverre 

een oorverdovende 

stilte over de maatre-

gelen heerst, snappen 

de bestuurders niet. 

Niezing hoort ook van 

andere besturen dat ze 

moeten besparen. “Dan 

zouden er toch alarmbellen 

moeten gaan rinkelen?” Den Bak-

ker denkt dat veel scholen niet op de 

hoogte zijn of flink wat eigen vermogen 

hebben.

Naast bovengenoemde bezuiniging is een tweede bezuini-

ging ingeboekt; op de groeiregeling. Voorheen kreeg een 

school die groeide extra formatie; vanaf augustus 2010 

geldt de regeling naar verwachting per schoolbestuur. Per 

saldo is dat een besparing, omdat scholen die groeien en 

krimpen binnen een bestuur vaak tegen elkaar wegvallen. 

“Kinderen uit Vinexwijken komen meestal uit vergrijzende 

wijken waaruit ouders wegtrekken. Besturen zullen nu zelf 

in hun begroting ruimte moeten maken om groeischolen 

extra geld te geven”, verklaart Albers.

Quercus, een vereniging van elf scholen in en om Hoofd-

dorp, profiteerde jarenlang van de regeling. “Dit schooljaar 

leverde de groeiregeling ons 240 duizend euro op”, vertelt 

algemeen directeur Eef Niezing. Door een licht dalende 

leerling-prognose zal de vereniging geen aanspraak meer 

kunnen maken op de regeling, constateert algemeen 

adjunct-directeur Wim van Zwieten. Voor de zes groeischo-

len van Quercus betekent het dat ze niet meer vanzelfspre-

kend een extra leerkracht kunnen benoemen. Niezing: “Als 

bestuur moeten we kritisch kijken wat we wel en niet doen, 

maar een school die met veertig leerlingen groeit, zullen 

we moeten faciliteren.”

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

>
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Wil de overheid met de besparingen dan aantonen dat 

er relatief veel eigen vermogen bij de scholen zit? “Die 

gedachte schiet wel door mijn hoofd”, reageert Den Bakker. 

“Gelukkig hebben we wat vet op de botten met een eigen 

vermogen van 2,5 miljoen, waarvan drie, vier ton niet 

gereserveerd is en dus vrij beschikbaar. Maar dat geld beste-

den we liever aan de verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs dan aan het vullen van gaten in de begroting.” 

Quercus heeft geen groot eigen vermogen. Albers vult aan 

dat de bezuinigingen structureel zijn, en dat je die dus niet 

kunt blijven opvangen uit het eigen vermogen. “Landelijk 

betekent het dat er honderden miljoenen bezuinigd moe-

ten worden”, denkt hij.

Dat er door de crisis bespaard moet worden, hebben de 

bestuurders begrip voor. Maar niet voor het feit dat ze 

officieel nog niet gehoord hebben hoe de bezuinigingen 

voor hun scholen uitpakken. “Dat vind ik onbehoorlijk 

bestuur”, zegt Den Bakker. “We moeten in onze begroting 

voor 2010/2011 – die al bij de (G)MR moet liggen, red. – uit-

gaan van een lager budget, maar we kunnen de formatie 

niet meteen inkrimpen, omdat we mensen eerst een jaar in 

het risicodragend deel van de formatie moeten plaatsen.” 

AVS-voorzitter Ton Duif vindt het een irritant probleem dat 

het ministerie en DUO/Cfi zo laat zijn met hun berichtge-

ving. “Schoolbestuurders moeten tijdig hun begroting op 

kunnen stellen”, vindt hij.

Vertrekken
Omdat het aanvullen van de tekorten uit eigen middelen 

geen optie is, gaan de besturen schrappen in hun perso-

neelskosten. Quercus in totaal een half miljoen euro, zo’n 

6 á 7 fte en vijftien personeelsleden met tijdelijke contrac-

ten. “Een deel zal terugkeren voor ziekte- en zwangerschap-

vervanging, maar de gewoonte dat leerkrachten na een 

jaar bijna altijd een vaste aanstelling kregen, kunnen we 

niet meer waarmaken”, vreest Niezing. Het betekent dat 

er grotere groepen zullen komen of combinatieklassen. 

Zijn collega Van Zwieten vindt het zonde dat vooral jonge 

leerkrachten moeten vertrekken. “Die jaag je wellicht het 

onderwijs uit en daarmee gooi je de toekomst weg.”

De Basis kan bij besparingen van vier ton het personeel 

in vaste dienst behouden, maar heeft leerkrachten met 

tijdelijke aanstellingen laten weten dat ze nergens op 

kunnen rekenen. “Een deel kan naar de vervangingspool 

en voor zo’n 5 fte aan tijdelijk benoemden zal geen plaats 

meer zijn”, weet Den Bakker. Het betekent dat scholen 

minder te besteden hebben. De vereniging bestuurt onder 

meer zeven kleine dorpsscholen die meestal geen acht 

groepen kunnen maken. “Vaak konden we ze als bestuur 

een halve fte extra bieden waardoor ze bijvoorbeeld net 

een zevende groep konden creëren. Het is de vraag of we 

dat kunnen blijven doen.”

Slimmer organiseren
AVS-adviseur bedrijfsvoering Albers sluit zich aan bij de 

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs die vindt dat onder-

wijs, kinderopvang en jeugdzorg moeten nadenken over 

een integraal aanbod. “Financieel kun je sommige zaken 

slimmer organiseren. Je kunt voor school en kinderop-

vang bijvoorbeeld gezamenlijk een conciërge en een 

manager aanstellen. Door meer samen te doen, kun je 

met dezelfde hoeveelheid geld een breder dienstenaan-

bod leveren.”

Quercus en De Basis ontplooien al initiatieven in die 

richting. Niezing van Quercus: “We breiden een ‘zwarte’ 

school uit tot een brede school, waar kinderopvang en 

een peuterspeelzaal bij in zit. De schoolleider wordt bin-

nen het pand verantwoordelijk voor alle organisaties.”

De Basis brengt de omvang van schoolleidersfuncties 

terug naar de hoeveelheid uren die strikt noodzakelijk is 

voor de taak. “Dat betekent dat er administratieve onder-

steuning is en een conciërge. En op de kleinere dorps-

scholen is de schoolleidersfunctie vaak niet fulltime meer 

en zowel, dan gaat het om een meerschoolse directeur. 

We hebben bijvoorbeeld een schoolleider die drie dagen 

werkt en een ander met twee kleine scholen onder haar 

hoede”, verklaart Den Bakker.

Ondanks dat de concrete uitwerkingen van alle bezuini-

gingen nog niet beschikbaar zijn, adviseert Albers scho-

len alvast te anticiperen op de besparingen. “De eerste 

bezuinigingen staan in de vastgestelde Onderwijsbegro-

ting 2010 en gaan dus door.” Daarnaast hebben de amb-

telijke werkgroepen onlangs voorstellen gepresenteerd 

om 20 procent te bezuinigen. “Die orde van grote zal 

waarschijnlijk niet gehaald worden, want in de meeste 

verkiezingsprogramma’s wordt onderwijs ontzien. Maar 

de kans is klein dat het onderwijs volledig ongeschonden 

uit de strijd komt”, denkt hij. “Stel dat er 5 procent bezui-

nigd wordt op onderwijs, dan is het goed je af te vragen 

wat je moet doen om dat door te voeren.” Zelfs als het 

minder zou worden, dan is het voordelig met behoud van 

kwaliteit van onderwijs een deel van je begroting vrij te 

spelen. Albers: “Vrije ruimte in de begroting biedt kansen 

om geld te besteden aan innovatie van het onderwijs.” _

achtergrond

‘a l s  b e s t u u r  m o e t e n  w e 
k r i t i s c h  k i j k e n  w at  w e  w e l  e n 
n i e t  d o e n ,  m a a r  e e n  s c h o o l  d i e 
m e t  v e e r t i g  l e e r l i n g e n  g r o e i t , 
m o e t e n  w e  fa c i l i t e r e n ’
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v er s  b l o ed  u i t  a n d er e  s ec to r en  h o u dt  o n d erw i j s  spieg el  vo o r

Schoolleiders	‘van	buiten’	kunnen	met	hun	inzichten	de	onderwijscultuur	een	spiegel	

voorhouden.	Hun	deskundigheid	op	andere	terreinen	geeft	ze	een	toegevoegde	waarde.	

Ervaringen	en	meningen	van	en	over	directeuren	van	buiten.

tekst luutje niemantsverdriet

Schoolleiders van buiten

Voor John van der Vegt voelde het – na twintig jaar afwezig-

heid uit het onderwijs door een switch naar een gemeente 

– alsof hij in een warm bad terechtkwam toen hij twee jaar 

geleden bovenschools manager werd van de Almeerse Scho-

len Groep (ASG). Hij herkende duidelijk de bevlogenheid en 

betrokkenheid van leerkrachten bij de leerlingen. “Maar 

de keerzijde is dat het primair onderwijs de blik nogal 

naar binnen heeft gericht. De sector zou veel meer zelf 

actief naar buiten moeten treden in plaats van alleen te 

reageren op politiek en samenleving.” Van der Vegt noemt 

als voorbeeld de vensters voor verantwoording, waarmee 

het voortgezet onderwijs landelijke schoolgegevens over 

kwaliteit en sfeer eenduidig naast elkaar zet. “Het basis-

onderwijs kan iets vergelijkbaars doen en kijken waar de 

eigen belangen liggen in plaats van te ver door te schieten 

met bijvoorbeeld alleen maar sturen op taal en rekenen. 

Je moet de buitenwereld ook willen beïnvloeden op jouw 

werkterrein.”

Naast de interne gerichtheid van de sector viel het Van 

der Vegt na zijn terugkeer in het onderwijs op dat er een 

cultuur heerst van maar blijven discussiëren tot iedereen 

tot in z’n tenen overtuigd is. “Bij de overheid is een besluit 

vaak het begin van een discussie. Daarna moet je constant 

een meerderheid zien te behouden en ogen in je rug heb-

ben. In het onderwijs neem je snel een besluit, maar ont-

staan er in de uitvoering vaak discussies en goed bedoelde 

bijstellingen, waardoor je soms erg ver van het doel van het 

besluit belandt.”

achtergrond

verbaz en zich

“Vakanties	kunnen,	net	als	de	woensdagmiddag,	ruimte	
bieden	voor	professionalisering	en	teamvorming”,	vindt	
directeur	van	buiten	Henk	van	IJzendoorn	(links).	
Foto:	William	Moore
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Schoolleiders van buiten

Directeuren van buiten kunnen het probleem van de opvol-

ging van de huidige, vergrijzende generatie schoolleiders 

helpen oplossen. Izaäk de Muijnck van kenniscentrum 

Driestar Educatief deed onderzoek onder schoolleiders in 

het reformatorisch en protestants-christelijk onderwijs en 

ziet kansen in de instroom van managers van buiten het 

onderwijs. “Deze mogelijkheid wordt nog te weinig benut. 

Er is buiten het onderwijs best belangstelling voor manage-

mentfuncties op scholen, maar besturen – die het soms 

best een optie vinden – durven het vaak niet aan. Ze geven 

de voorkeur aan iemand met onderwijservaring. Daar blijft 

een geweldig potentieel liggen: mensen die belangstelling 

tonen, maar niet weten door te dringen. In de toekomst 

zullen we hen waarschijnlijk hard nodig hebben.”

De politiek erkent het probleem. In het voorjaar van 2009 

stelde het ministerie van OCW via het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) een stimuleringsregeling 

van 1,1 miljoen euro beschikbaar voor zestig extra oplei-

dingstrajecten voor schoolleiders en trajecten gericht op 

leidinggevenden van buiten. Deze trajecten zijn inmiddels 

allemaal gestart. Met name het traject van de Assenrode 

Groep speelt actief in op het werven, selecteren en bege-

leiden van directeuren van buiten en ontwikkelde samen 

met opleider Magistrum een maatwerktraject voor school-

leiders van buiten.

Specifieke cijfers over de in- en uitstroom van schoolleiders 

van buiten in het primair onderwijs zijn nauwelijks te vin-

den. Wel staat vast dat dit aantal laag is, aldus Seth Hielema 

van SBO. Uit een AVS Scholenpanelonderzoek naar de invul-

ling van directievacatures (2009) blijken de inzet van een 

interim-directeur en meerschools directeur favoriete oplos-

singen als directievacatures niet tijdig ingevuld worden. 

Gevolgd door de inzet van een teamlid met waarnemende 

taken, de inzet van een ‘eigen’ interim-directeur vanaf het 

ontstaan van de vacature en de inzet van een bovenschoolse 

directeur met waarnemende taken. In het algemeen werken 

er volgens cijfers van het SBO zo’n 4.000 tot 5.000 zij-instro-

mers in het po en vo. De meesten daarvan zijn leerkrachten.

Voorwaarden
Ook de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (Stg. KOE) 

had niet verwacht dat van de vier sollicitanten nu net die 

ene van buiten aangenomen zou worden als schoolleider. 

Maar hij werd unaniem de keuze van de commissie. “Hij 

had bij de politie brede ervaring opgedaan in het manage-

ment”, vertelt algemeen directeur Rob van der Vegt (geen 

familie van de eerder genoemde John van der Vegt). “Boven-

dien had hij een visie op onderwijs(organisaties) en was toe 

aan een uitdaging die hij in zijn eigen werkkring niet meer 

vond. Tijdens de procedure bleef hij goed overeind. Wij kwa-

men steeds weer terug op de vraag: kun je ook leiding geven 

aan leerkrachten? Hij zei: ‘Ik heb als hoofd van de facilitaire 

dienst ook leiding gegeven aan de keuken. Ik weet niets van 

koken, maar kan wel mensen aansturen.’ Zo hield hij ons 

een spiegel voor. Je hoeft niet uit dezelfde beroepsgroep te 

komen om er leiding aan te kunnen geven.”

Bij het aannemen van een ‘baas’ van buiten moet vol-

gens Rob van der Vegt wel aan twee voorwaarden worden 

voldaan: draagvlak binnen het team en bekwaming in 

onderwijskundig leiderschap. “De (nieuwe) schoolleider 

verbaz en zich

>

‘ w o e n s d a g m i d d a g  i s  b i j  u i t s t e k 
h é t  m o m e n t  vo o r  s c h o l i n g  o f 
o v e r l e g ,  m a a r  l e e r k r a c h t e n 
g a a n  e e r d e r  n a a r  h u i s  o f  t h u i s 
w e r k e n .  w a a n z i n n i g ’
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achtergrond

is verantwoordelijk en mag zich niet verschuilen achter 

bijvoorbeeld de intern begeleider. Hij of zij zal moeten 

begrijpen wat in de klas gebeurt. Iemand die binnenkomt 

met managementervaring kan zich daar volledig voor vrij-

maken. Maar daar is wel intensieve begeleiding bij nodig. 

Ook moet er aandacht zijn voor wat het voor het team bete-

kent een directeur van buiten te krijgen. Mogelijk komen 

accenten anders te liggen, waar het team ruimte voor geeft 

en op anticipeert.”

Rob van der Vegt over de door hem aangenomen direc-

teur van buiten: “In ons geval ging het om een school die 

onderwijskundig goed op de rails stond. Als dat anders was 

geweest, had de schoolleider tegelijkertijd moeten leren én 

de onderwijskundige kar trekken. Dan kan het misgaan. 

Dat is hier niet gebeurd. Hij is intern en extern gecoacht, 

heeft zich bekwaamd en daarna nog verder ontwikkeld. 

Zelfs dusdanig dat hij in het nieuwe schooljaar de uitda-

ging van algemeen directeurschap van een ander schoolbe-

stuur zal aangaan.”

Woensdagmiddag 
Directeur van buiten Henk van IJzendoorn, sinds twee jaar 

schoolleider van obs De Buut in Nijmegen, werkte in het 

v(mb)o en hbo (lerarenopleiding vo) en ziet opvallende ver-

schillen tussen voortgezet en primair onderwijs. “In het po 

is de leerkracht nog meer baas in eigen lokaal dan in het vo 

en wordt er beperkter met collega’s samengewerkt. Eigen-

lijk voornamelijk tijdens de jaarlijkse overdracht. Het geeft 

minder het gevoel samen leerlingen van groep 1 naar groep 

8 te begeleiden en collega’s delen minder met elkaar wat 

e e r s t  l e r e n  z w e m m e n

“Voor	het	

onderwijs	

liggen	de	

kansen	bij	

mensen	die	

in	de	fase	zijn	

dat	ze	twintig	

jaar	hebben	

gewerkt	en	op	een	kruispunt	staan	in	hun	

leven.	Dat	zijn	vaak	ook	de	mensen	die	zelf	

kinderen	hebben	op	de	basisschool.”	Dit	

zegt	beginnend	schoolleider	van	buiten	

Marcel	Kesselring	en	het	geldt	in	elk	

geval	voor	hemzelf.	Hij	werkte	jarenlang	

wereldwijd	als	kennismanagement-

consultant	en	maakte	ruim	twee	jaar	

geleden	een	bewuste	keuze	voor	het	

onderwijs.	Hij	verbaasde	zich	als	lid	van	

de	MR	van	de	school	van	zijn	kinderen	over	

wat	er	in	de	jaren	dat	hij	internationaal	

werkte	in	het	Nederlandse	onderwijs	was	

gebeurd.	“Of	liever	gezegd,	wat	er	níet	

was	gebeurd.	Zoals	een	meerjaren	(ict-)

beleid,	professioneel	human resource 

management	inclusief	beoordelingen,	een	

effectievw	inzet	van	nieuwere	middelen	

als	internet,	intranet	en	social media,	et	

cetera.	Communicatie	is	de	sleutel	voor	

leiderschap”,	volgens	Kesselring.	Hij	

wilde	zijn	ervaringen	in	het	bedrijfsleven	

gebruiken	voor	het	onderwijs	en	begon	een	

zoektocht:	Back2School.	Het	gat	tussen	

internationaal	werken	en	de	Nederlandse	

onderwijspraktijk	was	veel	te	groot	om	in	

één	keer	te	overbruggen.	Daarom	zocht	hij	

eerst	een	baan	op	de	Nederlandse	markt	

en	verdiepte	hij	zich	tegelijkertijd	in	het	

onderwijs.	Hij	leest,	studeert,	spreekt	

mensen,	bezocht	het	ministerie	van	OCW,	

de	Onderwijsdagen,	de	NOT,	Kennisnet,	

et	cetera.	Kesselring	volgt,	naast	zijn	

huidige	baan	als	organisatieadviseur,	

sinds	december	2009	op	eigen	kosten	de	

eenjarige	opleiding	‘Directeur	van	Buiten’	

van	Magistrum	en	loopt	ongeveer	een	

dag	per	week	stage	op	een	basisschool	in	

Maassluis.	Solliciteren	doet	hij	niet.	“Ik	

geloof	niet	in	vacatures,	er	gaat	vanuit	

mijn	netwerk	wel	wat	ontstaan.	Het	is	

maatwerk!”	Onder	het	motto	‘Gooi	nieuwe	

directeuren	niet	in	het	diepe,	leer	ze	eerst	

zwemmen’	is	Kesselring	voorstander	van	

het	Meester-gezel-model.	“Koppel	een	

vertrekkende	en	een	beginnende	directeur	

twee	jaar	aan	elkaar.	Zo	kan	alle	kennis	

worden	overgedragen,	wordt	er	verder	

gebouwd	en	wordt	de	school	niet	de	dupe	

van	een	omschakeling.”

m e e r  w e t e n ?
Over	zijn	‘reis’	naar	het	schoolleider	schap	

houdt	Marcel	Kesselring	een	weblog	bij,	zie	

http://marcelkesselring.	wordpress.com.

er in een groep gebeurt. De andere kant is dat de basis-

schoolleerkracht de leerlingen heel goed kent.”

Van IJzendoorn herkent de verbazing van John van der 

Vegt van de ASG over het feit dat iedere maatregel uit-

en-te-na wordt besproken. Dat kost tijd en energie en de 

vraag is of het effectief is. Maar het fenomeen waar hij 

zich het meest over heeft verbaasd, is de woensdagmiddag. 

“Bij uitstek hét moment voor scholing of overleg, maar 

leerkrachten gaan eerder naar huis of thuis werken. Een 

waanzinnige situatie. Ik heb alle collega’s die op woensdag 

werken gevraagd tot 15.00 uur aanwezig te blijven en er 

wordt nu regelmatig op die middag overlegd. Om aan de 

jaartaak van 1.659 uur te komen en twaalf weken vakantie 

te verdienen, moet je 41 uur per week werken. Dat zijn 

lange weken. Als die woensdag een normale werkdag zou 

worden, ook in de cao, kunnen we daar veel mee winnen.”

De schoolleider van buiten is zich ervan bewust dat hij 

knuppels in het hoenderhok gooit. Toch vindt hij dat 

vakanties, net als de woensdagmiddag, ruimte kunnen 

bieden voor professionalisering en teamvorming. Maar 

in die perioden wordt nauwelijks scholing aangeboden. 

“Er is ook weinig animo om te scholen. Ik merk dat op de 

hoogte blijven van ontwikkelingen, lezen van vaklitera-

tuur of scholing niet tot de prioriteiten behoort.”

Van IJzendoorn raakte ooit als betrokken ouder geïnte-

resseerd in hoe een basisschool functioneert en vindt de 

schoolsoort inspirerend genoeg om er in verder te gaan. “De 

hoge mate van betrokkenheid, van allen bij alles, is bewon-

derenswaardig. Het is mooi om te zien hoe leerkrachten 

hart hebben voor de zaak. En daar gaat het toch om.” _
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m a n a g er s  m o e t en  l at en  z ien  wa a r  ze  g o ed  in  z i j n

Lector	Frans	de	Vijlder	en	zijn	collega	Hans	van	Gansewinkel	van	Interstudie	NDO	vinden	dat	

schoolleiders	en	bestuurders	uit	hun	schulp	moeten	kruipen.	Ze	moeten	beter	uitleggen	waarom	

het	op	orde	brengen	van	de	onderwijsorganisatie	ingewikkeld	is.

tekst irene hemels

De schaamte voorbij
“We leven in een tijdperk van ‘bestuurdersbashing’.” Hans 

van Gansewinkel, voorzitter van de Raad van Toezicht Open-

baar Primair Onderwijs Utrecht en directeur van onder-

wijsadviesbureau Interstudie NDO neemt geen blad voor de 

mond. Hij is de aanvallen van vooral media en politiek op 

leiderschap en organisatie in het onderwijs meer dan beu. 

Samen met Frans de Vijlder, lector Governance & Innovatie-

dynamiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zet-

te hij begin dit jaar met een artikel op www.scienceguide.nl 
de tegenaanval in. Docenten, managers en bestuurders 

moeten hun ongepaste managementschaamte vervangen 

door ‘organiseertrots’ schreven ze. Van Gansewinkel: “Als 

je bestuurder of manager bent van een school dan is dat op 

dit moment emotioneel niet fijn. Je wordt niet gewaardeerd 

en het lijkt alsof je hard bezig bent alleen maar fouten te 

maken. Neem een wat groter schoolbestuur in het primair 

onderwijs met 8.000 leerlingen en 1.000 man personeel. 

Daar is doorgaans een centraal stafbureau van slechts tien 

mensen. We praten er maatschappelijk over alsof het goed 

is dat er een kleine staf is. Maar ik draai het om: is het wel 

zo goed voor de professional – de leerkracht – en de leerling 

om zo’n kleine overhead te hebben? Je kunt ook bepleiten 

dat de arbeidsdeling dan niet efficiënt georganiseerd is. 

Als er zes in plaats van twee personeels- en organisatiead-

viseurs zitten, zijn de professionals misschien wel beter af. 

Dan is er meer aandacht voor de professionele loopbaan van 

onderwijsgevenden. Misschien is een schooldirecteur wel 

beter af met vier dan met twee financiële adviseurs om een 

goede, efficiënte onderwijsorganisatie te hebben.”

dubbelinterview

“Er	moet	al	in	de	opleiding	van	onderwijspersoneel	veel	meer	plaats	
worden	gemaakt	voor	modules	over	teamsamenwerking,	management	
en	organisatie	van	het	onderwijs”,	meent	Hans	van	Gansewinkel,	RvT-
voorzitter	van	OPO	Utrecht	en	directeur	van	onderwijsadviesbureau	
Interstudie	NDO.
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De schaamte voorbij

secundaire proces. Van ‘secundair’ gaat de suggestie uit 

dat het op de tweede plaats staat. We moeten stoppen met 

praten in dergelijke termen. Dat maakt de discussie onzui-

ver en het bevestigt docenten en single issue-organisaties als 

Beter Onderwijs Nederland dat geld naar dingen toegaat en 

niet in het onderwijs gaat zitten. Dat is niet zo. Alles heeft 

met onderwijs te maken. Een goed schoolgebouw heeft een 

enorm effect op het leren, dat kun je er niet even uithalen. 

Datzelfde geldt voor een goede lesmethode, de stoel waar 

een leerling op zit en de directeur die een school heeft.”

Populistische beeldvorming
Dat het beter kan, betwisten De Vijlder en Van Gansewinkel 

niet. “Een zelfkritische houding is goed en er is terecht veel 

aandacht voor de beloningen. Een manager moet niet per 

se meer verdienen dan een goede, senior vakdocent.” Het 

is volgens hen vooral de beeldvorming waar bestuurders 

zich tegen moeten weren. “Er vinden dingen plaats die niet 

door de beugel kunnen, maar het gaat meestal om inciden-

ten. Net als in elke branche werken er ook binnen onze sec-

tor mensen die fouten maken. Als publieke dienstverleners 

moeten we daarover transparant zijn en ons verantwoor-

den. Being professional is being accountable. Daarvoor is het 

nodig dat bestuurders zakelijk reageren op alle kritiek. 

Defensieve opstelling
Stop het gekoketteer met een kleine overhead alsof dat 

per definitie goed is voor een organisatie. Managers en 

bestuurders doen echt wel wat, vinden de twee criticasters. 

Zij moeten niet meer accepteren dat de huidige kritiek 

op de manier waarop het onderwijs georganiseerd is de 

norm wordt. Door alle aanvallen op het teveel aan school-

management, dat ook nog slecht zou functioneren, is de 

bestuurder in het defensief gedrongen. “De sector slaagt er 

onvoldoende in om het beeld te keren”, meent Van Ganse-

winkel. De Vijlder spreekt over ‘aangeleerde hulpeloos-

heid’, waar bestuurders en directeuren massaal aan zouden 

leiden. “Bestuurders zitten in een underdogpositie, zijn 

gewend zich te gedragen als de partij die in opdracht van 

de overheid handelt. Het veld moet nog beter leren zich 

vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zakelijk en zelfver-

zekerd naar de politiek en maatschappij op te stellen.”

Van Gansewinkel: “De schaamte moet van het onderwerp 

af. Op de Onderwijsagenda van de Volkskrant staat de stel-

ling ‘Organisatorische rompslomp belemmert steeds vaker 

het gewone lesgeven’ royaal op één. In plaats van spreken 

over rompslomp moeten we het ‘beter organiseren’ veel 

meer als uitdaging gaan zien. Bestuurders en managers 

worden te populistisch afgeserveerd.”

Afschaffen
Kortom, de nuance moet terug in het debat. Er is een 

tendens ontstaan waarbij alles wat niet primair te maken 

heeft met lesgeven gezien wordt als ballast, constateert De 

Vijlder. “Uit empirisch onderzoek blijkt dat de kwaliteit 

van de dienstverlening in grote verbanden in het voortge-

zet en hoger onderwijs beter is dan in kleinere scholen. De 

tevredenheid van ouders en leerlingen is hier groter. Dat is 

in tegenspraak met de publieke opinie.”

Van Gansewinkel gaat nog een stapje verder. “Ik pleit 

voor afschaffing van de termen primair en secundair in 

het onderwijs. De gebouwen en de leermaterialen vallen, 

net als de managementsalarissen, financieel onder het 

Frans	de	Vijlder,	lector	Governance	&	Innovatiedynamiek	aan	de	
Hogeschool	van	Arnhem	en	Nijmegen:	“Bestuurders	zitten	in	een	
underdogpositie,	zijn	gewend	zich	te	gedragen	als	de	partij	die	in	
opdracht	van	de	overheid	handelt.”

s to p  h e t  g e ko k e t t e e r  m e t  e e n 
k l e i n e  o v e r h e a d  a l s o f  d at 
p e r  d e f i n i t i e  g o e d  i s  vo o r  e e n 
o r g a n i s at i e

>
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dubbelinterview

We gaan te snel zitten in de relativerings- en de ontken-

ningsstand. Dat is niet slim. Erken dat er problemen zijn 

en zeg wat je eraan gaat doen.”

Een meer zakelijke opstelling betekent dat ook directeuren 

en bestuurders in het primair onderwijs duidelijk moeten 

maken dat een kennissamenleving begint met goed onder-

wijs. “Er is slechts één vraag relevant: wat is nodig om goed 

onderwijs te bieden? Daarbij hoort dat je als sector niet 

accepteert dat bezuinigd wordt op ondersteuning en admi-

nistratie. Dat leidt weer tot de situatie waarin de directeur 

zelf de gloeilampen moet indraaien en de kliko buitenzet. 

Dat gaat ten koste van de aandacht voor leerlingen en 

personeel.”

Katalysator
De complexere samenleving en de vraag van ouders naar 

onderwijs op maat vragen dat het onderwijs bedrijfsor-

ganisatorisch op orde is. Van Gansewinkel: “Dat is knap 

ingewikkeld. Managers en schoolleiders moeten niet bang 

zijn om elkaar en leerkrachten aan te spreken op hun ver-

antwoordelijkheid. Het is de taak van de schoolleider om 

het gesprek over bijvoorbeeld de doorstroom van leerlingen 

tot een teamverantwoordelijkheid te maken. Als er vragen 

zijn over de onderwijskwaliteit dan moet een manager dit 

in een veilige omgeving in het team bespreekbaar maken. 

Dat gebeurt ook in veel scholen, tegen de heersende stroom 

in de beeldvorming in.”

De Vijlder: “De schoolleider is een belangrijke katalysator 

en moet ervoor zorgen dat binnen school interessante 

gesprekken op gang komen. Dat leerkrachten gaan begrij-

pen dat ze als team een verantwoordelijkheid dragen en 

die ook als team waar moeten maken. Het moet gaan over 

de visie van de school. Dan gebeurt er wat ik van respect 

vind getuigen naar leerlingen en samenleving toe, name-

lijk alles uit de kast trekken voor die kinderen.”

Het is niet meer van deze tijd dat de onderwijsprofessional 

kan zwelgen in de romantiek van het eigen klaslokaal en 

de rest van zijn verantwoordelijkheid mag beschouwen als 

bureaucratische ballast die van bovenaf is opgelegd, meent 

ook Van Gansewinkel. “We zijn doorgeschoten in het 

omhoog schuiven van de verantwoordelijkheid naar boven 

toe. Alsof de directeur verantwoordelijk is voor het hele 

reilen en zeilen binnen de organisatie. Als er iets niet goed 

gaat, dan heeft al gauw de directeur het gedaan. Je doet 

het samen, als directeur én team. Als leerkrachten klagen 

over organisatierompslomp, dan laat dat zien dat ze hande-

lingsverlegen zijn. Dat is nog helemaal niet zo gek, omdat 

er in de hele opleiding geen enkele aandacht is voor leren 

organiseren. De pabo doet alsof leerkrachten in een een-

mansbedrijf, zonder collega’s, les gaan geven. Er moet al in 

de opleiding van onderwijspersoneel, naast pedagogisch-di-

dactische ontwikkeling, veel meer plaats worden gemaakt 

voor modules over teamsamenwerking, management en 

organisatie van het onderwijs.”

Dat laatste proberen we op de Hogeschool in Arnhem en 

Nijmegen te bereiken met de simulatieschool, voegt De 

Vijlder toe. “Studenten worden een week lang onderge-

dompeld in de schoolorganisatie. Ze worden met zichzelf 

geconfronteerd als verantwoordelijk lid van een team en 

leren als team omgaan met de vragen die uit de samenle-

ving op hen afkomen. Zo verruim je het professionaliteits-

begrip van mensen in het onderwijs. Studenten die hebben 

meegedaan aan de simulatieschool ervaren dat ook zo: een 

week lang hard werken, een ervaring rijker en nog leuk en 

uitdagend ook.” _

‘d e  pa b o  d o e t  a l s o f  l e e r -
k r a c h t e n  i n  e e n  e e n m a n s -
b e d r i j f,  z o n d e r  c o l l e g a’s , 
l e s  g a a n  g e v e n ’
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Bas van der Vlies,	

woordvoerder	(primair)	onderwijs	en	fractievoorzitter	van	de	SGP	in	de	

Tweede	Kamer.

politieke column

het gouden ei
Donderdag	1	april	2010	werd	het	doosje	met	

rapporten	over	heroverwegingen	van	de	

Rijksfinanciën	afgeleverd.	Mijn	bijzondere	

aandacht	ging	uit	naar	het	rapport	num-

mer	6:	Productiviteit	onderwijs.	Na	een	

Kamerlidmaatschap	van	bijna	dertig	jaar	

ben	ik	uiteraard	zeer	benieuwd	of	het	moge-

lijk	is	binnen	het	onderwijs	op	fatsoenlijke	

wijze	een	vermindering	van	de	uitgaven	met	

maar	liefst	20	procent	te	realiseren.	Het	zou	

toch	wel	bijzonder	zijn	om	mee	te	maken	

dat	het	ei	van	Columbus	alsnog	gevonden	

wordt	op	het	moment	dat	ik	de	Tweede	

Kamer	hoop	te	verlaten.

Heroverwegingen	kunnen	op	zichzelf	

een	nuttige	en	verhelderende	rol	spelen.	

Dat	geldt	zowel	in	het	groot	voor	de	

Rijksbegroting,	als	in	kleiner	verband	voor	

de	schoolbegroting.	Het	is	goed	om	eens	in	

de	zoveel	tijd	na	te	denken	over	de	prioritei-

ten,	doelstellingen	en	middelen	die	gebruikt	

en	nagestreefd	worden.	Ook	aan	het	

onderwijs	wordt	dat	denkproces	gevraagd,	

onder	toenemende	maatschappelijke	en	

economische	druk.	Vooral	door	experts	met	

een	bedrijfseconomische	bril	wordt	daarbij	

nogal	eens	het	beeld	gecreëerd	dat	het	

onderwijs	is	vastgeroest	in	oude	structuren	

en	dat	het	bang	is	om	te	presteren.	Dat	

verwijt	moet	natuurlijk	serieus	genomen	en	

weerlegd	kunnen	worden.	Maar	we	moeten	

tegelijkertijd	waken	voor	het	ongezonde	

optimisme	waarbij	we	het	onderwijs	op	

economische	formules	denken	te	kunnen	

zetten.

Het	rapport	kiest	duidelijk	voor	een	

economisch-technische	koers.	De	ietwat	

platte	titel	is	zo	bezien	al	een	voorbode.	

Termen	als	schaalvergroting,	maximaliseren	

van	leerwinst,	vergroten	van	opbrengstge-

richt	werken	en	heldere	indicatoren	voor	

prestaties	buitelen	over	elkaar.	Wie	de	

terminologie	hoort,	waant	zich	eerder	in	

een	goed	lopende	onderneming	dan	in	een	

school.	Daarbij	wordt	de	suggestie	levend	

gehouden	dat	de	kwaliteit	van	de	producten	

makkelijk	en	exact	in	kaart	te	brengen	is.	

Het	rapport	gaat	wat	dat	betreft	een	paar	

mijlen	verder	op	de	weg	die	het	kabinet	

al	enkele	stappen	is	ingeslagen.	Het	is	te	

hopen	dat	toekomstige	kabinetten	in	ieder	

geval	op	deze	schreden	terug	zullen	keren.

Onderwijs	is	bij	uitstek	een	sociaal	

gebeuren,	een	proces	waarin	cultuur	wordt	

overgedragen.	De	SGP	heeft	zich	daarom	

altijd	thuis	gevoeld	bij	een	pedagogisch-

didactische	benadering	van	het	onderwijs.	

Het	moet	in	het	onderwijs	gaan	om	de	

brede	ontwikkeling	van	kinderen.	Natuurlijk	

maken	de	vaardigheden	in	rekenen	en	taal	

daarvan	de	basis	uit.	Op	dat	gebied	moet	

nog	veel	inzet	gepleegd	worden.	Maar	

onderwijs	is	meer.	We	mogen	scholen	

daarom	niet	simpelweg	op	resultaten	van	

rekenen	en	taal	afrekenen.	Dat	zou	een	

forse	reductie	van	het	onderwijs	betekenen.	

Bovendien	zijn	de	resultaten	nauwelijks	

objectief	te	meten	en	te	vergelijken.	Dat	is	

ook	de	reden	waarom	de	SGP	zich	niet	ach-

ter	het	wetsvoorstel	‘Goed	onderwijs,	goed	

bestuur’	heeft	geschaard.

Schoolleiders	staan	voor	een	bijzondere	uit-

daging.	Scholen	zullen	immers	een	passend	

antwoord	moeten	blijven	geven	op	de	maat-

schappelijke	verwachtingen.	Dat	vraagt	op	

dit	moment	vooral	een	evenwichtige	bena-

dering	van	het	opbrengstgericht	werken.	

Daarin	gebruiken	we	cijfers	als	hulpmiddel,	

in	plaats	dat	de	cijfers	ons	gaan	beheersen.	

Het	gaat	erom	dat	we	op	het	juiste	moment	

grenzen	trekken.	Economie	moet	dienstbaar	

blijven	aan	het	onderwijs.	Anders	dreigt	ern-

stig	het	gevaar	dat	we	de	kip	met	de	gouden	

eieren	gaan	slachten.	Economische	prikkels	

voor	productiviteit	kunnen	ons	uiteindelijk	

nog	verder	van	het	beoogde	doel	afbrengen.	

Met	dit	besef	hebben	we	de	belangrijkste	

stap	naar	de	ontwikkeling	van	een	internati-

onale	toppositie	al	genomen.	_

Afscheid	 Bas	van	der	Vlies	verlaat	na	

bijna	dertig	jaar	de	Tweede	Kamer.	De	

redactie	van	Kader	Primair	dankt	hem	

hartelijk	voor	zijn	trouwe	bijdragen	van	

de	afgelopen	jaren.

w e  m o e t e n  w a k e n  vo o r  o n g e z o n d  o p t i m i s m e 
w a a r b i j  w e  o n d e r w i j s  o p  e c o n o m i s c h e 
fo r m u l e s  d e n k e n  t e  k u n n e n  z e t t e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Heeft	een	personeelslid	met	les-	en/of	

behandeltaken	nog	recht	op	compensatie-uren	

(voorheen	adv)	als	hij	of	zij	BAPO	geniet?

tekst harry van soest

Met	ingang	van	1	augustus	2007	zijn	er	veranderingen	opgetreden	

in	de	BAPO-regeling	voor	het	primair	onderwijs.	Een	directielid,	een	

onderwijsgevende	of	een	onderwijsondersteuner	met	lesgebonden	

en/of	behandeltaken,	die	daadwerkelijk	BAPO	geniet,	kan	niet	

voor	meer	uren	worden	ingeroosterd	dan	de	930	lesgebonden	uren	

minus	de	lesgebonden	BAPO-uren	(104	of	208	bij	een	normbetrek-

king).	De uren van deze werknemer kunnen dus niet eerst worden 

aangevuld tot 1.010 uur om daarna weer compensatieverlof te kun-

nen krijgen. Uitgangspunt van de BAPO is om de werkdruk te ver-

lagen en de werklast te verminderen. Er dient minimaal 50 procent 

gewerkt te worden op weekbasis.	Dit	betekent	het	volgende	voor	de	

normjaartaak	bij	een	volledige	betrekking	en	170	uur	BAPO:

Normjaartaak:	 1659	–	170		=	1489	uur

Deskundigheidsbevordering:	 10%	van	1.489	uur	 =	149	uur

Maximaal	lesgebonden	taken:	 930	–	104		=	826	uur

Overige	taken:	 1.489	–	149	–	826	 =	514	uur

Voor	deeltijders	vindt	de	berekening	naar	rato	plaats.

Rekenvoorbeeld
Om	te	kunnen	bepalen	of	bijvoorbeeld	een	leerkracht	bij	170	uur	

BAPO	een	halve	of	hele	dag	per	week	vrij	geroosterd	kan	worden,	

dient	eerst	gekeken	te	worden	hoe	de	lesgebonden	tijd	per	week	

is	en	hoeveel	schoolweken	wordt	lesgegeven.	Daarnaast	is	mede	

bepalend	op	welke	dag	de	BAPO-uren	worden	genoten.	Het	maakt	

verschil	of	het	verlof	op	woensdag	of	op	andere	dagen	wordt	

opgenomen.

Als	lesgegeven	wordt	volgens	lesrooster	A	(maandag/dinsdag/

donderdag/vrijdag	5½	uur	per	dag;	woensdag	3¾	uur	lesgebonden)	

betekent	dit	25¾	uur	per	week.	Dat	houdt	in	dat	39,2	schoolweken	

op	jaarbasis	wordt	lesgegeven,	namelijk	1.010	lesuren	gedeeld	door	

25¾	uur.

Een	leerkracht	met	werktijdfactor	1	dient	dan	op	jaarbasis	1.659	

uren	–	170	uren	=	1.489	uren	te	werken.	Lesgebonden	komt	dit	neer	

op	930	–	104	is	totaal	826	uur.

Als	de	leerkracht	in	overleg	met	de	directie	op	vrijdag	vrij	wil	zijn,	

dan	werkt	de	betrokkene	op	maandag/dinsdag/woensdag/donder-

dag	in	totaal	20¼	uur	x	39,2	weken	=	794	uur.	Hij	of	zij	dient	826	

uur	op	jaarbasis	te	maken	en	dit	betekent	dat	deze	persoon	nog	

826	–	794	=	32	uur	te	weinig	lesuren	heeft	gewerkt.	De	directie	kan	

nog	32	:	5½	=	6	vrijdagen	inroosteren	of	dit	in	niet	lesgebonden	tijd	

omzetten.	Verder	dient	deze	werknemer	nog	514	uur	ingezet	te	wor-

den	op	jaarbasis	voor	niet	lesgebonden	taken.	Dit	is	per	week	514	:	

39,2	weken	=	13,11	uur.	De	deskundigheidsbevordering	van	149	uur	

mag	door	de	directeur	voor	maximaal	50	procent	ingezet	worden	

voor	scholing	en	ontwikkeling.

Neemt	dezelfde	persoon	op	woensdag	zijn	BAPO-uren	op,	dan	ziet	

de	berekening	er	als	volgt	uit:

maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag	in	totaal	22	uur	x	39,2	weken	

=	862,4	uur.	Hij	of	zij	dient	826	uur	op	jaarbasis	te	maken	en	dit	

betekent	dat	deze	werknemer	nog	862,4	–	826	=	26,4	uur	te	veel	

lesuren	heeft	gewerkt.	De	directie	dient	nog	26,4	:	5,5	=	4,8	vrije	

dagen	in	te	roosteren.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.

De	AVS	Helpdesk	is	alle	werkdagen	bereikbaar	van	9.00	tot

17.00	uur	via	tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd

uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	u	contact	opneemt	met	de

helpdesk.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	ook	op

www.avs.nl/helpdesk.

n i e u w  o p  d e  s i t e

AVS Professionaliseringsgids 2010/2011
Bij	deze	Kader	Primair	ontvangt	u	de	AVS	Professionaliseringsgids	2010/2011.	Met	oud	én	nieuw	

aanbod	van	cursussen,	trainingen	en	opleidingen	in	het	volgende	schooljaar.	De	gids	is	ook	online	

te	lezen,	via	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership.	Daar	is	gericht	zoeken	op	

onder	meer	datum,	aanbod,	doelgroep	en	trainer	mogelijk.
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n e t w e r k e n

Netwerk Personeelsbeleid in oprichting

o n d e r w i j s c a f é

‘Elk talent benut – van ondermaats naar excellent’

De AVS overweegt een netwerk op te zetten voor personen 
die op beleidsmatig/strategisch niveau bezig zijn met 
personeelswerk in het primair onderwijs.

Dit	kan	de	directeur	van	een	school	zijn,	de	algemeen	directeur	of	

een	beleidsmedewerker	Personeelszaken.	De	AVS	streeft	naar	twee	

à	drie	bijeenkomsten	per	jaar,	waarin	een	bepaald	facet	van	perso-

neelsbeleid	in	een	groter	verband	wordt	geplaatst	en	met	hulp	van	

specialisten	verder	uitgediept.	Uiteraard	is	het	netwerk	ook	bedoeld	

om	ervaringen	uit	te	wisselen	en	zo	van	elkaar	te	leren.

Personeelsbeleid	is	een	belangrijk	hulpmiddel	om	de	doelen	van	de	

organisatie	nu	en	straks	te	realiseren.	Vaak	wordt	personeelsbeleid	

echter	nog	beschouwd	als	een	noodzakelijk	kwaad,	afgedwongen	

door	vakbonden	of	door	nieuwe	(overheids)regels	ingegeven.	

Beleidsmatig	omgaan	met	personeel	is	echter	een	belangrijke	voor-

waarde	om	de	kwaliteit	van	de	organisatie	te	verbeteren,	waardoor	

de	doelen	beter	gerealiseerd	kunnen	worden.

Indien	u	belangstelling	heeft	om	deel	te	nemen	aan	het	netwerk	

Personeelsbeleid	kunt	u	dat	kenbaar	maken	via	het	formulier	

op	www.avs.nl/professionalisering/netwerken	(Netwerk	

Personeelsbeleid	in	oprichting).

‘Elk talent benut – van ondermaats naar excellent’ was de 
titel van het onderwijscafé dat op 31 maart op initiatief van 
de AVS, PO-Raad en VO-raad plaatsvond in Studio Dudok 
te Den Haag. 

Politici,	deskundigen	en	het	veld	gingen	in	debat	over	zeer	zwakke	

scholen	en	wat	er	nodig	is	om	deze	uit	de	wereld	te	helpen.	

De	meeste	deelnemers	waren	het	er	over	eens	dat	een	cultuurom-

slag	en	openheid	van	zaken	voorwaarden	zijn	om	dat	te	bewerkstel-

ligen.	Ook	spraken	de	organiserende	partijen	hun	zorgen	uit	over	de	

bezuinigingsvoorstellen	op	onderwijs	in	het	kader	van	de	herover-

wegingen.	Lees	het	verslag	op	www.hetonderwijscafe.nl.

Het	volgende	onderwijscafé	vindt	plaats	op	21	juni	aanstaande.

Foto’s:	Jan	de	Groen	 >
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s t u d i e r e i s  e n  c o n g r e s

Cyprus & ESHA 2010 
Van 1 tot en met 
8 november 2010 
organiseert de AVS 
een groepsstudiereis 
naar Cyprus. Op het 
programma staan 
schoolbezoeken, 
excursies en deelname 

aan het ESHA-congres 2010. Inschrijven kan nog tot 25 mei 
aanstaande.
	

De	groep	zal	verblijven	in	een	hotel	in	Limasol,	waar	ook	het	

congres	plaatsvindt.	De	reis	biedt	zowel	een	unieke	kans	kennis	te	

nemen	van	de	recente	ontwikkelingen	van	het	onderwijs	op	Cyprus,	

als	collega-schoolleiders	uit	27	Europese	landen	te	ontmoeten.

Prijsindicatie:	t	1.650	per	persoon	(ledenprijs)	op	basis	van	een	

tweepersoons	kamer.	Niet-leden	betalen	t	1.750.

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

professionalisering/internationaal/educatievereizen

Meer informatie congres:	www.esha2010.com

2 0 10/2 0 11

Contributie
De contributiebedragen voor het jaar 2010/2011 zijn 
vastgesteld. 

De	jaarlijkse	indexering	bedraagt	krap	1,5	procent	en	verder	vindt	

geen	contributieverhoging	plaats.	Het	individuele	deel	van	de	

contributie	komt	daarmee	vanaf	augustus	2010	op	t	136,50	per	

jaar.	Kijk	voor	alle	bedragen	op	www.avs.nl/vereniging/lidworden/

contributie.

m a a k  u w  c o l l e g a  l i d

Korting voor u en uw collega, 
oplopend tot 250 euro

Als uw collega vóór 1 juni 2010 lid wordt van de AVS, 
betaalt hij of zij vanaf nu ook de voordelige ledenprijs voor 
een cursus, training of opleiding, bovenop alle andere 
voordelen van het AVS-lidmaatschap. Zoals toegang tot 
de helpdesk, iedere maand het vakblad Kader Primair, 
et cetera. Als welkomstgeschenk krijgt hij of zij bovendien 
50 procent korting op een AVS-product uit de nieuwe AVS 
Professionaliseringsgids 2010/2011, met een maximum 
van u 250.

Maar	u	krijgt	daar	natuurlijk	ook	iets	voor:	een	cursustegoedbon	

van	t	75,	naast	de	oplopende	procentuele	korting	die	aanbrengers	

van	nieuwe	leden	sowieso	al	ontvangen	op	hun	eerstvolgende	

contributie.	En	natuurlijk	krijgt	u	er	ook	een	beter	geïnformeerde	

collega	door	en	een	nog	grotere	organisatie	die	opkomt	voor	de	

belangen,	zowel	arbeidsvoorwaardelijke	als	vakinhoudelijk,	van	

(adjunct-)leidinggevenden	in	het	funderend	onderwijs.

Uw	collega	kan	natuurlijk	ook	lid	worden	zonder	een	cursus	of	

opleiding	te	volgen.	In	dat	geval	hoeft	hij	of	zij	het	persoonlijke	

deel	van	de	contributie	tot	1	augustus	2010	niet	te	betalen,	

mits	hij	of	zij	zich	vóór	1	juni	aanstaande	aanmeldt	en	minimaal	

tot	1	augustus	2011	lid	blijft.	U	krijgt	ook	in	dat	geval	uw	

cursustegoedbon	van	t	75.

Meer	informatie:	www.avs.nl/vereniging/lidworden

a v s  v o o r d e e l

Voordelig digitale schoolborden 
voor AVS-leden

De nieuwe AVS Voordeelpartner ACTIVboard is 
gespecialiseerd in digitale klaslokaalsystemen. 

“Wij	kennen	het	onderwijs	door	en	door	en	we	geloven	in	de	kracht	

van	het	inter	actieve	klaslokaal,	dat	leerlingen	stimuleert	om	op	een	

leuke	manier	het	beste	uit	zichzelf	te	halen.”	Zo	omschrijven	de	

ACTIVboard	people	hun	betrokkenheid	bij	het	onderwijs.	De	syste-

men	van	ACTIVboard	zijn	ontwikkeld	door	onderwijsprofessionals	die	

goed	weten	hoe	leerkrachten	werken	en	hoe	je	de	aandacht	van	leer-

lingen	trekt	en	vasthoudt.	Door	een	samenwerking	tussen	drie	AVS	

Voordeelpartners	(ACTIVboard,	KlasseTV	en	Rabobank)	kunnen	leden	

van	de	AVS	profiteren	van	een	packagedeal,	waarbij	de	school	de	

beschikking	krijgt	over	het	meest	actuele	ACTIVboard,	software,	een	

training	voor	leerkrachten	en	de	implementatie	van	het	hele	systeem.	

Bovendien	zit	in	het	totaalpakket	een	abonnement	op	KlasseTV	én	

het	digitale	lesmateriaal	‘Omgaan	met	geld’	van	de	Rabobank.

Kijk	voor	meer	informatie	over	dit	aanbod	en	andere	aantrekkelijke	

AVS	Voordeelkortingen	op	www.avsvoordeel.nl.

Van	de	AVS

Actie!
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School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen

Mei	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	 	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties

	 (Strategie-	en	visieontwikkeling) (vervolg	opleiding	2010/2011)	 27	en	28	mei	 Thelma	Sweijen

Juni	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	 	Timemanagement,	serie	2	(vervolg)	 1	juni	 Magda	Snijders

•	 	Human	Dynamics	trainingsprogramma	deel	2	(deelname	nog	mogelijk!)		 3	en	4	juni	 AVS	i.s.m.	KPC	Groep

•	 	Omgaan	met	conflicten,	serie	2	(deelname	nog	mogelijk!)	 10	en	11	juni	 Ad	van	der	Staak	en	Ruud	de	Sain

•	 	Human	Dynamics	en	veranderkunde	(deelname	nog	mogelijk!)	 17	en	18	juni	 Elaine	Toes	

•	 	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(vervolg)	 17	juni	 Tom	Roetert	en	Hans	van	den	Berg

•	 	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties

	 (Slotdag	opleiding	2009/2010)	 18	juni	 Thelma	Sweijen

(onder	voorbehoud)

Twee	tweedaagsen	_	Deelname	nog	mogelijk!

Human Dynamics® trainingsprogramma’s

AVS	Professionaliseringsgids	2010/2011

Trainingen, cursussen en opleidingen 
volgend schooljaar

Human	Dynamics	zet	de	toon	voor	een	gemeenschappelijke	taal,	die	

veel	misverstanden	en	belemmeringen	kan	oplossen	en	voorkomen.	

Human	Dynamics	biedt	inzicht	in	eigen	en	groepsprocessen,	op	het	

gebied	van	communicatie	en	in	leren	en	waarnemen.	Een	beproefde	

methodiek	om	verschillen	in	houding	en	gedrag	te	verhelderen	en	

werkbaar	te	maken:	ongeacht	leeftijd,	ras,	cultuur	of	geslacht.	Het	

benutten	van	dit	inzicht	leidt	ertoe	dat	de	teamprestaties	meer	ople-

veren	dan	de	som	van	de	activiteiten	van	een	aantal	leden.	Ook	is	er	

aandacht	voor	(persoonlijke)	effectiviteit	in	zowel	communicatie	als	

samenwerken.	Niet	alleen	individueel,	maar	ook	in	teamverband	wordt	

meer	begrip	en	waardering	voor	onderlinge	verschillen	gecreëerd.

Doelgroep:	iedereen	binnen	het	basisonderwijs	die	geïnteresseerd	

is	in	gedrags-	en	cultuurveranderingen	ter	ondersteuning	van	

persoonlijke	en/of	organisatorische	ontwikkeling.

Data:	3	en	4	juni	(deel	2),	16	en	17	september	(deel	1),	18	en	

19	november	(deel	2)

Uitvoering:	AVS	i.s.m.	KPC	Groep

Kosten:	t	1.200	per	deel

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/cursusaanbod20092010	of

schoolforleadership@avs.nl

Verdiep u in het vernieuwde aanbod voor 2010/2011 en kies de professionalisering 
waar u behoefte aan heeft. Geef u dit schooljaar nog op voor de cursus, training 
en/of opleiding die bij u past! De gids is ook online te lezen, via www.avs.nl/
professionalisering/schoolforleadership.

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids
2009/2010	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
cursusaanbod20092010.	Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl	
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Tweedaagse	training	_	Deelname	nog	mogelijk!

Omgaan met conflicten

Verdiepingstweedaagse	_	Deelname	nog	mogelijk!

Human Dynamics en veranderkunde, interventies voor 
vernieuwingen

Opleiding	_	Onderdelen	ook	los	te	volgen!

Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

Tijdens	deze	tweedaagse	gaat	het	vooral	over	gedrag	bij	conflicten

(uw	gedrag	en	dat	van	een	ander),	over	welke	stijl	u	hanteert,	et

cetera.	Ook	worden	de	contouren	van	een	conflict	geschetst,	de

vraag	of	een	conflict	een	kans	of	een	bedreiging	is	en	komt	de

relatie	met	visie,	missie	en	kernwaarden	aan	bod.	De	tweede	dag

ligt	het	accent	op	mediation,	uw	leiderschapsstijl	en	leiderschap	in

relatie	tot	conflicten.

Doelgroep:	schoolleiders,	locatieleiders,	middenmanagers,

bovenschools	managers	en	bestuurders.

Data:	10	en	11	juni

Uitvoering:	Ruud	de	Sain	(r.desain@avs.nl)	en	Ad	van	der	Staak

(a.vanderstaak@avs.nl),	beiden	tevens	mediator

Kosten:	leden	t	950	/	niet-leden	t	1.050

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/cursusaanbod20092010	of

schoolforleadership@avs.nl

Bij	veranderingen	spelen	verschillen	tussen	mensen	een	cruciale	

rol.	Verschillen	zijn	nodig	en	kunnen	van	grote	waarde	zijn,	juist	

in	processen	waarbij	het	oude	los	gelaten	wordt	en	nieuwe	wegen	

verkend	worden.	Door	rekening	te	houden	met	kwalitatieve	

verschillen	kunnen	veranderingen	met	meer	succes	worden	

begeleid.	De	training	is	gericht	op	het	effectiever	omgaan	met	

veranderingsprocessen	en	de	manier	waarop	de	dynamieken	hierbij	

gericht	ingezet	kunnen	worden.	Bestaande	veranderingsmodellen	

worden	verrijkt	met	het	gedachtegoed	van	Human	Dynamics.

Doelgroep:	leidinggevenden	die	Human	Dynamics	deel	1	voltooid	

hebben,	zoals	(startende)	schoolleiders,	bovenschools	managers,	

bestuurders,	bouwcoördinatoren	en	adjunct-directeuren.

Data:	17	en	18	juni	2010

Uitvoering:	Elaine	Toes

Kosten:	t	1.200

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/cursusaanbod20092010	of

schoolforleadership@avs.nl

Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en/of	complexe	organisaties	

vraagt	een	manier	van	sturing	en	leiding	waarbij	meer	afstand	

tot	de	uitvoering	van	de	organisatie	nodig	is.	Het	vraagt	om	een	

langetermijn	visie,	om	strategisch	denken	en	handelen	en	om	

sturen	op	afstand.	U	leert	anders	te	kijken	naar	organisaties,	

vanuit	meerdere	invalshoeken.	Bijvoorbeeld	het	op	afstand	sturen	

van	organisatieprocessen,	sturen	met	geld	en	sturen	op	kwaliteit.	

U	krijgt	onder	meer	instrumentarium	aangereikt	om	effectiever	

te	werken	aan	strategieontwikkeling,	veranderprocessen	en	

strategisch	beleid.	Duur	van	de	opleiding	is	anderhalf	jaar.	Hij	bevat	

een	startdag,	negen	tweedaagsen,	een	eendaagse	en	een	slotdag	

(exclusief	intake,	intervisiegroep	en	afstudeeropdracht).	

Doelgroep:	(startende)	bovenschools	en	bestuursmanagers,	

schoolleiders	met	ambitie	om	‘bovenschools’	te	werken,	cluster-	

of	meerschoolse	directeuren	en	schoolleiders	van	complexere	

organisaties,	zoals	brede	scholen	en	speciaal	onderwijs.

Data:	start	in	april	2010;	afsluiting	november	2011

Uitvoering:	Thelma	Sweijen,	andere	ervaren	trainers/adviseurs	van	

de	AVS	en	gastdocenten.

Kosten:	de	totale	opleiding	bedraagt	voor	leden	t	11.450	en	niet-leden	

t	11.950	(te	betalen	in	drie	termijnen).	Bij	inschrijving	van	meerdere	

collega’s	vanuit	één	bestuur	is	een	kortingsregeling	mogelijk.

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/openaanbod	of	schoolforleadership@avs.nl

Meer informatie:	Thelma	Sweijen,	030-2361010	of	06-19076465,

t.sweijen@avs.nl
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voor: o.a. zorgcoördinatoren en intern begeleiders (po en vo)

van: Medilex

waneer: 19 mei

waar: Leerhotel Het Klooster in Amersfoort

wat: studiebijeenkomst

Aanpak huiselijk en 
eergelerateerd geweld

Huiselijk	geweld	is	de	meest	voorkomende	geweldsvorm	in	

onze	samenleving.	Toch	is	preventie,	signaleren,	melden	én	de	

integrale	aanpak	van	huiselijk	geweld	nog	steeds	een	moei-

zaam	proces.	Eergerelateerd	geweld	is	een	nog	vrij	onbekende	

geweldsvorm,	wat	het	signaleren	en	handelen	bij	vermoedens	

ingewikkeld	maakt.	Onder	de	titel	‘Oost	west,	thuis	best?	

komen	onder	meer	de	volgende	vragen	aan	bod:	Wat	is	uw	rol	

in	de	aanpak	van	huiselijk	geweld?	Wanneer	is	er	sprake	van	

eergerelateerd	geweld	en	hoe	moet	u	handelen?	Wat	verandert	

er	voor	u	met	de	nieuwe	wet	Meldcode?	Meer	informatie:	

www.medilex.nl

voor: scholen

van: Schoolplaats.net

wat: website

Marktplaats voor scholen
Op	www.schoolplaats.net,	een	gratis	marktplaats	voor	

schoolartikelen	en	diensten,	kunnen	scholen	(gratis)	een	

advertentie	plaatsen	met	gevraagd	en	aangeboden	schoolwaar.

voor: belangstellenden

van: Educatief centrum

waneer: 2 juni

waar: MFC De Mene, Zutphen

wat: conferentie

Dagarrangementen onderwijs 
& opvang

Al	anderhalf	jaar	werken	basisscholen	van	stichting	Archipel	

en	kinderopvang	De	Blokkentoren	in	vier	pilots	aan	verbe-

tering	van	de	samenwerking	tussen	onderwijs	en	opvang,	

onder	meer	op	het	gebied	van	talentontwikkeling.	Het	

project	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	een	subsidie	van	het	

ministerie	van	OCW.	De	uitvoerders	zijn	een	ervaring	rijker,	

trots	op	de	resultaten	en	willen	dat	delen.	Meer	informatie:	

www.educatief-centrum.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
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c o n g r e s

r i c h t l i j n
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i n f o r m at i e
va r i a

voor u geselec teerd

voor: directeuren, taalcoördinatoren, ib’ers en leerkrachten 

van scholen die werk maken van hun taalleesonderwijs

van: PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit

waneer: 26 mei

waar: stadion Galgenwaard, Utrecht

wat: conferentie

Doelgericht naar beter 
taalleesonderwijs

Taal/leesspecialist	Karin	van	de	Mortel	gaat	in	op	het	belang	

van	een	doorgaande	leeslijn.	In	workshops	en	masterclasses	

komen	onderwerpen	aan	de	orde	als	mondelinge	taalvaardig-

heid,	woordenschatdidactiek,	doorgaande	lijn	voor	taal/lezen,	

voortgezet	technisch	lezen,	begrijpend	lezen,	hardop	denkend	

leren	lezen,	leesbevordering,	zwakke	lezers	en	lezen	op	het	

sbo,	educatieve	softwareprogramma’s	en	spellingsonderwijs.	

Daarnaast	is	er	aandacht	voor	opbrengstgericht	werken,	de	

datamuur,	onderwijskundig	leiderschap	en	opbrengst-	en	

handelingsgericht	plannen.	Meer	informatie	en	inschrijven:	

www.deelnameregistratie.nl

voor: beroepskrachten uit onder meer zorg- en adviesteams 

en onderwijs

van: Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

waneer: 4 juni

waar: Reehorst, Ede

wat: 3e nationale congres

Opvoedingsondersteuning
Opvoeden	gebeurt	overal	en	door	iedereen.	Veel	opvoeders	

hebben	geregeld	vragen	hierover.	Wat	zijn	effectieve	antwoor-

den	en	hoe	zet	je	die	om	in	een	gevarieerd	aanbod	op	verschil-

lende	plekken	als	de	school,	de	buurt	of	het	internet?	Wat	heeft	

opvoedingsondersteuning	te	bieden	als	er	meer	aan	de	hand	

is?	En	hoe	kun	je	alle	ouders	in	Nederland	met	opvoedhulp	

bereiken?	Met	onder	meer	prof.	dr.	René	Diekstra	en	minister	

Rouvoet,	die	aansluitend	de	Gezinswijzer	opent:	de	digitale	

vraagbaak	die	kennis	over	gezinnen	bundelt.	Meer	informatie	

en	aanmelden:	www.nji.nl/congres
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voor: basisscholen

van: NIGZ en de Johan Cruyff Foun dation

waneer: 1 juni

wat: landelijke sponsorloop

Eerste Oranjesponsorloop
Tijdens	de	eerste	landelijke	Oranjesponsorloop	lopen	

leerlingen	een	Coopertest	en	laten	zich	door	hun	omgeving	

sponsoren.	Doel	is	kinderen	in	beweging	te	brengen	en	ze	

bewust	te	maken	van	het	belang	van	bewegen	voor	hun	

gezondheid.	Daarnaast	levert	de	Oranjesponsorloop	geld	op	

voor	de	school	én	voor	sport-	en	bewegingsprojecten	wereld-

wijd	voor	kinderen	met	en	zonder	handicap.	De	winnende	

school	krijgt	een	Cruyff	Foundation	Sportpakket.	Aanmelden:	

www.oranjesponsorloop.nl

voor: scholen, besturenorganisatie, maatschappelijke 

organisaties en instellingen 

van: Onderwijsraad 

wanneer: tot 18 juni a.s. 

wat: Oproep 

Wat doet u voor het onderwijs? 
In	het	najaar	brengt	de	Onderwijsraad	advies	uit	aan	de	

minister	over	de	inhoudelijke,	maatschappelijke	betrokken-

heid	van	boeiende	en	stimulerende	mensen	uit	de	plaatselijke	

voorhoedes	bij	het	onderwijs	(Maatschappelijk	Programma).	

Hoe	kan	dit	het	beste	worden	vormgegeven	en	wie	moet	hierin	

het	voortouw	nemen?	Hiervoor	verzamelt	de	raad	reacties	uit	

onderwijs	en	samenleving.	Reageren	kan	tot	18	juni	aanstaande	

via	www.onderwijsraad.nl/publicaties/2010/betrokkenheid-

bij-het-onderwijs.

voor: leidinggevenden in het po en hun samenwerkende 

partners uit kinderopvang en gemeenten

van: Netwerkbureau Kinderopvang

waneer: 18 mei, 1 en 17 juni

waar: Arnhem, Apeldoorn en Soest

wat: excursiedagen

Gluren bij de buren
Bezoeken	aan	praktijkvoorbeelden	van	(brede)	schoollocaties	

met	inventieve	oplossingen	op	het	gebied	van	samenwerking	

tussen	basisonderwijs	en	buitenschoolse	opvang,	dagarrange-

menten,	huisvesting,	personeel	en/of	beheer.	Een	excursiedag	

bestaat	uit	het	bezoeken	van	twee	locaties.	Aanmelden	kan	tot	

1	mei	aanstaande	via	www.netwerkbureaukinderopvang.nl.

boekbespreking

g ro ener  wo rdt  he t  nie t

In deze tijd van crisis is ondernemen en creativiteit een 
probaat middel om als organisatie te overleven. Hoe komt 
het dan dat we toch de moed verliezen en daar niet aan 
beginnen? Leen Zevenbergen schrijft in zijn boek ‘’t Is 
groen en groener wordt het niet’ hoe we toch op gang 
kunnen komen.

tekst lex albers, avs

Als	je	kunt	lopen,	weet	je	niet	meer	hoe	je	het	geleerd	hebt,	maar	

waarschijnlijk	was	het	met	vallen	en	opstaan.	En	om	te	leren	lopen	

moet	je	eerst	gaan	staan.	Anderen	in	je	omgeving	doen	dat	ook	

en	nadoen	is	een	goede	eigenschap	van	mensen.	Zevenbergen	

beschrijft	met	tal	van	aansprekende	voorbeelden	dat	beginnen	

altijd	kan.	Wacht	niet,	ga	niet	eerst	lijstjes	maken,	maar	begin	

gewoon	nu	en	hier!

Het	boek	focust	op	ondernemers.	Het	onderwijs	is	geen	bedrijf,	

maar	het	mooie	van	dit	boek	is	dat	het	vooral	een	inspiratiebron	

is	om	de	goede	eigenschappen	van	ondernemers	over	te	nemen.	

Durf	iets	te	veranderen,	een	vanzelfsprekendheid	te	doorbreken,	

bestaande	regels	en	afspraken	los	te	laten,	initiatief	te	nemen	om	

iets	uit	te	proberen	dat	nog	niet	gedaan	is.	Verzin	bijvoorbeeld	

samen	een	revitaliseringsplan	voor	je	organisatie	en	zeg	dat	er	

geen	budget	is.	Voor	de	problemen	en	weerstanden	kun	je	ook	

weer	een	oplossing	zoeken.	En	de	adrenaline	stijgt	bij	elk	succes.	

Revitaliseren	doe	je	door	je	‘klant’	centraal	te	zetten.	Waar	kun	je	

met	je	bestaande	middelen	(gebouw,	human capital)	extra	geld	

verdienen?	Soms	moet	je	geld	vrijmaken;	een	reden	om	naar	de	

kostenkant	te	kijken.

Een	boek	over	creativiteit	en	iets	gaan	doen	klinkt	tegenstrijdig.	

Sommige	pagina’s	zijn	ook	wat	theoretischer,	die	dienen	als	

opstapje	om	verderop	weer	een	praktisch	handvat	te	bieden.	Niet	

elk	idee	zal	iedereen	evenveel	aanspreken,	maar	met	wat	kleine	

aanpassingen	(gebruik	je	eigen	creativiteit!)	kun	je	er	toch	wat	

mee.	Door	de	praktische	inslag	is	het	anders	van	toon	dan	de	

meeste	managementboeken.	Al	met	al	een	inspirerend	boek,	dat	

uitnodigt	om	te	beginnen!

’t	Is	groen	en	groener	wordt	het	niet

Leen	Zevenbergen

september	2009

uitgeverij	Business	Contact

ISBN	9	78	9047	0028	26

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te	vinden	op	

www.avs.nl/nieuwsenagenda/kaderprimair/boekbesprekingen.
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

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

Volg nu een training, cursus of opleiding

Uw professionalisering 
is ons vak!

Leidinggeven is uw vak, u daarbij te ondersteunen is ons vak!

De AVS School for Leaderhip, voor:

•  professionalisering van u en/of uw team

•  ‘in company maatwerk’ of open inschrijving

•  opleidingen en cursussen

•  advies

•  coaching

Sta niet stil en raadpleeg de nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2010/2011. 

Vraag ’m aan of kijk online op www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership.




