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Lessen van
overzee
Onlangs was ik in Seattle, waar onze Amerikaanse collega’s van de 

National Association of Elementary School Principals (NAESP) hun congres 

hielden. Twee sprekers vielen op: Andy Hargreaves en Diane Ravitch. De 

laatste stond aan de wieg van het Amerikaanse wetgevingstraject No 

child left behind, een wet die Amerikaanse openbare scholen verplicht 

tot het excessief testen van leerlingresultaten en in sommige Staten ook 

tot openbaar assessment van leerkrachten en schoolleiders. Scholen 

moeten gestandaardiseerde tests afnemen waarbij hun resultaten elk jaar 

tot 5 procent beter moeten zijn dan het voorafgaande jaar. In haar boek 

The Death and Life of the Great American School System; How Testing and 

Choise are undermining Education (New York: Basic Books, 2010) neemt 

zij echter fel afstand van deze wet, die de invloed van de staat op het 

onderwijs enorm heeft versterkt en daarmee de kwaliteit van het onderwijs 

steeds verder ondermijnt. Wachtend op mijn verbinding naar Amsterdam 

in Minneapolis viel mijn oog op de koppen in de Sunday StarTribune, die 

uitschreeuwden: “Like never before, teachers under scrutiny!” De resultaten “Like never before, teachers under scrutiny!” De resultaten “Like never before, teachers under scrutiny!”

van de 52.000 leerkrachten in Minnesota worden de komende jaren langs 

de meetlat gelegd en gepubliceerd, waarbij ontslag of salariskortingen 

voor de niet voldoende presterenden in het vooruitzicht worden gesteld. 

Dat deed mij weer denken aan de boodschap van Hargreaves en Ravitch: 

bonussen en prestatiebeloningen werken averechts en zetten mensen tegen 

elkaar op, het gaat juist om samenwerken, delen en vertrouwen. 

Nu wil ik niet de suggestie wekken dat Nederland hetzelfde lot tegemoet 

gaat met de huidige voorstellen van dit kabinet, maar het is ondubbelzinnig 

waar dat een cultuur van afrekenen in Nederland ook steeds meer opgeld 

doet. Laten we dus op onze tellen passen! 

Deze tekst verscheen eerder in ESHA magazine, zie www.eshamagazine.com.

Kaderspel  door ton duif
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verplaatsing afnamemoment in 2013 ook op losse schroeven

AVS niet rouwig om mogelijk uitstel 
verplichte Cito Eindtoets
De verplichting om de Cito Eindtoets voor het basisonderwijs af te nemen wordt hoogstwaarschijnlijk met 

een jaar uitgesteld. De AVS is er niet rouwig om. “We zijn niet tegen testen”, aldus AVS-voorzitter Ton Duif. 

“Maar wel tegen de verplichting van testen. Je ziet dat kinderen erop worden afgerekend, terwijl het effect 

moet hebben op leergebied: de leerkracht moet eventueel de lessen en/of leermiddelen aanpassen.”

De AVS heeft zich vanaf 

het begin verzet tegen de 

invoering van een dergelijke 

toets, omdat deze niets toe-

voegt aan de kwaliteit van 

het onderwijs en eerder een 

bedreiging vormt. Duif: “We 

worden daar in gesteund 

door de Raad van State en de 

Onderwijsraad. Ervaringen in 

het buitenland, waar overhe-

den de kwaliteitsnormen via 

toetsen stellen en proberen 

af te dwingen – zoals Enge-

land en Amerika – wijzen uit 

dat juist deze landen grote 

moeite hebben de onderwijs-

kwaliteit op peil te houden 

of zelfs te verbeteren, door de 

versmalling van het curricu-

lum die daarvan het gevolg is 

en de defensieve houding die 

dit bij scholen oproept. Scho-

len met elkaar vergelijken is 

en blijft een uiterst riskante 

onderneming die zelden de 

toets van kritiek kan door-

staan. Daarvoor verschillen 

de scholen te veel van elkaar, 

zowel wat betreft leerlin-

genpopulatie als de sociale 

omgeving.”

De Tweede Kamer bespreekt 

pas na het mei-reces het wets-

voorstel over de verplichte 

toets. Dit betekent dat de 

Eerste Kamer zich er pas na 

de zomer over buigt, omdat 

de senaat net heeft beslo-

ten wetsvoorstellen van na 

27 april pas in de herfst te 

bespreken. VVD-onderwijs-

woordvoerder Ton Elias hoopt 

dat de senaat voor het wets-

voorstel over de eindtoets een 

uitzondering maakt, maar 

het is zeer waarschijnlijk dat 

de verplichte eindtoets niet al 

in het komend schooljaar kan 

worden ingevoerd. Hiermee 

is het ook hoogst onzeker 

geworden of de verplaatsing 

van het afnamemoment van 

de eindtoets, van begin febru-

ari naar eind april, volgend 

jaar lukt. Mogelijk wordt dit 

ook 2014 in plaats van 2013. 

De AVS vindt het overigens 

een goede zaak dat de Cito 

Eindtoets later in het jaar 

afgenomen gaat worden. 

Duif: “Met het verplaatsen 

van de toets naar april of 

mei in plaats van februari 

doen we niemand kwaad. Er 

is daardoor meer effectieve 

leertijd.” Duif breekt ook een 

lans voor het meer individua-

liseren van de Eindtoets. “Als 

ouders, kind en school op 

een bepaald moment vinden 

dat de leerling toe is aan het 

maken van de toets, moet dat 

meteen kunnen.”

Minister Van Bijsterveldt zal 

de Tweede Kamer zo spoedig 

mogelijk informeren over 

de gevolgen voor het invoe-

ringstraject. Bij het ter perse 

gaan van deze Kader Primair 

was die informatie nog niet 

bekend. 

protestdag op 5 juni

Vervolgactie Passend 
onderwijs: ‘Elk kind past’
De gezamenlijke onderwijsbonden, waaronder de AVS, 
hebben de ludieke actie om aan de Eerste Kamer duidelijk 
te maken dat de bezuiniging op Passend onderwijs van 
tafel moeten de titel ‘Elk kind past’ meegegeven.

Het gaat 5 juni aanstaande om acties – geen staking – op zoveel 

mogelijk scholen, zodat de Eerste Kamer ervan wordt door-

drongen dat de bezuiniging het hele onderwijs raakt en door 

de sector wordt afgewezen. Naar verwachting zal begin juni 

het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Eerste Kamer worden 

besproken. Elke dinsdag komt de Eerste Kamer bijeen, daarom 

is voor 5 juni gekozen. Aan scholen wordt gevraagd om samen 

met andere scholen binnen hun gemeente te protesteren. Zij 

kunnen lokaal besluiten hoe ze de actiedag vorm geven. Kort 

of lang, met alleen personeel of bijvoorbeeld samen met de 

ouders. De onderwijsbonden komen na de meivakantie met 

actiesuggesties en roepen hun leden op het protest creatief 

vorm te geven. 

2



actueel ac tueel 

onderwijsraad vindt grondwetartikel van grote waarde

‘Aanpassen artikel 23 niet nodig, een ruimere 
interpretatie wél’

Artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt, past in deze 

tijd; het is zelfs van grote waarde. Het maakt variëteit in het onderwijs mogelijk 

en sluit zo aan bij de grote maatschappelijke verscheidenheid die ons land 

kenmerkt. Aanpassing van het grondwetsartikel is dan ook niet nodig, een 

ruimere interpretatie van het grondwetsartikel wél, stelt de Onderwijsraad in 

zijn advies ‘Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief’.

Er moet meer ruimte komen 

voor het stichten van scho-

len, vindt de Onderwijsraad. 

Een school die voldoende 

leerlingen weet te trekken en 

vooraf deugdelijk onderwijs 

garandeert, voorziet in een 

maatschappelijke behoefte en 

heeft recht op overheidsbekos-

tiging. Stichting van scholen 

moet ook mogelijk zijn op 

basis van pedagogische visies 

of relatief nieuwe levensbe-

schouwelijke overtuigingen. 

Op dit moment is deze moge-

lijkheid er niet. De overheid 

kan openbare scholen stich-

ten en ouders en schoolbe-

sturen kunnen bijzondere 

scholen oprichten, maar het 

laatste kan alleen op basis 

van een – in de samenleving 

zichtbare – levensbeschouwe-

lijke of religieuze oriëntatie. 

Om dit te veranderen is een 

ruimere interpretatie nodig 

van artikel 23.

Kwaliteit van onderwijs
De vrijheid van onderwijs 

mag niet verhinderen dat de 

overheid zich bemoeit met de 

kwaliteit van het onderwijs, 

aldus de raad. Leerlingen heb-

ben boven alles recht op goed 

onderwijs; het is in hoge mate 

bepalend voor hun kansen 

in de samenleving. De raad 

vindt dat de overheid strenge 

eisen mag stellen aan scholen. 

Artikel 23 biedt voldoende 

ruimte om de daadwerkelijke 

onderwijskwaliteit – zoals de 

leeropbrengsten – te betrek-

ken. De vrijheid van onderwijs 

vraagt wel om behoedzaam 

handelen van de overheid. 

Kwaliteitseisen moeten zo 

objectief mogelijk in de onder-

wijswetten zijn vastgelegd, 

zodat scholen weten waar 

ze aan toe zijn. Daarnaast is 

adequate rechtsbescherming 

van scholen nodig. De Onder-

wijsraad is er voorstander van 

om voorafgaand aan de eerste 

bekostiging van een school te 

toetsen of wordt voldaan aan 

minimum deugdelijkheidsei-

sen en of het onderwijs past 

binnen de democratische 

rechtsstaat.

De AVS is blij met deze opvat-

ting, laat voorzitter Ton Duif 

weten. “Over de manier waar-

op de overheid zich over de 

kwaliteit ontfermt moet wel 

zorgvuldig gesproken worden, 

omdat vrijheid van onderwijs 

en de kwaliteitsdiscussie 

onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden zijn.” 

Het thema van Kader Primair 

9 (mei) is gewijd aan artikel 

23, de vrijheid van onderwijs.

onderzoek

Onder dwang deelnemen aan VVE nauwelijks mogelijk
Tot 2015 nemen de G37 diverse maatregelen om de toeleiding van ‘doelgroepkinderen’ naar voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) te verbeteren. Minister Van Bijsterveldt heeft laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is hierbij ‘dwang’ 
te gebruiken. Dit blijkt uiterst beperkt te zijn.

Ouders die hun kind op 

grond van hun geloofs- of 

levensovertuiging niet wil-

len laten meedoen aan VVE, 

kunnen daar niet toe worden 

gedwongen. Alleen als de 

rechter heeft besloten tot een 

ondertoezichtstelling (OTS), 

kan sprake zijn van een zeke-

re ‘dwang’. Ouders én hun 

kind zijn verplicht de aanwij-

zingen van de gezinsvoogd 

op te volgen. Een van de 

taken van de gezinsvoogd 

kan zijn, dat hij of zij toeziet 

op deelname van het kind 

aan voorschoolse educatie. 

Om deze mogelijkheid nader 

te onderzoeken, heeft de 

minister specifi eke afspraken 

gemaakt met de gemeenten 

Amsterdam en Rotterdam 

over pilots toeleiding met 

‘dwang’. 

‘e r  m o e t  m e e r  r u i m t e  ko m e n  vo o r 
h e t  s t i c h t e n  v a n  s c h o l e n ’
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regeling personele bekostiging primair onderwijs 2012/2013

IMBU-regeling vervalt
De IMBU-regeling (In Mindering Brengen Uitkeringen), vervalt op 1 augustus 2012. Het intrekken van deze 

regeling is onderdeel van de OCW-regeling waarin de bedragen voor de personele lumpsumbekostiging 

en voor het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor het schooljaar 2012/2013 zijn vast-

gelegd. Verder bevat de regeling de bekostigingsbedragen voor bijzondere situaties zoals rugzakken, 

schipperskinderen, zigeunerkinderen, et cetera.

Schoolbesturen ontvangen nu 

een uitkering of toelage van 

het UWV voor personeelsle-

den die afwezig zijn wegens 

zwangerschapsverlof of die 

vallen onder de WAO, WIA, de 

Ziektewet of de WAZO. Voor 

een deel van die personeels-

leden, namelijk diegenen 

met zwangerschapsverlof 

of (gedeeltelijke) arbeids-

ongeschiktheid, kunnen 

schoolbesturen tegelijkertijd 

vervangingskosten declareren 

bij het Vervangingsfonds (Vf). 

En dat is dubbelop. Daarom 

vordert het ministerie van 

OCW, via de IMBU-regeling, de 

UWV-uitkering weer terug van 

de schoolbesturen. Dit is een 

omslachtige procedure.

Door de IMBU-regeling en de 

onkostenvergoeding door het 

Vf tegen elkaar weg te strepen, 

vermindert de administra-

tieve last aanzienlijk. Het 

eindresultaat blijft hetzelfde. 

Het schoolbestuur ontvangt 

nog steeds de UVW-uitkering 

en kan deze gebruiken voor 

het betalen van vervangings-

kosten. OCW vordert deze 

uitkering niet meer terug. In 

verband met deze maatregel 

gaat de premie van het Vf 

omlaag. Daar staat tegenover 

dat in deze gevallen geen ver-

vangingskosten meer kunnen 

worden gedeclareerd bij het 

Vf.

De bedragen in de nieuwe 

regeling personele bekosti-

ging 2012/2013 worden over 

de gehele linie aangepast met 

-0,724 procent. Deze daling is 

volledig toe te schrijven aan 

het intrekken van de IMBU-

regeling. De in de regeling 

genoemde bedragen voor 

2012/2013 worden nog aange-

past. Dat zal met name betrek-

king hebben op de oploop in 

de bekostiging van de func-

tiemix en inkorting van de 

salarisschalen. Eerst moet de 

eerste tranche van de functie-

mix nog worden geëvalueerd. 

De gemiddelde personeelslast 

(GPL) zal wellicht worden aan-

gepast ter compensatie van de 

premiewijzigingen, zoals die 

per 1 januari en 1 april 2012 

hebben plaatsgevonden. Dit 

wordt pas bekend na besluit-

vorming hierover in het voor-

jaarsoverleg van het kabinet. 

De regeling Bekostiging 

personeel po en aanpassing 

bedragen LGB-VO 2012/2013 is 

te downloaden via www.cfi.nl/

Public/Duo/Regelgeving/Po/

Regelingen.

toename opleiding onderwijsondersteuner

Instroom lerarenopleidingen 
en aantal gediplomeerden afgenomen

Uit geactualiseerde gegevens op Stamos blijkt dat de instroom van nieuwe 

studenten in 2011 voor alle lerarenopleidingen is afgenomen. De afname is bij 

mannelijke en vrouwelijke studenten voor alle lerarenopleidingen nagenoeg 

hetzelfde. Ook het aantal afgestudeerden aan de pabo nam af; vooral minder 

mannen behaalden het diploma.

Wel is het aantal manne-

lijke studenten dat met de 

lerarenopleiding speciaal 

onderwijs start in 2011 ster-

ker gedaald dan het aantal 

vrouwelijke studenten die met 

dezelfde opleiding beginnen. 

Ook het aantal gediplomeerden 

aan de lerarenopleidingen voor 

basisonderwijs in vergelijking 

met 2010 afgenomen. Het aan-

tal mannelijke studenten dat 

een pabodiploma heeft gehaald 

is in 2010 sterker afgenomen 

dan het aantal vrouwelijke 

gediplomeerden aan de pabo. 

Het aantal studenten dat een 

diploma heeft gehaald aan een 

tweedegraads lerarenopleiding 

of een eerstegraads lerarenop-

leiding is in vergelijking met 

2009 juist toegenomen. Wel 

zijn er verschillen zichtbaar 

naar vakgebied. Ook het aantal 

gediplomeerden van de oplei-

ding tot onderwijsondersteu-

ner is in vergelijking met 2009 

toegenomen. 

Meer informatie: www.stamos.nl

De instroom van studenten op 

de pabo is het sterkst afgeno-

men onder studenten met de 

vooropleiding hoger onderwijs 

en mbo. Bij de eerstegraads 

lerarenopleidingen (hbo) is de 

instroom van vwo’ers in 2011 

het sterkst afgenomen.
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schoolgebouwen onder de loep

Grote meerderheid schoolbesturen
vóór overheveling verantwoordelijkheid 
buitenonderhoud

Ten opzichte van 

het vorige onder-

zoek in 2004, is er 

een forse stijging 

van het aantal 

voorstanders van 

decentralisatie. 

Destijds was onder 

schoolbesturen 

ongeveer 40 pro-

cent voorstander 

van decentralisa-

tie. De belangrijk-

ste voordelen van 

de overheveling onderhoud 

zijn volgens schoolbesturen 

de kortere lijnen, grotere 

autonomie, al het onderhoud 

in één hand, optimalisering 

van het onderhoud en betere 

planning en fi nanciering. 

Nadelen zijn volgens hen de 

fi nanciële risico’s en meer 

uitvoeringslast. Daarnaast 

heeft een deel van de school-

besturen aangegeven behoefte 

te hebben aan beleidsmatige 

ondersteuning, en een ver-

sterking van het professioneel 

opdrachtgeverschap.

Minister Van Bijsterveldt heeft 

in een brief aan de Kamer 

laten weten dat zij de motie 

om de verantwoordelijkheid 

van het buitenonderhoud 

van de scholen in het basis-

onderwijs over te hevelen 

naar de schoolbesturen gaat 

uitvoeren. De PO-Raad over-

legt nu over de hoogte van 

het over te hevelen bedrag en 

de randvoorwaarden waaron-

der dat moet gebeuren. Het 

streven is dat de overheveling 

per 1 januari 2014 van kracht 

wordt in het primair onder-

wijs en (v)so.

De VNG vindt het plan voor 

het overhevelen van het bui-

tenonderhoud onvoldoende 

doordacht. De huidige fi nanci-

ële situatie van veel schoolbe-

sturen vindt de VNG een groot 

risico voor het goed onder-

houden van schoolpanden. 

De organisatie stelt dat vooral 

kleinere schoolbesturen door 

de nieuwe verantwoordelijk-

heid zowel fi nancieel als qua 

expertise in de problemen 

kunnen komen.

Decentralisatie
Volgens Van Bijsterveldt is 

er een kwaliteitsslag nodig 

in de onderwijshuisvesting. 

De leeftijd van schoolge-

bouwen loopt op en relatief 

veel schoolgebouwen zijn de 

komende jaren aan vernieu-

wing toe. Ook is de kwaliteit 

van het binnenmilieu in 

schoolgebouwen voor ver-

betering vatbaar. Bovendien 

zullen in de toekomst extra 

inspanningen nodig zijn, 

onder meer vanwege de 

gevolgen van demografi sche 

krimp. De overheveling is 

één van de maatregelen die 

nodig is om knelpunten bin-

nen onderwijshuisvesting in 

het po op te lossen. Hiernaast 

wordt onderzocht of trans-

parant kan worden gemaakt 

welk bedrag een gemeente 

fi ctief beschikbaar krijgt 

voor onderwijshuisvesting en 

wat hieraan daadwerkelijk 

wordt uitgegeven. Gemeenten 

geven aan onderwijshuisves-

ting namelijk substantieel 

minder uit dan dat ervoor 

binnenkomt. Dat is echter 

niet verboden, omdat het 

geld niet geoormerkt is, maar 

wel onwenselijk. Los hiervan 

roept de minister gemeenten 

op meer aan onderwijshuis-

vesting uit te geven. Er gaan 

meer pilots starten om de 

vrijwillige algehele doorde-

centralisatie van de huisves-

ting naar schoolbesturen te 

stimuleren. Ook het primair 

en speciaal onderwijs zullen 

hierbij worden betrokken. 

OCW gaat in gesprek met 

de VNG om kwaliteitseisen 

in de modelverordening 

op te nemen, zodat niet de 

normkosten leidend zijn. In 

het verlengde hiervan wor-

den ook de mogelijkheden 

verkend om de eisen voor 

bestaande scholen aan te 

scherpen. 

meer in kadernieuws 9 en op avs.nl

Onderwijsverslag 
2010/2011
Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was het 

Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs nog niet 

verschenen. Kijk op www.avs.nl voor het laatste nieuws en 

het AVS-commentaar. Zie ook Kadernieuws 9, die medio mei 

verschijnt.

Een meerderheid van de gemeenten en schoolbesturen is vóór overheveling van 

de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen in het primair 

onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen. Wel vinden zij het belangrijk dat 

er voldoende geld naar de lumpsum gaat. Ook een goede overgangs regeling is 

essentieel. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan in opdracht van onder andere 

het ministerie van OCW en de VNG.
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jaarbericht brede scholen 2011

Groei brede scholen gaat afnemen
Het aantal brede scholen in het primair onderwijs is de afgelopen jaren verder toegenomen (200 per jaar): in 

het po zijn er nu ruim 1.600 brede scholen. De verwachting is echter dat de groei de komende jaren zal afnemen, 

blijkt uit het Jaarbericht brede scholen 2011, dat Oberon maakte in opdracht van het ministerie van OCW.

Het aantal brede scholen in 

voorbereiding is drastisch 

teruggelopen. Vooral in dorps-

kernen zijn er nog brede scho-

len gepland, in herstructure-

rings- en nieuwbouwwijken is 

dat in veel mindere mate het 

geval. Op het totaal van 7.000 

Nederlandse basisscholen 

maken er ruim 2.000 deel uit 

van een brede school. In het 

voortgezet onderwijs is het 

aantal brede scholen gestabili-

seerd (400).

In vrijwel iedere gemeente in 

Nederland zijn één of meer-

dere brede scholen te vinden. 

In de kleinste gemeenten zijn 

relatief minder vaak brede 

scholen te vinden, maar de 

verwachting is dat zij die ach-

terstand de komende jaren 

nog iets zullen inlopen.

Brede scholen staan in alle 

typen wijken, maar het vaakst 

in achterstandswijken. De 

voortrekkersrol wordt steeds 

vaker, inmiddels in de meer-

derheid van de brede scholen, 

door de basisschool vervuld. 

De afgelopen jaren is het aan-

deel brede scholen dat een 

coördinator heeft aangesteld, 

opvang, zorg en begeleiding, 

educatie, sport en bewegen. 

Steeds meer brede scholen 

richten zich op een sluitend 

arrangement van onderwijs 

en opvang voor kinderen 

van werkende ouders. Het 

(integraal) kindcentrum is te 

beschouwen als een variant 

van de brede school die zich 

kenmerkt zich door intensieve 

samenwerking tussen onder-

wijs en kinderopvang. De helft 

van de brede scholen biedt 

kinderen inmiddels een vol-

ledig dagarrangement. Naast 

tussenschoolse en naschoolse 

opvang zijn opvang vóór 

schooltijd en opvang in de 

vakanties in opkomst.

MFA-trend zet niet door
Enkele jaren geleden leek het 

er nog op dat het merendeel 

van de brede scholen in mul-

tifunctionele accommodaties 

(MFA’s) zou worden onder-

gebracht. Maar deze trend 

heeft niet doorgezet. Tussen 

2009 en 2011 is het aandeel 

brede scholen in een MFA 

fl ink gedaald, van de helft 

naar ruim een derde. Ook 

het aandeel brede scholen in 

nieuwbouw is afgenomen. 

Vooral de grote gemeenten 

lijken vaker te kiezen voor 

huisvesting van brede scholen 

met locaties verspreid over de 

wijk. MFA’s zijn dan ook rela-

tief vaak te vinden in platte-

landsgemeenten. Het behoud 

van voorzieningen die anders 

niet kunnen blijven bestaan 

en leegstand in bijvoorbeeld 

schoolgebouwen door krimp, 

spelen hierbij mogelijk een 

rol.

Teruglopende fi nanciën door 

bezuinigingen en tijds- en 

werkdruk zijn de belangrijk-

ste knelpunten van brede 

scholen. 

toegenomen van 30 naar 60 toegenomen van 30 naar 60 

procent. Ook de komst van de procent. Ook de komst van de 

combinatiefunctionarissen combinatiefunctionarissen 

heeft de brede school op het heeft de brede school op het 

niveau van de werkvloer ver-

sterkt. Daar waar gemeenten 

in de beginjaren vaak als initi-

ator en regisseur optraden, 

trekken zij zich nu geleidelijk 

terug in de randvoorwaar-

delijke sfeer. Ook het aantal 

gemeenten dat brede scholen 

met subsidies ondersteunt 

loopt terug. Ruim de helft van 

de gemeenten vindt dat brede 

scholen op termijn zonder 

steun van de gemeente moe-

ten kunnen functioneren.

Kindcentrum
Brede scholen in het po zijn 

er doorgaans voor kinderen 

van 0-12 jaar. Driekwart richt 

zich nadrukkelijk ook op 0-4 

jarigen met aandacht voor 

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

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

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

Combinatiefunctionarissen 
stimuleren sport en cultuur
Combinatiefunctionarissen dragen positief bij aan de landelijke doelstellingen 
van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Dat concluderen Kennispraktijk 
voor Sport, Onderwijs en Gezondheid en het Mulier Instituut na onderzoek naar 

de effecten van de komst van de combinatiefunctionarissen.

Uit hun onderzoek blijkt 

dat de komst van de combi-

natiefunctionarissen posi-

tieve effecten heeft gehad, 

namelijk:

•  het aanbod sport en cultuur 

is toegenomen;

•  op een (beperkt) aantal 

scholen is er nu een dage-

lijks naschools sportaanbod;

•  het aantal leden van 

sportverenigingen is 

toegenomen;

•  meer kinderen zijn ver-

trouwd geraakt met kunst- 

en cultuurvormen;

•  er is meer aandacht voor 

lokale sport en cultuur;

•  de kwaliteit van het aanbod 

is verbeterd

Aanvullend onderzoek van 

Oberon laat zien dat op enkele 

onderzochte scholen de moto-

rische ontwikkeling van kinde-

ren is verbeterd en dat ze soci-

aler met elkaar omgaan. Ook 

zijn met betrekking tot het 

binnen- en buitenschoolspro-

gramma de lijnen tussen scho-

len en verenigingen korter. 

Verder verlicht de combinatie-

functionaris vooral de taken 

van leerkrachten, waardoor zij 

zich meer bezighouden met 

hun eigen lessen.

Een knelpunt blijkt gebrek 

aan tijd te zijn voor alle 

betrokkenen. Dit knelpunt 

wordt vooral door de com-

binatiefunctionarissen zelf 

genoemd. Volgens hen zijn de 

wederzijdse verwachtingen 

van betrokken organisaties 

over de inhoud van het aan-

bod, de reguliere lessen en de 

omgang met leerlingen daar-

door niet altijd goed op elkaar 

afgestemd. Betrokken scholen 

en sportorganisaties geven als 

knelpunt aan dat de functie/

taak van de combinatiefuncti-

onaris niet duidelijk is. Oberon 

pleit daarnaast voor meer aan-

dacht voor de concurrentie tus-

sen naschoolse activiteiten op 

school en het lidmaatschap van 

verenigingen. 

In 2012 en 2013 wordt meer 

onderzoek gedaan.

Buurtniveau
De Impuls brede scholen, sport 

en cultuur steunt gemeenten 

die een combinatiefunctiona-

ris willen aanstellen. Medio 

februari 2012 is een nieuw 

bestuursakkoord gesloten. 

Aanvullend op de Impuls brede 

scholen sport en cultuur, zet 

het kabinet extra geld in om 

op buurtniveau het sport- en 

beweegaanbod te verbreden 

(‘Sport en Bewegen in de 

Buurt’). De combinatiefunctio-

naris is in deze context tevens 

buurtsportcoach. 

Meer informatie: 

www.combinatiefuncties

onderwijs.nl

AVS, Eelco Dam, e.dam@avs.nl

(lid van de project groep)

extra geld voor werving

Leerkrachten gezocht voor Caribisch Nederland

De scholen in Caribisch Nederland ontvangen de komende vier jaar extra geld van het ministerie van 

OCW om leerkrachten te werven voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar 

beroepsonderwijs. Het geld is bedoeld om het voor leerkrachten aantrekkelijker te maken om in Caribisch 

Nederland te gaan werken.

Het uitgangspunt is dat de 

scholen eerst zoeken naar 

geschikte leerkrachten in Cari-

bisch Nederland en de Caribi-

sche regio zélf. Dit lukt echter 

vaak niet. Als de scholen pro-

beren om (tijdelijk) leerkrach-

ten uit Europees Nederland 

te werven, schrikken deze 

leerkrachten regelmatig terug 

vanwege de lage salarissen en 

de extra kosten die zij veelal 

moeten maken. Scholen in 

Caribisch Nederland kunnen 

het geld dat nu extra beschik-

baar komt, gebruiken om leer-

krachten hierin te compen-

seren. Bijvoorbeeld voor het 

dichten van het pensioen- en 

AOW-gat en een verbetering 

van de tegemoetkoming in 

de reis- en verhuiskosten. Het 

staat de scholen vrij de tijdelij-

ke extra middelen naar eigen 

inzicht in te zetten.

De scholen in Caribisch Neder-

land hebben te maken met 

relatief veel vacatures, onder 

andere door het grote verloop 

van leerkrachten. Het huidige 

aanbod van (gekwalifi ceerde) 

leerkrachten op de lokale 

arbeidsmarkt is niet toerei-

kend om in alle vacatures te 

voorzien. 
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www.facebook.com/oudersenschoolsamen

Minister lanceert Facebookpagina voor 
samenwerking ouders en scholen

Minister Van Bijsterveldt gaf medio april op de Haagse basisschool Koningin Beatrix het startschot 

voor een speciale Facebookpagina voor ouders en scholen.

De pagina is onderdeel van 

de campagne die ouders en 

scholen faciliteert om met 

elkaar in gesprek te treden. 

“Ouders en de school hebben 

hetzelfde doel, namelijk het 

beste uit kinderen halen. Een 

goede samenwerking is hier-

in essentieel en dit platform 

ondersteunt daarbij”, aldus 

de minister.

Met dit soort praktische 

hulpmiddelen kunnen scho-

len het thema ouderbetrok-

kenheid onder de aandacht 

brengen tijdens open dagen 

of ouderavonden. Ouders 

kunnen op de Facebookpa-

gina met elkaar in gesprek 

over de ontwikkeling van 

hun kind. Zo zijn er tips 

over huiswerkbegeleiding en 

voorlezen te vinden, maar 

ook over mediawijsheid en 

advies over pestgedrag. Het 

platform biedt volop ruimte 

voor discussie voor ouders die 

in gesprek willen met onder-

wijsprofessionals en deskun-

digen. Bijvoorbeeld over de 

manier waarop ouders en de 

school goed met elkaar kun-

nen (blijven) communiceren 

over de ontwikkeling van kin-

deren. Scholen en leerkrach-

ten kunnen daarnaast putten 

uit goede voorbeelden van 

andere scholen. 

Meer informatie: 

www.facebook.com/ouders-

enschoolsamen, www.ouders

enschoolsamen.nl

Foto: Bas Kijzers

van langdurig verzuim is bijna helft psychisch

Stijging psychische klachten in onderwijs
Bij werknemers in het primair, voortgezet en hoger onderwijs is de laatste jaren een stijging te zien van 

psychische klachten. Dat constateert de Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar het 

verzuim binnen het onderwijs. Hieruit blijkt dat van al het langdurige verzuim 44 procent psychisch is, met 

verschijnselen als overspannenheid, burn out en depressiviteit. 

Het onderzoek toont aan dat 

er in de afgelopen jaren een 

toename is van medewerkers 

die zich vanwege psychische 

klachten ziek melden. Het 

primair onderwijs laat een 

gestage stijging zien naar 

46 procent van het langdurig 

verzuim veroorzaakt door 

psychische klachten. Jan 

van den Hoogen van Arbo 

Unie: “Het verzuim in het 

onderwijs loopt na een jaren-

lange daling weer op en deze 

stijging wordt met name ver-

oorzaakt door een toename 

van medewerkers met psy-

chische klachten. Psychische 

klachten hebben natuurlijk 

meerdere oorzaken en lig-

gen vaak in een combinatie 

van situaties in de werk- en 

privésfeer. Het lijkt er echter 

op dat de doorgaans zeer 

gemotiveerde en betrokken 

medewerkers in het onderwijs 

extra kwetsbaar zijn voor de 

toenemende eisen die vanuit 

maatschappij en overheid aan 

onderwijsmedewerkers wor-

den gesteld. De druk in het 

onderwijs is hoog, dit wordt 

toegeschreven aan onder 

meer bezuinigingen (grotere 

klassen, minder personeel, 

toename registratiedruk) en 

vergrijzing.”

Van den Hoogen vindt dat 

de focus in de sector moet 

verschuiven van verzuim en 

re-integratie naar preventie 

en (duurzame) inzetbaarheid. 

“Daarbij is het noodzakelijk dat 

medewerkers worden onder-

steund om vooral ook zelf ver-

antwoordelijkheid te nemen, 

bij het vragen van hulp en het 

werken aan oplossingen.”

Het onderzoek van de Arbo Unie 

vond/vindt sinds 2007 plaats 

onder ruim 60.000 werknemers 

binnen onderwijsinstellingen 

(39.974 werknemers in het po). 

Meer informatie: 

www.arbounie.nl
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tweede voortgangsrapportage kennis en innovatie agenda 2011-2020

‘Nederland stapje dichter bij top 5 kennislanden’
Uit de tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020, de ‘Kennis en Innovatie 

Foto 2012’, blijkt dat er vooruitgang is in de Nederlandse kennissamenleving. Nederland maakt weer 

kans om tot de top 5 van kennislanden toe te treden, aldus de KIA-coalitie, die bestaat uit bijna dertig 

organisaties uit de kenniswereld. Onderwijs scoort beter dan voorheen. De kwaliteit is goed, maar de 

publieke onderwijs investeringen blijven achter. Ook besteden leerkrachten nog te weinig tijd aan hun eigen 

deskundigheidsbevordering.

tot 1 mei 2012 opvattingen kenbaar maken

Meedenken over selectiecriteria 
voor excellente scholen
Onlangs is een jury in het leven geroepen die scholen uit het basis- en voortgezet 

onderwijs aan de minister zal voordragen voor het predicaat ‘excellente school’. 

De jury ontwikkelt momenteel de selectiecriteria en nodigt alle scholen uit 

hierover mee te denken.

De KIA-foto laat zien in hoe-

verre Nederland op koers ligt 

om rond 2020 in de top vijf 

van de kennis- en innovatielan-

den te belanden. Nederland is 

onlangs een plek gestegen en 

staat nu op de zevende plaats 

in de toonaangevende Global 

Competitiveness Index. Deze rang-

lijst van het World Economic 

Forum meet jaarlijks de concur-

rentiepositie en geeft een weer-

spiegeling van de economische 

ontwikkelingen van ruim 

130 wereldeconomieën. Om 

de weg omhoog te vervolgen, 

is nog veel werk te doen, maar 

extra investeringen lijken door 

de economische crisis moeilijk 

haalbaar. Volgens Alexander 

Rinnooy Kan, voorzitter van 

de KIA-coalitie, is Nederland 

op de goede weg. “Ik maak mij 

wel nog steeds zorgen over het 

niveau van de Nederlandse 

investeringen in scholing, ken-

nisontwikkeling en innovatie. 

Juist die leiden tot een sterkere 

innovatieve economie, meer 

werkgelegenheid, hogere belas-

tingopbrengsten en minder 

kosten voor de sociale zeker-

heid. (…) We zullen de moge-

lijkheden maximaal moeten 

benutten om alles slimmer en 

effectiever te doen.”

De Nederlandse publieke 

onderzoeksinvesteringen lig-

gen boven het gemiddelde van 

de OESO-landen. Toch kleuren 

de indicatoren voor investerin-

gen in onderwijs en onderzoek 

rood. De publieke onderwijsin-

vesteringen blijven achter bij 

die van de top 5 van kennislan-

den. Onderwijs scoort dit jaar 

gemiddeld genomen wel beter 

dan voorheen. Op onderdelen 

haalt het onderwijs zelfs nu al 

de KIA-doelstelling voor 2020. 

De kwaliteit van het funde-

rend onderwijs en het middel-

baar beroepsonderwijs is goed; 

vooral het dalend aantal zeer 

zwakke scholen en voortijdige 

schoolverlaters valt op. Minder 

positief is dat de tijdsbesteding 

van leerkrachten voor hun 

eigen deskundigheidsbevor-

dering met 3 procent van de 

arbeidstijd ver verwijderd blijft 

van de doelstelling. Ook het 

aantal volwassenen dat partici-

peert in onderwijs en training 

vertoont geen groei. 

Stichting van het Onderwijs 

en de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen 

(KNAW) voeren het secretariaat 

van de KIA-coalitie. De KIA 

Foto 2012 is te downloaden 

via www.kennisinnovatie

agenda.nl. 

De jury denkt voorlopig aan 

een vijftal selectiecriteria en 

hoopt op reactie van scholen 

te ontvangen op deze voorlo-

pige criteria: 1) de resultaten 

op verschillende terreinen, 

2) de concrete vertaling van 

de visie van de school op goed 

onderwijs door de inrichting 

van het onderwijsproces, 

3) de mate waarin dit onder-

wijsproces bijdraagt aan 

behaalde resultaten, 4) de 

situatie waarin de school ver-

keert (bijvoorbeeld veel ach-

terstands- of zorgleerlingen) 

en 5) het schoolexcellentiebe-

leid. Wat de resultaten betreft 

gaat het de jury enerzijds 

om resultaten op de verschil-

lende leergebieden en vak-

ken, dus de resultaatgebieden 

zoals de inspectie ze ook han-

teert, maar ook om resultaten 

op gebieden als burgerschap, 

sociale vaardigheden, cultu-

rele vorming, redzaamheid, 

probleemoplossend vermo-

gen en dergelijke. Bij deze 

tweede groep resultaten 

hecht de jury eraan een vorm 

van meting en documentatie 

te hebben. De jury vraagt 

scholen dan ook naar hun 

ervaringen met het meten 

en documenteren van deze 

resultaten. 

Scholen kunnen hun opvat-

tingen en ervaringen ten 

aanzien van de selectiecrite-

ria tot 1 mei 2012 schrifte-

lijk kenbaar maken via een 

e-mail aan excellentescholen

@regioplan.nl. Meer infor-

matie: www.rijksoverheid.nl/

excellente-scholen
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zorgen over grooming

Ouders hoofdverantwoordelijk voor toezicht
op online contacten kind met volwassene

Ruim twee derde van de ouders – 69 procent – zich zorgen maakt over digitale 
kinderlokkerij, oftewel grooming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma 
Altijd Wat (NCRV) en het magazine J/M Ouders naar de gevaren op internet voor 
kinderen. Ouders vinden dat zijzelf als eersten moeten toezien op online contacten 

tussen volwassenen en kinderen. School volgt hierin op de derde plaats.

Driekwart van de ouders vindt 

zichzelf hoofdverantwoorde-

lijke voor dit toezicht, gevolgd 

door internetproviders (36 

procent) en school (23 pro-

cent). Pas daarna komen poli-

tie en justitie (21 procent).

Het voeren van seksuele 

gesprekken door volwassen 

met minderjarigen op inter-

net moet strafbaar worden, 

vindt een overgrote meerder-

heid van de ouders (90 pro-

cent). Zo’n verbod gaat verder 

dan de huidige mogelijkheden 

van politie en justitie om 

grooming aan te pakken. Sinds grooming aan te pakken. Sinds grooming

2010 is het strafbaar om als 

volwassene online een ont-

moeting voor te stellen met de 

bedoeling ontucht te plegen. 

Daar staat maximaal twee jaar 

celstraf op.

Bij grooming doet de kinder-grooming doet de kinder-grooming

lokker zich vaak voor als een 

leeftijdsgenootje van het 

slachtoffer. Een grote meer-

derheid van de ouders (90 pro-

cent) in het onderzoek vindt 

dat de politie zich op inter-

net mag voordoen als kind, 

om zo groomers in de val te 

lokken. Volgens de wet mag 

dat nu alleen bij een concrete 

verdenking.

Een op het oog kleine groep 

ouders zegt dat hun kinderen 

zeker zijn benaderd door een 

volwassene die zich valselijk 

voordeed als leeftijdsge-

nootje. Dat komt neer op 32 

van de 1532 kinderen in het 

onderzoek (2 procent). Een 

even grote groep kinderen 

is volgens hun ouders waar-

schijnlijk benaderd, maar de 

ouders weten dat niet zeker. 

Nederland telde in 2011 zo’n 

2,3 miljoen kinderen van 

6 tot en met 17 jaar, de onder-

zochte leeftijdscategorie. Dat 

zou volgens de onderzoekers 

kunnen betekenen dat moge-

lijk duizenden kinderen de 

voorbije jaren zijn benaderd 

door volwassenen, digitaal 

vermomd als kind. Justitie, 

dat hierover tot nog toe geen 

betrouwbare cijfers heeft, acht 

dat aantal aannemelijk. 

Meer informatie: 

www.jmouders.nl

eerste twintig weken gratis

Een jaar lang
schoolfruit

Maximaal 1.200 basisscholen kunnen zich vanaf april 
aanmelden voor een jaar lang schoolfruit en -groenten. 
Het programma start volgend schooljaar.

De eerste twintig weken zijn de groenten en het fruit gratis, 

daarna dient de school een structurele oplossing te hebben om 

wekelijks twee dagen schoolfruit te verstrekken aan de leer-

lingen. Dit kan door ouders fruit mee te laten geven of via een 

leverancier. Het doel is schoolfruit een structurele plek in het 

beleid van basisscholen te geven en kinderen meer kennis bij 

te brengen over groenten en fruit. De regeling, die met subsidie 

van de EU en het bedrijfsleven wordt ondersteund, geldt voor 

alle basisscholen in Nederland. 

Aanmelden kan tot 4 september aanstaande. Zie 

www.euschoolfruit.nl/school en www.euschoolfruit.nl/

aanmeldeneu

meer inspraak

Kinderen vinden bso
te ‘schools’

Meer dan twee derde van de kinderen in de leeftijd van 
8 tot en met 12 jaar ervaart de buitenschoolse opvang (bso) 
als te ‘schools’. Een kwart noemt de opvang zelfs ‘saai’. Ze 
willen veel meer inspraak in wat ze mogen doen. Dit blijkt 
uit landelijk onderzoek van Eisvrij, een vrijetijdsorganisatie 
voor kinderen en jongeren.

De organisatie concludeert dat er veel te verbeteren valt voor 

bso’s. Zo geeft vier op de vijf kinderen aan niet zo vaak of zelfs 

nooit op excursie te gaan, terwijl een ruime meerderheid dit wel 

leuk zou vinden. Veruit de meeste kinderen willen daarnaast 

veel meer zelf bedenken wat ze doen op de bso; 21 procent geeft 

aan dat ze die inspraak al hebben. Eisvrij wil met bso’s gaan 

samenwerken om invulling te geven aan de vrije tijd van kinde-

ren, zowel doordeweeks als in de vakantie. 
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v eel  wa a r d e  h ec h t en  a a n  pro f e s si o n el e  l e i d in g

onderzoek

Schoolleiders
massaal vóór 
verplicht
professionaliseren
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>

Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het 

teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op 

het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. En, opvallend, meer dan 90 procent is 

voorstander van een verplichting tot professionalisering voor bestuurders, leidinggevenden en 

onderwijsgevenden. Dit blijkt uit recent onderzoek van de AVS. tekst astrid van de weijenberg

Professionalisering vindt vooral plaats op het gebied van 

leiderschap, schoolorganisatie en bestuurlijke verhoudin-

gen, laat de Onderzoeksrapportage Professionalisering 

2012 van de AVS zien. Over het thema professionalisering 

in het primair onderwijs vulden hiervoor 1.050 leiding-

gevenden op bovenschools en schoolniveau (maar liefst 20 

procent van de AVS-leden) een vragenlijst in. Want al heeft 

twee derde van de besturen de scheiding tussen bestuur 

en toezicht geregeld, blijkt uit een nader onderzoek naar 

Bestuurlijke verhoudingen, daarmee zijn ze er nog niet.

Onderdeel meerjarenbeleidsplan Schoolleiders 

en bovenschoolse leidinggevenden vinden professionalise-

ring belangrijk, valt af te leiden uit de antwoorden op de 

open vragen. Een leven lang leren is een principe waaraan 

ze veel belang hechten. Net als de voorbeeldfunctie: goed 

voorbeeld doet goed volgen. Professionalisering, vinden 

velen, heeft effect op de motivatie, de contacten met ande-

ren en leidt tot een herbezinning op de visie en de strategie 

binnen de organisatie. Het stelt leidinggevenden beter in 

staat om ontwikkelingen van buitenaf naar de praktijk te 

vertalen. Professionalisering verbetert het primaire proces 

en dat motiveert.

Belangrijk criterium bij de professionalisering op scholen 

is dat de thema’s waarop dat gebeurt aansluiten bij de lan-

getermijnvisie van de organisatie. En de beschikbare mid-

delen moeten daarvoor ingezet worden. Het lijkt erop dat 

leidinggevenden graag zien dat opleiding en ontwikkeling 

onderdeel zijn of worden van een meerjarenbeleidsplan. 

Ruim een kwart van de leidinggevenden geeft aan dat hun 

organisatie niet beschikt over zo’n beleidsplan. Met name 

bij organisaties zonder beleidsplan is niet de visie leidend, 

maar het budget.

Uit de reactie van veel leidinggevenden komt naar voren 

dat zij goed personeelsmanagement essentieel vinden, 

met gebruik van instrumenten als de gesprekkencyclus 

en het POP. Dat geldt niet alleen voor onderwijsgevenden, 

maar ook voor leidinggevenden. Leidinggevenden voeren 

vaker ontwikkelingsgesprekken met hun medewerkers 

dan zij zelf krijgen. Terwijl een leidinggevende met wie 

regelmatig een ontwikkelingsgesprek gevoerd wordt, dat 

ook vaker met zijn medewerkers voert. Bovendien wor-

den de gesprekken als zinvoller ervaren als ze frequent 

plaatsvinden.

De respondenten ervaren ook knelpunten bij de profes-

sionalisering, zoals gebrek aan tijd en geld, en de thuis-

situatie: de huidige werkdruk, vervanging die nodig 

is wanneer professionals een opleiding volgen en het 

tijdsbeslag dat professionalisering op het privéleven legt, 

zijn veelgenoemde belemmeringen. En de Lerarenbeurs 

is er bijvoorbeeld niet voor schoolleiders. Een gemiste 

kans, vindt AVS-voorzitter Ton Duif. Ook bureaucratie 

en regelgeving vanuit de overheid zijn niet bevorderlijk. 

Daarnaast zegt ongeveer 14 procent dat de organisatie 

geen leercultuur heeft, dat nut en noodzaak van profes-

sionalisering niet erkend wordt of dat er professionals in 

de organisatie zijn die een onvoldoende lerende houding 

hebben.

Verplichten Een van de opvallende conclusies uit 

het onderzoek is dat meer dan 90 procent van de onder-

vraagden voorstander is van een verplichting tot pro-

fessionalisering voor bestuurders, leidinggevenden en 

onderwijsgevenden. Ook Duif vindt dit een opmerkelijke 

conclusie. “Verplichting is het sluitstuk van het verhaal, 

zeker niet het begin. Maar het toont wel duidelijk aan 

dat schoolleiders zich bewust zijn van de noodzaak tot 

professionalisering en daartoe ook bereid zijn. Dat ze in 

gesprek gaan over wat hiervoor nodig is. Ik kom net van 

een Amerikaanse congres en in Amerika zie je dezelfde 

bewustwording. We moeten laten zien dat we professio-

nals zijn die weten wat er nodig is in het onderwijs. Doen 

we dat niet, dan roepen we veel ellende over ons af.”

Ook voor de positie tegenover het bestuur is het van 

belang dat de schoolleider sterk in de schoenen staat, 

vindt Duif. “Je kunt pas een eigen positie claimen als je 

vertalen. Professionalisering verbetert het primaire proces 

en dat motiveert.

Belangrijk criterium bij de professionalisering op scholen 

is dat de thema’s waarop dat gebeurt aansluiten bij de lan-

getermijnvisie van de organisatie. En de beschikbare mid-

delen moeten daarvoor ingezet worden. Het lijkt erop dat 

leidinggevenden graag zien dat opleiding en ontwikkeling 

onderdeel zijn of worden van een meerjarenbeleidsplan. 

Ruim een kwart van de leidinggevenden geeft aan dat hun 

organisatie niet beschikt over zo’n beleidsplan. Met name 

bij organisaties zonder beleidsplan is niet de visie leidend, 

maar het budget.

Schoolleiders
massaal vóór 
verplicht
professionaliseren

‘ j e  k u n t  pa s  e e n  e i g e n  p o s i t i e 
c l a i m e n  a l s  j e  e e n  p r o f e s s i o n a l 
b e n t  m e t  k e n n i s  v a n  z a k e n ’ 
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een professional bent met kennis van zaken. Dan zal een 

bestuurder zich wel drie keer bedenken voordat hij of zij 

tegen de visie van een schoolleider ingaat. Die laatste is 

dan de critical friend geworden, waar de bestuurder graag 

naar luistert in plaats van mee afrekent.” Bestuurders 

krijgen steeds meer zeggenschap en verdienen krachtige 

tegenspelers, vindt Duif. “De overheid stort sinds de invoe-

ring van de lumpsum steeds meer in de bestuurlijke trech-

ter. Ik snap dat wel, maar nergens in de wereld zie je dat 

zo sterk als hier. Nu gebeurt het dat zelfs de inspectie zich 

wendt tot het bestuur in plaats van tot de schoolleider. 

En daarbij zie je ook dat de schoolleider soms door het 

bestuur op afstand wordt gehouden. Dat is toch raar.”

Wat Duif daarbij stoort is dat er geen enkele eis aan de 

professionele kwaliteit van de bestuurder wordt gesteld. 

“Dat is het hoogste beslisniveau. Bestuurders zijn soms ver-

antwoordelijk voor wel vierhonderd tot vijfhonderd fte’s. 

Over professionalisering van leerkrachten en schoolleiders 

is van alles vastgelegd, maar nergens gaat het over bestuur-

ders. Er komen ook steeds meer andere type bestuurders. 

Steeds minder bestuurders komen uit het onderwijs en 

daarom is professionalisering hard nodig.”

Bestuurlijke verhoudingen Senior AVS-adviseur 

Carine Hulscher-Slot begeleidt schoolbesturen bij de schei-

ding van bestuur en toezicht. Dit onderwerp stond centraal 

in een scholenpanelonderzoek dat de AVS in november 

2011 uitvoerde (660 respondenten/leidinggevenden). Bij 

ongeveer twee derde van de deelnemers is de functieschei-

ding inmiddels geregeld, 29 procent is het nog aan het 

implementeren en 9 procent heeft het nog niet geregeld. 

De onderwijsinspectie en de auditdienst controleren de 

functiescheiding. In het uiterste geval kunnen zij schoolbe-

sturen korten op de bekostiging.

Na de implementatie is het voor schoolbesturen echter nog 

niet klaar, zegt Hulscher-Slot. “Hoe breng je de Raad van 

Toezicht in positie, zijn de rollen en verantwoordelijkhe-

den duidelijk, hoe houd je vinger aan de pols? Loslaten is 

anders vasthouden: hoe geef je daar vorm aan?”

Uit het onderzoek naar bestuurlijke verhoudingen blijkt 

dat 39 procent van de organisaties koos voor een model 

met twee lagen: een orgaan voor bestuurlijke (College van 

w i e  z a l  d at  b e ta l e n ?

In maart van dit jaar zijn er voor de professionalisering 

van schoolleiders extra middelen uitgekeerd aan scholen, 

in de zogenoemde prestatiebox primair onderwijs. De 

regeling houdt in dat er per school een bedrag wordt 

uitgekeerd. Voor basisscholen en speciale scholen voor 

basisonderwijs is dat voor de eerste vijf maanden van 

het schooljaar 2012/2013 een bedrag van t 809 en voor 

scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs t 1.415. 

Eerder kregen (s)bo- en (v)so-scholen voor de laatste 

zeven maanden van 2011/2012 respectievelijk t 1.133 

en t 1.980. Dit komt neer op resp. t 1.942 en t 3.395 in 

het kalenderjaar 2012 voor de professionalisering van 

schoolleiders in het (s)bo en (v)so. Ook via de Europese 

Commissie is er geld beschikbaar voor projecten in het 

kader van school leadership. Volgens AVS-voorzitter 

Ton Duif wordt daar nog te weinig gebruik van gemaakt. 

“Daarin zou Nederland veel actiever kunnen zijn. Maar 

het valt niet mee om de Brusselse mores te doorgronden. 

Daar zou het onderwijs wel hulp van de overheid bij 

kunnen gebruiken.” Binnenkort gaat de AVS daar met het 

ministerie van OCW over praten.

b i j  o r g a n i s at i e s  z o n d e r 
b e l e i d s p l a n  i s  n i e t  d e  v i s i e 
l e i d e n d ,  m a a r  h e t  b u d g e t
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onderzoek

Bestuur, Raad van Bestuur of bestuur) en een voor toezicht-

houdende taken (algemene ledenvergadering, Raad van 

Toezicht en Raad van Commissarissen). Twaalf procent 

koos voor het one-tiermodel ofwel een eenlaagsmodel, waar-

bij het algemeen bestuur toezicht houdt op het dagelijks 

bestuur. En 46 procent heeft het toezicht bij het bestuur 

en de bestuurlijk taken bij het bovenschools management 

liggen.

Hulscher-Slot ziet dat dat het one-tiermodel kan werken 

voor eenpitters, hoewel je dan aanloopt tegen de inge-

wikkelde constructie dat een bestuur bestaat uit een 

werknemer en een onbezoldigde bestuurder. Voor andere 

organisaties pleit Hulscher-Slot voor een model waarbij de 

scheiding duidelijker is.

Naarmate de schoolleider meer betrokken is bij het nieuw 

gekozen bestuursmodel is hij of zij er meer tevreden over 

dan degenen die niet bij de besluitvorming betrokken 

waren, blijkt uit het onderzoek. Betrokken schoolleiders 

geven gemiddeld een 4,1, niet-betrokken een 2,6 op een 

vijfpuntschaal (1 = zeer ontevreden, 5 = zeer tevreden). Hul-

scher denkt ook dat het Policy Governancemodel dat zij vaak 

adviseert om de scheiding verder vorm te geven daarbij 

kan helpen. Het model dwingt besturen een heldere visie 

en koers van de organisatie te formuleren. Daarnaast is 

het voordeel van dit model dat de rollenscheiding niet 

ophoudt op het niveau van Raad van Bestuur-College van 

Bestuur. Ook de verantwoordelijkheden, het budget en 

de verwachte resultaten van de lagen daaronder worden 

transparant gemaakt.

Rolvermenging De meeste bestuurders weten goed 

wat er speelt op het gebied van bestuurlijke verhoudin-

gen, is de ervaring van Hulscher-Slot. Ze is het met Ton 

Duif eens dat er meer eisen gesteld mogen worden aan 

de bestuurders, maar ziet ook de trend dat besturen com-

petentieprofi elen gebruiken om nieuwe bestuursleden te 

werven en daarmee toch een kwalifi catieniveau invoeren.

De meeste bestuurders houden ook alert in de gaten hoe 

het gaat en zijn van plan om het nieuwe bestuursmodel 

te evalueren. Hulscher-Slot: “Maar ik weet dat er ook heel 

veel zijn die denken: ‘Klaar, geregeld’. Die zien we bij de 

AVS over een paar jaar weer terug met problemen. Omdat 

het bijvoorbeeld heel moeilijk is om die rolvermenging 

te vermijden. We hebben daar de afgelopen jaren talloze 

voorbeelden van gezien. Denk aan Amarantis of hogescho-

len waar megalomaan om is gegaan met huisvestingsgel-

den. Denk aan woningbouwcorporaties. Je ziet wel dat 

toezichthouders daardoor voorzichter zijn geworden. Nu 

is het goed om daarin een balans te vinden, om niet door 

te schieten en te verkrampen.” 

De AVS-onderzoeken naar professionalisering en bestuur-

lijke verhoudingen zijn te vinden op www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanel.

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

n i e u w
p r o f e s s i o n a l i s e r i n g s -
a a n b o d !

Raadpleeg voor 

(nieuwe) cursussen 

en trainingen op het 

gebied van bestuurlijke 

verhoudingen en andere 

terreinen in de zojuist 

verschenen AVS Professionaliseringsgids 

2012/2013 of kijk op www.avspifo.nl. 

De nieuwe gids aanvragen kan via 

info@avs.nl of tel. 030-2361010. Neem voor 

begeleiding, advies en meer informatie 

over het (nieuwe) aanbod op het gebied van 

bestuurlijke verhoudingen contact op met 

senior AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot, 

c.hulscher@avs.nl.

verschenen AVS Professionaliseringsgids verschenen AVS Professionaliseringsgids verschenen AVS Professionaliseringsgids 

Raadpleeg voor 

(nieuwe) cursussen 

en trainingen op het 

gebied van bestuurlijke 

verhoudingen en andere 

terreinen in de zojuist 

verschenen AVS Professionaliseringsgids 

Raadpleeg voor 

(nieuwe) cursussen 

en trainingen op het 

gebied van bestuurlijke 

verhoudingen en andere 

terreinen in de zojuist 

verschenen AVS Professionaliseringsgids verschenen AVS Professionaliseringsgids 
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Over het thema 

Nog niet zo lang geleden schreef de 

Amerikaanse Diane Ravitch een boek waarin 

zij het Amerikaanse testsysteem en de gevol-

gen daarvan op het onderwijs fel bekritiseert. 

Ondertussen lijken we op het Europese vas-

teland – uitzonderingen daargelaten – nog 

steeds stappen te zetten richting een verge-

lijkbare ‘afrekencultuur’. En ook hier worden 

de eerste gevolgen zichtbaar. Schoolleiders 

ageren duidelijk tegen de druk op meetbare 

opbrengsten (zie hun reactie op de webpoll). 

Daarnaast constateerde het Vervangingsfonds 

onlangs voor het eerst sinds jaren een lichte 

stijging van het ziekteverzuim in het primair 

onderwijs: de hoge werkdruk en toenemende 

prestatiedruk worden als belangrijkste facto-

ren genoemd.

Is één en één drie? Schiet het primair onder-

wijs door? Denk aan de druk op taal- en reken-

opbrengsten, de verplichte eindtoets, het pre-

dicaat ‘excellent’, het daarbij horende risico op 

publiekelijke afrekening (het stempel ‘zwak’) 

en tegelijk de verschuiving richting Passend 

onderwijs (waardoor meer kinderen in de klas 

komen die extra begeleiding nodig hebben om 

goede Cito-score te halen).

In dit nummer leggen wetenschappers uit dat 

het helemaal niet zo slecht gesteld is met het 

Nederlandse basisonderwijs, of laten we het 

voor de grap eens omdraaien: de sector doet 

het eigenlijk internationaal gezien al heel lang 

heel goed. Aan de hand van de visie van Ken 

Robinson wordt uitgelegd waarom het van 

belang is niet alleen naar taal- en rekenvaar-

digheden te kijken. Schoolleiders vertellen 

over hun eigen ervaringen met de afrekencul-

tuur en tot slot spreken ouderorganisaties hun 

zorg en verwachtingen uit.

thema  ta al en afrekenen

Aziatische leerlingen scoren standaard veel 

hoger dan Nederlandse. Dat blijkt uit inter-

nationale onderzoeken zoals PISA. Voor onze 

minister bleken de uitkomsten van die laat-

ste studie reden om het onderwijs beleid aan 

te passen. Op naar het strakke telraam van 

China? 

tekst daniëlla van ‘t erve

Zowel economisch als op het gebied van onderwijs doet 

Azië het beduidend beter dan Westerse landen. In inter-

nationale vergelijkingen, zoals de driejaarlijkse PISA-

Foto: Hans Roggen
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reëel  omg a a n me t  int ern ation a l e  r a ngl i js t en

‘Nederland
 scoort
 steevast
 fantastisch’

studie, eindigen Japan, Zuid-Korea en Singapore steevast 

in de top vijf. Nieuwkomer Sjanghai kwam zelfs meteen 

op de eerste plaats binnen. En ondertussen tuimelt 

Nederland bijna uit de top tien van de scorelijst. Dat is 

slecht nieuws voor de Nederlandse ambitie om als ken-

niseconomie tot de top vijf van de wereld te behoren. 

Minister Marja van Bijsterveldt greep najaar 2009 de 

PISA-scores meteen aan om het beleid nog wat aan te 

scherpen: terug naar de kern en nog meer de focus op 

taal en rekenen. Een goed voorbeeld van waar de druk 

van internationale vergelijkingen toe kan leiden. Maar is 

het wel terecht dat de minister zich laat leiden door een 

internationale ranglijst?

“Met ambitie is niets mis”, zegt Henno Theisens. Hij is 

lector Public Management aan de Haagse Hogeschool en 

was daarvoor werkzaam bij de OESO, de organisatie die 

het PISA-onderzoek leidt. “Een hoge score op de PISA-

ranglijst mag ook best een doel zijn, maar zeggen dat 

je hierin tot de top 5 wilt horen is niet realistisch. Dan 

bouw je de teleurstelling al in, terwijl je het als land heel 

goed doet als je tot de eerste 15 behoort.”

Privéles Het lijkt ook logisch om prestatiegerichter 

te gaan werken, dat is immers een van de succesfacto-

ren in het Aziatische onderwijs. Alleen schieten ze er 

daar zo ver in door, dat Nederland dat nooit zou kun-

nen evenaren, als we dat al zouden willen. Onderwijs 

is in dat soort landen dé manier om vooruit te komen. 

Daarbij geldt vaak een afvalsysteem: alleen de besten 

mogen door. In Singapore worden kinderen om de twee 

jaar getest, wat bepalend is voor het vervolg. Dat zorgt 

ook voor teaching to the test, kinderen oefenen alleen die 

stof die in de toets aan bod komt. Na schooltijd krijgen 

kinderen er standaard nog uren privéles. Tot slot is dat 

wat ouders uitgeven aan onderwijs even groot als wat 

de overheid investeert. Theisens: “Er wordt dus veel tijd, 

geld en energie geïnvesteerd om kinderen verder te 

‘d e  to p  5  v a n  d e  p i s a - r a n g l i j s t 
i s  n i e t  r e a l i s t i s c h ’
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achteruit gaan. In Europa scoren Nederlandse leerlingen 

consistent ver boven het gemiddelde. Wereldwijd liggen de 

prestaties van Nederland iets lager. Dat komt vooral door 

de hoge scores uit Zuidoost-Azië, waarvan het onderwijs-

systeem en de cultuur zich dus maar moeilijk met die van 

Nederland laat vergelijken. “Iedereen is ervan overtuigd: 

het Nederlandse onderwijs is slecht. Maar dat is dus 

onzin”, spreekt Scheerens ferm. En ook Henno Theisens 

kan zich boos maken over het verkeerde beeld dat is ont-

staan. “Als je steeds maar weer hetzelfde negatieve verhaal 

vertelt, doe je geen recht aan de mensen die er dagelijks 

keihard aan werken. Dat werkt demotiverend, terwijl je 

juist reden hebt om trots te zijn. Nederland scoort steevast 

fantastisch en zakt helemaal niet steeds verder in de ran-

king. Een puntje meer of minder zegt namelijk niet zoveel.”

Om scores met elkaar te kunnen vergelijken, moet er vol-

gens Theisens een zekerheidsmarge worden aangehouden 

van ongeveer tien PISA-punten. Dat betekent dat in de laat-

ste PISA-test, de score van Nederland statistisch gezien niet 

verschilt van die van Australië (9) en die van Ierland (23) en 

alle landen daartussenin.

Daarnaast maken niet alle kinderen de test, de proef zegt 

daarmee dus niet alles over het hele land. Bovendien doen 

er ook steden mee als Sjanghai en Hongkong, waarvan de 

resultaten automatisch hoger zijn door de betere economi-

sche achtergrond van de leerlingen die er wonen. En die 

resultaten zeggen al helemaal niets over de resultaten van 

het hele land. Maar wat hebben internationale vergelij-

kingen dan eigenlijk voor nut? “Het is altijd goed te weten 

waar je als land staat”, zegt Theisens. “Het geeft een begin-

nend inzicht in de kwaliteit van onderwijs. Als Nederland 

opeens niet meer in de top twintig zou staan, dan is er 

reden tot zorg. Duitsland, die in de eerste PISA-meting fl ink 

onder het OESO-gemiddelde scoorde, heeft het onderwijs 

grondig hervormd en scoort nu veel beter.”

Imago Als je de resultaten van landen met vergelijkbare 

onderwijssystemen naast elkaar legt, eindigt Nederland 

altijd in de top. Van de Europese landen scoort Finland 

het hoogst, (met afstand) gevolgd door Nederland. “De 

uitkomsten van OESO zijn vrij helder, maar ze verklaren is 

iets anders. Er zijn honderdduizend factoren die de kwali-

teit van onderwijs bepalen”, zegt Theisens. “Finland stelt 

in elk geval hoge eisen aan de kwaliteit van leerkrachten. 

Ze nemen 10 procent aan van de beste mensen die zich 

aanmelden voor de, academische, lerarenopleiding. Dan 

is het niet zo gek dat dit invloed heeft op de kwaliteit en 

brengen. Dat zie ik in Nederland niet zo snel gebeuren.”

In veel Oost-Aziatische landen als China, Japan en Zuid-Ko-

rea is de cultuur sterk beïnvloed door het confucianisme. 

“Die cultuur is fundamenteel anders dan de Nederland-

se”, vertelt Jaap Scheerens, hoogleraar Onderwijskunde 

aan de Universiteit Twente en jarenlang nauw betrokken 

bij het PISA-onderzoek. “Er zijn klassen van vijftig leerlin-

gen, er heerst discipline, de schooltijden zijn langer en 

het onderwijs wordt anders beleefd: goed willen presteren 

is simpelweg onderdeel van de cultuur. Die kunnen we en 

willen we niet kopiëren.”

‘m e t  e e n  g r o ot  a a n ta l 
a c h t e r s ta n d s l e e r l i n g e n  i s  h e t 
l a s t i g e r  s c o r e n ’

Henno Theisens: “Ouders vragen zich hier al snel af of een school niet te 
prestatiegericht is. Zo’n vraag wordt in geen enkel ander land gesteld.”

Zelfdodingen Heel gezond is het namelijk niet: door 

de druk die het systeem met zich meebrengt, is het aantal 

zelfdodingen onder Aziatische scholieren schrikbarend. 

Dat kopiëren hoeft verder ook helemaal niet, want het 

Nederlandse primair en voortgezet onderwijs scoort al 

jaren prima. Met twee collega-onderzoekers legde Jaap 

Scheerens in 2011 alle nationale en internationale studies 

over onderwijskwaliteit uit de laatste vijftien jaar naast 

elkaar. Met als conclusie dat er geen duidelijke aanwij-

zingen zijn dat de prestaties van Nederlandse leerlingen 
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De wereld verandert, de opkomst van nieuwe spelers als 

China en India is een feit. “Daar wordt nogal zenuwachtig 

op gereageerd, maar het is ook een kans”, zegt Theisens. 

“Het dwingt je om als land innovatiever en creatiever te 

zijn om te kunnen concurreren. Daarnaast wordt onze 

markt met 1,3 miljard mensen in China een stuk groter 

en er vallen daar heel wat dijken aan te leggen.”

Bovendien kun je van die culturen best wat leren, vindt 

Scheerens. “Interessant is bijvoorbeeld de grote bereid-

heid van leerkrachten om samen te werken, van elkaar te 

leren en anders te gaan werken. Kortom: om het onder-

wijs continu te willen verbeteren. In Nederland wordt er 

wel gepraat over professional learning communities, maar we 

zijn nog lang niet zo ver. De opkomst van Azië dwingt ons 

wellicht minder huiverig te zijn voor externe bemoeienis 

met het onderwijs.” 

het imago van het onderwijs.” (zie www.avs.nl/congres2012

voor de pdf van de presentatie van Pasi Sahlberg over de 

verklaringen voor het Finse succes, red.)

Verder heeft Finland een homogene cultuur, stelt Schee-

rens. “Met een groot aantal achterstandsleerlingen zoals 

in Nederland is het lastiger om zo hoog te scoren.” Dat 

doen we overigens wel bijzonder goed: onze hoge positie 

is namelijk vooral te danken aan de hoge score van ach-

terstandskinderen die substantieel beter is dan in andere 

landen. Daartegenover doen de Nederlandse toppresteer-

ders het juist wat minder goed, daar komt de Nederlandse 

mentaliteit om de hoek kijken. Theisens: “Ouders vragen 

zich hier al snel af of een school niet te prestatiegericht is. 

Zo’n vraag wordt in geen enkel ander land gesteld. Hoogbe-

gaafdheid zien we hier als een probleem. Als decennialang 

de cultuur heerst van ‘doe maar normaal’ en je je als goede 

student niet hoeft te onderscheiden, dan moet je niet ver-

baasd zijn dat je dat terugziet in onze topscores.”

Trend Nederland scoort dus goed, maar het kan altijd 

beter. In de focus op taal en rekenen en de omslag naar 

opbrengstgericht werken, kunnen beide experts zich 

goed vinden. Al is dat beleid natuurlijk al veel eerder 

ingezet, weet Scheerens. “We leven in een global economy. 

Opbrengstgericht werken wordt wereldwijd steeds meer 

toegepast. Het is een trend die al jaren gaande is.”

thema  ta al en afrekenen

‘ J e  k u n t  d e  o n d e r w i j s c u lt u u r
 v a n  e e n  a n d e r  l a n d 
n i e t  ko p i ë r e n ’

Jaap Scheerens: “Interessant is bijvoorbeeld de grote bereidheid van leerkrachten om samen te werken, van elkaar te leren 
en anders te gaan werken.” Foto: Martin Bosker
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‘ j e  s ta at  m e t  j e  ru g  t eg en  d e  mu u r’

thema  ta al en afrekenen

“Als een school het volgens het toezichtkader van de 

inspectie slecht doet, word je daarop afgerekend. Hoe 

zwaarder een school het heeft, des te sterker wordt er afge-

rekend”, weet Jean Paul Later. Hij is schoolleider van basis-

school Roncalli in Balgoy en De Paulusschool in Wijchen en 

vindt dat een repressief toezicht groei en ontwikkeling van 

scholen in de weg staat.

Ook Peter van Dijk, schoolleider van jenaplanscholen De 

Peppels en De Canadas in Boxmeer, herkent zich in een 

afrekencultuur. “Prestaties van scholen worden beoordeeld 

op een manier die gestoeld is op klassikaal denken en die 

gaat er van uit dat alle kinderen minimaal een bepaald 

niveau halen. Er wordt te weinig rekening gehouden met 

de leerlingpopulatie, zeker met het oog op Passend onder-

wijs. Je zou het moeten omdraaien: uitgaan van de moge-

lijkheden van leerlingen en scholen afrekenen op de vraag 

of ze die voldoende benut hebben.”

Dat er te weinig rekening gehouden wordt met de school-

populatie, is precies de kritiek op de inspectiebeoorde-

lingen van Jeannet Carelsen, schoolleider van de Paul 

Krugerschool in Den Haag. “We mogen de inspecteurs niet 

vertellen dat het aan de leerlingpopulatie ligt, dan krij-

gen we te horen dat we een ‘excuusschool’ zijn.” In 2008 

bestempelde de onderwijsinspectie de school als zwak 

omdat de scores voor een aantal tussentoetsen en de Cito 

Eindtoets niet aan de normen voldeden. De lage scores 

afreken cultuur

Schoolleiders voelen zich ‘afgerekend’. 

Ze voeren – zoals het OCW-beleid voorschrijft 

– de druk op rekenen en taal op en zien daar 

positieve gevolgen van. Maar met de manier 

waarop deze resultaten worden afgedwongen 

zijn ze het unaniem oneens: ‘Men zou naar 

leerrendementen in plaats van opbrengsten 

moeten kijken.’  tekst jaan van aken

komen volgens haar mede doordat de Paul Krugerschool 

veel achterstandsleerlingen telt en Passend onderwijs biedt 

aan 20 procent leerlingen met een indicatie speciaal basis-

onderwijs. “Volgens de normen mag je 15 procent D/E-Cito-

scores hebben, maar 65 procent van onze leerlingen heeft 

zo’n score bij de instroom. Bij ruim een kwart van de kin-

deren komt er in groep 8 een hoger advies uit dan in groep 

5 gedacht werd. Dat is de meerwaarde die wij als school 

bieden, maar het is niet genoeg voor de inspectie.” Als 

school sta je met de rug tegen de muur, vindt ze. “Is het de 

bedoeling om bij het bereiken van 15 procent D/E-scores de 

rest van de laag scorende leerlingen weg te sturen? Zo krijg 

je inderdaad hoge opbrengsten, maar dat is niet mijn idee 

van een school. Ik wil aan álle leerlingen basiszorg bieden.” 

Het gevolg is dat haar team het bezoek van inspecteurs niet 

positief ziet. “Leerkrachten ervaren dat ze het niet goed 

doen en dat ze daar geen antwoord op mogen hebben.”

Schoolleiders ervaren een

Constructief Ook schoolleider Later merkt dat het 

bezoek van inspecteurs grote druk oplevert voor zijn team. 

“Het gevoel is niet dat er mensen komen helpen, maar dat 

ze vast iets vinden dat we fout hebben gedaan.” Wel kijken 

ze op constructief kritische wijze naar het inspectiebezoek. 

“We werken op alle mogelijke manieren mee, tegelijk zijn 

we kritisch op het oordeel.” Zijn scholen zitten in een ver-

betertraject om van het predicaat ‘zwak’ af te komen. “Als 

leerkrachten goede dingen doen die nog niet in de resulta-

ten terug te vinden zijn, moet je het inspectieoordeel kun-

nen relativeren”, verklaart hij.

Schoolleider Van Dijk staat – ondanks zijn kritiek op de 

afrekencultuur – positief tegenover het inspectiebezoek. 

“We zien ze als collega’s met een andere opdracht, wiens 

bezoek een mogelijkheid is om het onderwijs te verbe-

teren.” Uit recent onderzoek van de Universiteit Twente 

blijkt dat schoolleiders na een inspectiebezoek meer ver-

beteractiviteiten doorvoeren en meer opbrengstgericht 

werken dan niet bezochte scholen. De afgelopen drie jaar 

was de school van Van Dijk bezig met de eindopbrengsten. 

“We hebben gekeken naar wat er in kinderen steekt en wat 

we eruit hebben kunnen halen. De inspectie is een partner 
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in hoe je het beste toegevoegde waarde van scholen kunt 

aangeven. Dat heeft ons geholpen om verder te komen 

met de opbrengsten.”

Van de AVS-leden ervaart 60 procent verschillen in de 

professionaliteit van inspecteurs, bleek uit een ledenen-

quête eind 2011. Van Dijk haalt een eigen onderzoek 

van de inspectie aan waaruit blijkt dat het volgens ruim 

een kwart van de scholen uitmaakt welke inspecteur 

de school bezoekt. “Eigenlijk zeggen ze daarmee dat 

de inspectie geen objectief onderzoek doet. Zelf heb ik 

die ervaring niet, maar dat is wel een probleem voor de 

inspectie. Ze zou er naar moeten streven zo objectief 

mogelijk te oordelen.”

Jean Paul Later heeft de indruk dat de inspectie wel 

dezelfde handvatten gebruikt, maar signaleert een ver-

schil in de persoonlijke benadering. “Van een inspecteur 

die een coachende rol aandurft en adviezen aan scholen 

wil meegeven, tot een inspecteur die op geen enkele vraag 

buiten het beoordelingskader antwoord geeft en weigert 

bij te dragen aan een oplossing.” Dat laatste vindt hij niet 

goed: “Zeg bij verbeterpunten hoe het wel zou moeten. 

a a n s p r e e k c u lt u u r

Het streven om aan schoolontwikkeling 

te doen en doelen te halen zit volgens de 

geïnterviewde schoolleiders voldoende in 

de scholen zelf. Een afrekencultuur werkt 

daarbij averechts. Op hun scholen is er – 

ook zonder druk van de inspectie – ruimte 

elkaar aan te spreken op resultaten en van 

elkaar te leren, vertellen de schoolleiders. 

De scholen van Jean Paul Later bijvoorbeeld 

vergelijken de opbrengsten tijdens 

teamvergaderingen, studiedagen en bij het 

maken van jaarplannen. De focus ligt op 

technisch lezen, alle groepen werken daar 

’s ochtends aan. “Doordat kinderen eerder 

op een hoger niveau lezen, presteren ze 

ook beter bij andere onderdelen, waaronder 

wereldoriëntatie en de verhalende sommen 

bij rekenen. De inspectie moet nog komen, 

maar we stevenen af op een signifi cante 

verbetering”, voorspelt de schoolleider.

Zijn collega in Den Haag, Jeannet Carelsen, 

maakt analyses van resultaten, zoekt naar 

manieren om opbrengsten te verhogen en 

methodes te verbeteren. Het hele team 

heeft geleerd om kwaliteitsanalyses van 

toetsen te maken. “Die refl ectie ervaren 

teamleden als heel positief.” De school 

is bijvoorbeeld heel tevreden over de 

methode voor begrijpend lezen, maar de 

kinderen scoren lager doordat die niet 

dezelfde werkwijze als Cito hanteert. “Een 

leerkracht haalde een beter rendement 

door in de les de hulpboeken van Cito te 

gebruiken, waardoor kinderen bij de toets 

makkelijker de Cito-werkwijze herkennen.” 

Bij de laatste Cito Eindtoets heeft de Paul 

Krugerschool naar verwachting gescoord. 

“Met begrijpend lezen moeten we nog een 

inhaalslag maken.”

Bij Peter van Dijk op school maken de 

leerkrachten gebruik van trendanalyses, 

bespreken ze wat er opvalt en sturen 

bij. “De methode voor rekenonderwijs 

bleek niet zo sterk in memoriseren, dan 

moeten we wat extra’s aan hoofdrekenen 

doen.” Natuurlijk zijn er verschillen, ook 

leerkrachten zijn mensen, zegt hij. “Als het 

vermoeden is dat iemand zijn aanpak kan 

verbeteren, dan komt een ib’er in de klas 

video-opnames maken om het handelen 

van een leerkracht te bekijken en te 

bespreken.”

Van Dijk is bijvoorbeeld deelnemer aan 

het door de AVS uitgevoerde project 

Opbrengstgericht Leiderschap. “Het heeft 

ons opgeleverd dat er meer doelgericht 

gewerkt wordt. Voorheen richtte het 

onderwijs zich vooral op activiteiten, nu 

meer op doelen die we willen halen. Bij 

alles wat we doen, denken we: waar leidt 

dit toe?”

afreken cultuur
Schoolleiders ervaren een

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

Foto’s: Hans Roggen
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Dat zou meer in het belang van kinderen en (met name) 

zwakke scholen zijn.”

Opbrengsten De drie schoolleiders zijn het erover 

eens dat er te veel (na)druk ligt op opbrengsten voor vooral 

onderdelen van rekenen en taal. “Luisteren en spreken 

worden bijvoorbeeld niet getoetst”, geeft Van Dijk aan. 

Carelsen vindt dat het onderwijs daarmee versmalt. 

“Geschiedenis en aardrijkskunde hangen erbij en voor crea-

tieve vakken is eigenlijk geen tijd. Het gaat alleen om resul-

taten die je in de Cito-toets terugziet. De onderwijsinspec-

tie zegt met zoveel woorden: ‘Ga met de Cito-toets oefenen, 

dan haal je hoge scores’. Als het alleen nog om cijfers gaat, 

heb je wel het gevoel dat er met je afgerekend wordt.”

Ook Van Dijk vindt de nadruk op opbrengsten overdreven. 

“Vooral omdat het gaat om onderdelen van taal en reke-

nen. Volgens de minister zijn dat de dragers van onderwijs-

succes. Maar ik vind het te kort door de bocht om te kijken 

of gemiddeld zoveel leerlingen in groep 6 een bepaald 

minimumniveau halen. Helemaal gezien het Passend 

onderwijs. Wij hebben kinderen met een rugzak die niet 

altijd dezelfde resultaten halen als leerlingen zonder. Tege-

lijkertijd zijn er ook kinderen die juist ver boven het gemid-

delde uit horen te steken.”

Jeannet Carelsen vindt de combinatie Passend onderwijs 

en meer nadruk op opbrengsten een interessant span-

ningsveld. “Onze sbo-leerlingen zijn cognitief sneller 

uitgeput. Je moet op een andere manier met hen werken. 

Dat botst met de opbrengsten; leerkrachten zeggen dat 

zorgleerlingen het gemiddelde van hun klas omlaag halen. 

Daar kunnen ze je op afrekenen en het team heeft het 

daar moeilijk mee.”

De drie schoolleiders pleiten ervoor naar leerrendementen 

in plaats van opbrengsten te kijken. Later: “Het ‘output-

denken’ zou vervangen moeten worden door het ‘ontwik-

kelingsproces denken’. Als het onderwijs goed in elkaar 

steekt, haal je eruit wat erin zit”, stelt hij. Carelsen is het 

daarmee eens. “Onze groepen halen wel het vereiste leer-

rendement, soms zelfs meer, maar daarmee zitten we nog 

De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

Een afrekencultuur is dodelijk 
voor de onderwijskwaliteit

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

John van de Ven van OJBS De Omnibus in 

Baarlo: “Eens. Er wordt steeds meer naar 

getallen gekeken, vaak ook nog eens alleen 

naar taal en rekenen. Je wordt bijna gedwon-

gen naar de cijfers toe te werken. Als die 

goed zijn, is alles oké. De Cito-toets maar 

fl ink oefenen dus, dan wordt het resultaat 

beter. Jammer voor de scholen die dat niet 

doen, want zij worden daar wel mee vergele-

ken. Ondertussen schroeft Cito de basisnorm 

langzaam op, want door al dat geoefen gaat 

het gemiddelde natuurlijk omhoog. Moe-

ten scholen die al oefenen nog meer gaan 

oefenen... Laten we doen waar we voor zijn, 

namelijk goed onderwijs leveren door goed 

naar kinderen te kijken, met ze in gesprek te 

gaan, hun ontwikkeling op de voet te volgen 

en ze meer mee te geven dan enkel taal en 

rekenen. Natuurlijk moeten er normen zijn, 

maar leg die binnen je school neer, ga daar 

mee aan de slag en haal uit het kind wat erin 

zit. De kinderen worden echt niet beter van 

een afrekencultuur. Sterker nog het draagt 

vooral bij aan frustratie. Achter elk Cito-

getalletje zit een uiterst complex verhaal, 

daar is jammer genoeg weinig of geen oog 

meer voor.”

René van Harten van Stichting Lek en IJssel 

in IJsselstein: “Eens. Lees Finnish lessons

van Pasi Sahlberg en je weet waarom.”

Leo Vogel van obs Holy in Vlaardingen:

“Eens. Meten is weten blijft een sterk 

uitgangspunt. Maar zodra meten leidt tot 

ongenuanceerde vergelijkingen waarbij de 

variabelen op school- en gezinsniveau uit 

het oog verloren worden, ontstaat een ver-

wrongen beeld van de werkelijkheid.”

Berry Hakkeling van cbs De Ark in Vlaar-

dingen: “Deels eens. Controle verlamt 

initiatieven en verantwoordelijkheidsge-

voel. Een afrekencultuur zal dynamiek uit 

het onderwijs doen verdwijnen. Anderzijds 

vragen instellingen die verantwoordelijk-

heid ontlopen erom afgerekend te worden 

op resultaten. Als verantwoordelijkheden 

gedragen worden, is afrekenen dus niet 

nodig. De kip of het ei verhaal.”

Dick Tolsma, oud-directeur van de Pax 

Christischool in Overdinkel: “Eens. Het 

onderwijs mag nooit verschralen tot een 

cognitie-instituut, waarin resultaten 

uw mening telt  peiling

64%
eens

30%
deels eens

6%
oneens

‘ l e e r k r a c h t e n  e r v a r e n  d at  z e 
h e t  n i e t  g o e d  d o e n  e n  d at  z e 
g e e n  a n t w o o r d  o p  d e  i n s p e c t i e 
m o g e n  h e b b e n ’
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wel onder de landelijke norm. Doordat kinderen bij ons 

vaak op zo’n laag niveau instromen, halen we die norm 

niet in groep 4 zoals vereist, maar in groep 5 of halverwege 

groep 6.”

Het gaat in het onderwijs om meer dan rekenen en taal 

alleen, vinden de schoolleiders. Later zegt: “Ons adagium 

is: onderwijs is zoveel meer dan taal en rekenen, dus als 

je met je opbrengsten goed zit, kun je weer aan onderwijs 

werken.” Van Dijk probeert op zijn jenaplanscholen een 

sociale maatschappij op te bouwen. “Waar we beleefd zijn, 

respect tonen en kinderen het gevoel hebben dat ze compe-

tent zijn. Het is fi jn voor een kind dat niet goed in gym is, 

dat het goed kan rekenen. Een mix van kwaliteiten bouwt 

een sterke samenleving. Dat idee staat haaks op de nivelle-

ring van het ministerie en de inspectie dat iedereen gelijk 

is en hetzelfde moet kunnen.” 

continu gemeten worden en waar leerlin-

gen beoordeeld worden langs de meetlat 

van perfectie. Onderwijs moet zich richten 

op vorming van de hele mens, waarbij de 

sociaal-emotionele, spirituele, motorische 

en expressieve ontwikkeling is inbegrepen. 

Als we in een school alles willen meten 

en kinderen afrekenen op (niet) behaalde 

resultaten, doen we afbreuk aan hun 

existentiële ontwikkeling en moeten we 

ons afvragen of we nog wel opvoedend en 

vormend bezig zijn. Van leerkrachten wordt 

een onnatuurlijke inspanning gevraagd, 

terwijl alle spontaniteit van beroepsuitoe-

fening wordt gedood. Benadruk het posi-

tieve en stimuleer wat nog niet tot wasdom 

gekomen is. Gebruik het begrip ‘afrekenen’ 

in het economisch verkeer en niet in peda-

gogische settings.”

Hennie Zwart van de prof. Wassenberghs-

koalle in Lekkum: “Eens. Ik heb mevrouw 

Van Bijsterveldt het boek The Death and 

Life of the Great American School System: 

How Testing and Choice Are Undermining 

Education (Diane Ravitch, red.) gegeven. 

Hierop niks gehoord. Te moeilijke stof?

Als ze slim is weet ze wat ze nu absoluut 

niet moet doen. Afrekencultuur leidt tot 

verarming van het onderwijs. Iedereen gaat 

toetsgericht onderwijs geven. Cito wordt de 

methode. Er wordt niet meer naar het kind 

gekeken. Stoppen en wel onmiddellijk!

Al jaren vangen we op onze school pro-

bleemkinderen op. Door de afrekencultuur 

overwegen we selectie aan de poort. Vrese-

lijk, maar we zijn bang dat we anders door 

‘rood’ niet overleven. Het zal je kind maar 

zijn waar ‘nee’ tegen wordt gezegd.”

Gérard Zeegers van de Bonckert en het 

Ogelijn in Boxmeer: “Eens. De afreken-

cultuur past in een jonge traditie van 

georganiseerd wantrouwen in het Neder-

landse onderwijs. Onderzoek in de VS en 

Groot-Brittannië wijst uit dat schoolleiders 

creatief gaan boekhouden en hun opbreng-

sten, indien nodig, naar een acceptabel 

niveau frauderen. Bovendien, en dat is nog 

schadelijker, verplaatsen zij de druk die zij 

voelen naar de leerkrachten en die zetten 

op hun beurt de leerlingen onder druk. En 

die leerlingen? Zij worden voorbereid op 

het maken van toetsen. Zij gaan niet beter 

rekenen of lezen. Daarvoor hebben zij 

goede leerkrachten nodig.

Laten we met elkaar de juiste indi-

catoren voor (goed) onderwijs for-

muleren. En laten we alle scholen 

uitnodigen om hun ambities en 

opbrengsten te legitimeren. Wellicht 

kunnen zij zelf aangeven waar ze 

goed in zijn en wellicht weten zij ook 

te vertellen wat ze willen verbeteren. 

Organiseer vertrouwen en kwaliteit, 

excellentie!”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

 reageren luidt:

Artikel 23 is een 
belemmering voor samen-
werken in de regio

Ga naar www.avs.nl en geeft uw 

mening!

Ook tijdens de massale staking op 6 maart 
van dit jaar in de Amsterdam ArenA lieten 
schoolleiders weten dat een verdere druk op 
het onderwijs in combinatie met bezuinigingen 
voor hen onacceptabel is. 
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Mensen die vrij kunnen denken en fouten 

durven te maken, zijn het beste toegerust 

voor de steeds sneller veranderende 

maatschappij. Dit lijkt haaks te staan op het 

foutloos invullen van een meerkeuzetoets. 

De Britse onderwijsadviseur Ken Robinson 

vindt dat we kinderen zo moeten onderwijzen 

dat ze hun aangeboren speelsheid inzetten 

om problemen op te lossen. De Amerikaanse 

auteur Daniel Pink sluit daarbij aan: mensen 

worden gemotiveerd wanneer ze autonomie 

krijgen en geloven in het doel waar ze naar 

toewerken. Senior AVS-adviseur Jos Hagens 

kijkt hoe deze ideeën aansluiten op de 

Nederlandse onderwijspraktijk. 

tekst marijke nijboer

‘School moet
creatieve mensen
afleveren’

Creatief zijn hoeft niet te betekenen dat je leuk kunt teke-

nen; het is een vaardigheid die je bij elk schoolvak en op 

elk terrein van je leven kunt toepassen. Geconfronteerd 

met een opdracht of probleem zet je je kennis en vaardig-

heden in om in de gegeven situatie tot de beste oplossing te 

komen. Op een onbevangen manier zoek je daarbij je eigen 

weg; misschien wel een ongebruikelijke route.

Natuurlijk geef je kinderen allereerst een goede basis mee, Natuurlijk geef je kinderen allereerst een goede basis mee, 

zegt Ken Robinson in een interview met de Jemenitisch-

Britse journalist Rizwan Khan (zie kader). Om sommen 

creatief te kunnen oplossen, moet je eerst de grondbegin-

selen van de wiskunde leren. Maar creativiteit verdient een 

plek op school, bij álle vakken. De school moet kinderen 

helpen om hun eigen intellectuele en creatieve talent te 

ontdekken.

thema  ta al en afrekenen

Sir Ken Robinson is internationaal onderwijs-
adviseur. De voormalige professor in Arts 
Education aan de University of Warwick werd 
in 2003 geridderd voor zijn verdiensten voor 
het onderwijs. Hij vindt dat de veranderende 
wereld vraagt om een nieuwe kijk op creativiteit 
en intelligentie. De school moet leerlingen 
helpen om hun unieke talent te ontdekken. Zo 
worden zij geïnspireerd en halen ze het beste uit 
zichzelf. De in dit artikel gebruikte uitspraken 
en ideeën van Robinson komen uit verschillende 
interviews met hem. Deze zijn te vinden op: 
http://sirkenrobinson.com.
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oog hebben voor individuele verschillen. “De sterke groei 

van het speciaal onderwijs duidt daar ook op. Na twintig 

jaar WSNS kunnen we nog steeds niet goed omgaan met 

verschillen. Geen leerkracht durft meer te praten over ‘de 

gemiddelde leerling’, maar in wezen gaat hij of zij daar 

nog steeds van uit.”

Robinson is niet tegen gestandaardiseerde toetsen, maar 

wel tegen de obsessie ermee die hij ziet bij beleidsmakers. 

In een interview met BBC Radio zegt hij: “Onze scholen 

baseren zich op het meten, en dat is een vreselijke vergis-

sing. Niet alles wat mensen bereiken laat zich meten. Dat 

leidt tot massale vervreemding. Terwijl onze maatschap-

pij juist diversiteit nodig heeft.”

Evaluatiecultuur
Maar als wij de minister willen overtuigen van het nut 

van meer creativiteit op onze scholen, zullen we dat met 

meetresultaten moeten aantonen. Volgens Hagens is dat 

te doen. “Dat kan met behulp van een evaluatiecultuur: 

weten wat je doet en wat het effect is. De uitkomsten ver-

taal je naar een betere aanpak. In de statistiek bestaat het 

begrip ‘interrater objectiviteit’. Als drie mensen dezelfde 

conclusies trekken over bepaalde gegevens of observaties, 

mag je die objectief noemen. Zo zou je de minder ‘harde’ 

opbrengsten van je onderwijs kunnen beoordelen.”

Volgens Robinson zal het onderwijs verbeteren wanneer 

onderwijsmensen de ruimte krijgen om te innoveren en 

scholen anders te organiseren. Door beter aan te sluiten 

op de verschillende manieren waarop kinderen denken 

en leren, worden zij actiever betrokken bij hun eigen 

leerproces. Hij pleit voor meer onderwijs in de kunsten. 

Dit ondersteunt de andere vakken, maar heeft ook een 

Nu leren we kinderen hun aangeboren creativiteit juist af, 

vindt Robinson. Westeuropese scholen richten zich te eenzij-

dig op academische capaciteiten, en maken ten onrechte een 

onderscheid tussen intelligentie en creativiteit, die wordt 

beperkt tot de handenarbeidles. Veel kinderen én volwas-

senen denken echter in beeld, geluid, gevoel of concepten. 

Vanuit deze mismatch verklaart hij de ‘fi ctieve epidemie’ van 

adhd. Kinderen komen in opstand tegen een onderwijsaan-

bod dat hen niet aanspreekt. En in plaats van hun zintuigen 

maximaal te prikkelen, verdoven wij hen met Ritalin.

De school is in de ogen van Robinson een eenvormige mal. 

Tot en met de jaargroepen aan toe: we zetten kinderen van 

dezelfde leeftijd bij elkaar, ongeacht hun ontwikkelingsni-

veau. Zo vervreemden zij nog meer van het onderwijs.

Effectiever lesgeven
Senior AVS-adviseur Jos Hagens is het grotendeels eens met 

Robinson. Door het grote belang dat minister Van Bijster-

veldt hecht aan taal en rekenen, sneeuwen op onze scho-

len wereldverkenning en creativiteit steeds meer onder. 

Hagens is het met de minister eens dat een goed taal- en 

rekenniveau cruciaal is, maar hij gelooft niet dat je dat 

bereikt met meer lesuren. “Neem Finland: dat staat in de 

top drie van PISA-scores, maar besteedt verreweg de minste 

tijd aan taal en rekenen.” Volgens Hagens zullen niet alleen 

de reken- en taalscores, maar de hele onderwijskwaliteit 

eerder een boost krijgen door effectiever les te geven. “Als je 

de basisvaardigheden op orde hebt, komt er meer ruimte 

voor het ontdekken van creativiteit. Goede scholen slagen 

er vaak in om ook projectonderwijs neer te zetten en kunst-

vakken aan te bieden.”

‘ i n  p l a at s  va n  h u n 

z i n t u i g e n  m a x i m a a l  t e 

p r i k k e l e n ,  v e r d ov e n 

w i j  k i n d e r e n  m e t 

r i ta l i n ’

‘ n i e t  a l l e s  w at 

m e n s e n  b e r e i k e n  l a at 

z i c h  m e t e n ’
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CPS    |    [033] 453 43 43        cps@cps.nl    |    www.cps.nl    |    Twitter: @CPSonderwijs

Wilt u de opbrengsten 
van uw onderwijs 
verhogen?
Op www.cps.nl/sterkeschoolvo vindt u een aantal  voorbeelden. 

Ook leest u daar meer over de succesfactor. 

Wilt u meer informatie of direct een afspraak  maken? 

Bel Miriam van Etteger op [033] 453 43 43 of mail naar sterkeschool@cps.nl. 

Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Uw duurzame partner
en specialist in: 

 Organisatieadvies
 Onderzoek & Evaluatie
 Werving & Selectie
 Interim-management
 Opleiding & Training
 Assessments 
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belangrijke eigen waarde. “We zouden op school elke dag 

moeten dansen. We zijn mensen met een lichaam; niet 

alleen maar hoofden op een onderstel.”

Ook de Amerikaanse auteur Daniel Pink pleit voor een 

betere aansluiting bij individuele drijfveren. Uit weten-

schappelijk onderzoek blijkt steeds opnieuw, zegt hij*, dat 

zo’n appèl leidt tot gewenst gedrag. Een geldelijke beloning 

werkt wanneer het gaat om simpele taken. Maar zodra 

conceptueel, creatief denken is vereist, werkt een fi nan-

ciële prikkel niet meer. De drie factoren die ertoe leiden 

dat werknemers creatief zijn en meer voldoening uit hun 

werk halen zijn, naast het goed beheersen van de nodige 

vaardigheden, autonomie en doelgerichtheid. Effectieve, 

betrokken werknemers zijn innerlijk gemotiveerd. Dat is 

een houding die je op school al zou moeten stimuleren.

Hagens beaamt: “Het is heel belangrijk om goed aan te slui-

ten bij de individuele leerstijl en drijfveren van kinderen. 

En dat ze begrijpen waarom ze iets moeten leren. Je moet 

echter uitkijken dat die gerichtheid op individuele leerlin-

gen niet leidt tot verarming. Ook dingen die zij nog niet 

kunnen overzien, kunnen belangrijk zijn. Dat is bijvoor-

beeld het idee achter de geschiedeniscanon. Als je daar als 

school goed mee omgaat, leer je leerlingen om vanuit het 

heden het verleden te begrijpen. Dat is belangrijk, ook al 

zien ze dat misschien niet meteen.” 

* Tijdens een spreekbeurt voor de Britse RSA (Royal Society 

for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce), 

zie www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

thema  ta al en afrekenen

k r i t i e k  o p  r o b i n s o n

De ideeën van Robinson ontmoeten ook kritiek. Rene 

Kneyber is docent wiskunde op het Oosterlicht College in 

Nieuwegein en auteur van onder andere ‘Orde houden in 

het vmbo’. Op zijn blog whithitness.nl ventileert hij zijn 

mening over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Over 

de ideeën van Ken Robinson schrijft hij met betrekking tot 

het Nederlandse onderwijs: “Ik vind geen argumenten die 

mij ervan overtuigen dat er een revolutie in het onderwijs 

noodzakelijk is. (Neem) de zorgen over het grote aantal 

adhd’ers. Ik denk niet dat het komt door saaie lessen of 

saaie stof, maar met name door ongestructureerde en 

onvoorspelbare scholen.”

‘ j e  k u n t  n i e t  o u t - o f - t h e - b o x 
d e n k e n  z o n d e r  e e n  b o x ’

Kneyber: “Het is onzin dat scholen onpersoonlijke 

leerfabrieken zijn. (…) Of dat creativiteit er uit wordt 

geramd. (…) Creativiteit wordt in basisscholen zeer 

gewaardeerd. Veel scholen profi leren zich met drama, 

muziek en dans. Leerkrachten waarderen leerlingen om 

hun creativiteit. (…) Met name in het projectonderwijs is er 

veel ruimte voor creatieve oplossingen.”

Creativiteit, vindt hij, kan niet zonder standaardisering, 

structuur en eisen. “Je kunt niet out-of-the-box denken 

zonder een box. Als je leerlingen de vrijheid geeft om iets 

voor zichzelf te tekenen dan komen ze tot Donald Duck. 

Wanneer ze een opdracht krijgen gaan ze zoeken naar 

de grenzen van die opdracht, en komen tot de mooiste 

resultaten.”

‘ w e  z o u d e n  o p  s c h o o l 

e l k e  d a g  m o e t e n 

d a n s e n ’

‘s c h o l e n  m a k e n  t e n 

o n r e c h t e  o n d e r s c h e i d

 t u s s e n  i n t e l l i g e n t i e

 e n  c r e at i v i t e i t ’
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o u d er s  w il l en  zow el  een  ‘g o ed  g e vo el’  a l s  ‘g o ed e  r e su ltat en ’

‘Welk
leesniveau

o u d er s  w il l en  zow el  een  ‘g o ed  g e vo el’  a l s  ‘g o ed e  r e su ltat en ’

had Einstein?’
Foto: Hans Roggen28



>o u d er s  w il l en  zow el  een  ‘g o ed  g e vo el’  a l s  ‘g o ed e  r e su ltat en ’

De toenemende prestatiedruk kan volgens ouderorganisaties, als we niet opletten, ten koste 

gaan van het individuele kind. Tegelijk vinden ouders zelf het ook steeds belangrijker dat hun 

kinderen goede eindscores halen. “We zitten in een opwaartse druk, kinderen raken meer en 

meer gestrest.” tekst noortje van dorp

leesniveau
had Einstein?’

Bij 50tien, een landelijk informatiepunt voor ouders over 

onderwijs waarin zes ouderorganisaties (waaronder de 

ouderorganisaties in dit artikel) samenwerken, is een 

groeiende bezorgdheid onder ouders merkbaar. Door de groeiende bezorgdheid onder ouders merkbaar. Door de 

bezuinigingen ontstaan er meer combinatieklassen, gro-

tere klassen en verdwijnen ondersteunende functies als de 

remedial teacher. Op hetzelfde moment neemt de prestatie-

druk vanuit de overheid toe. Er ligt een wetsvoorstel voor 

een leerlingvolgsysteem en een verplichte eindtoets bij de 

Tweede Kamer. En in april 2010 riep minister Van Bijster-

veldt ouders al op zich meer te bemoeien met het niveau 

van taal en rekenen van hun kind. “Onderwijs begint 

thuis”, aldus de minister.

Op zich hebben de ouders en de ouderorganisaties niet 

heel veel problemen met de ambitie van de minister. Een 

leerlingvolgsysteem biedt handvatten voor oudergesprek-

ken en de eindtoets geeft het niveau van een leerling op 

dat moment weer. Volgens OUDERS & COO hebben ouders 

zelfs geen probleem met het toetsen van hun kind. “Zolang 

er maar aandacht is voor het individuele kind”, aldus 

woordvoerder Cécile de Bruin. En daar lijkt de crux te 

zitten.

Ouders als onderwijzer
Bij OUDERS & COO merken ze dat ouders het idee hebben 

dat door de bezuinigingen en de druk op bijvoorbeeld Cito-

scores er minder aandacht is voor het individuele kind. 

“Herhaaldelijk kloppen ouders bij school aan met hun 

problemen, maar ze worden vaak niet gehoord”, vertelt De 

Bruin. “Het gaat zelfs zo ver dat ouders ons wel eens vragen 

om reken- en leesmethodes, zodat ze zelf met hun kind 

kunnen oefenen. Deze verzoeken proberen we overigens 

wel af te remmen. We juichen het toe als ouders spelender-

wijs taal en rekenen oefenen. Het is alleen niet de bedoe-

ling dat ze op de stoel van de juf gaan zitten.”

Ook de NKO (Nederlandse oudervereniging Katholiek 

Onderwijs) ziet dat niet alleen de overheid, maar ook 

ouders zich meer bemoeien met de leerresultaten van kin-

deren. “Van de jaren negentig tot nu hebben we te maken deren. “Van de jaren negentig tot nu hebben we te maken 

met een grotere groep ouders die hoger opgeleid is”, aldus met een grotere groep ouders die hoger opgeleid is”, aldus 

Arie van Rooijen van het NKO. “Zij zijn zich terdege bewust Arie van Rooijen van het NKO. “Zij zijn zich terdege bewust 

van het belang van een goede opleiding voor het vinden van het belang van een goede opleiding voor het vinden 

van een baan. Ouders willen het beste voor hun kind. In de van een baan. Ouders willen het beste voor hun kind. In de 

praktijk betekent dat toch ook vaak het hoogst haalbare.” praktijk betekent dat toch ook vaak het hoogst haalbare.” 

Zo is een toetstraining voor de Cito-toets geen uitzondering Zo is een toetstraining voor de Cito-toets geen uitzondering 

meer. “Uit onderzoek blijkt dat zo’n training al een paar 

punten kan schelen. Als een kind door een training toch 

naar de havo kan in plaats van het vmbo, dan besteden 

ouders daar graag hun tijd en geld aan.”ouders daar graag hun tijd en geld aan.”

Prioriteiten
Rona Postma van LOBO (Landelijke Oudervereniging 

Bijzonder Onderwijs) waarschuwt dan ook voor een afre-

kencultuur in het onderwijs. “We zitten in een opwaartse 

druk, kinderen raken meer en meer gestresst. Ze gaan 

elkaar de maat nemen omdat de resultaten steeds belang-

rijker worden. ”Ik sprak laatst een jongen van acht jaar 

en vroeg hem hoe het ging op school. ‘Niet zo goed’, ant-

woordde hij. Hij vond lezen lastig. Ik vertelde dat Einstein 

ook niet zo goed kon lezen. ‘Welk niveau heeft Einstein?’, 

was zijn antwoord.” Hartverscheurend en tegelijkertijd 

tekenend voor de huidige situatie in het onderwijs, vol-

gens Postma. “Een kind van acht wordt al zo gemangeld. 

Geen idee wie Einstein is, maar wel wat zijn leesniveau 

is!”

Postma vreest dat scholen meer en meer gaan sturen op 

toetsresultaten. “Taal en rekenen komen bovenaan het 

lijstje, omdat die resultaten in cijfers worden uitgedrukt. 

Als scholen straks afgerekend gaan worden op kwaliteit, 

krijgen we een circus van rondreizende kinderen. Kin-

deren vanuit het Passend onderwijs zwerven nu al rond, 

omdat scholen hun deuren dichthouden omdat de profi e-

len nog niet duidelijk zijn.”

Resultaat versus gevoel
De focus op prestatie staat overigens haaks op de 

manier waarop ouders een school voor hun kind uitkie-

zen. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt 

dat 60 procent van de ouders bij de schoolkeuze de 

‘a l s  s c h o l e n  a fg e r e k e n d 
w o r d e n  o p  k w a l i t e i t ,  k r i j g e n 
w e  e e n  c i r c u s  v a n  r o n d r e i z e n d e 
k i n d e r e n ’
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kwaliteitsgegevens van de onderwijsinspectie niet bekijkt. 

Slechts 2 procent laat de schoolkeuze wel afhangen van de 

kwaliteitsgegevens. “De meeste ouders gaan toch voor de 

school in de buurt waar ze een goed gevoel bij hebben”, 

reageert De Bruin. Wat is een goede kwaliteit van onder-

wijs? Gaat het om de resultaten in taal en rekenen? Of is 

het belangrijker dat een school goed aansluit bij de behoef-

te van het kind? Wij horen toch vaak het laatste.”

Weinig serieus
Dit betekent echter niet dat ouders de onderwijstouwtjes 

volledig in handen willen hebben. Een overheid die kaders 

stelt en een onderwijsinspectie die regels controleert wordt 

als prettig en betrouwbaar ervaren. Pijnpunt is alleen dat 

ouders zich op dit moment weinig serieus genomen voelen. 

Ze worden voor allerlei hand- en spandiensten ingescha-

keld, maar als het gaat om grotere onderwijsthema’s wor-

den ze niet gehoord. “De inspectie spreekt nauwelijks met 

ouders. Alleen als er veel klachten zijn op een school, wordt 

er met ouders gesproken”, vertelt Postma. “Waarom zou de 

inspectie niet structureel met de MR kunnen praten?”

Juist de ouderbetrokkenheid blijkt een bepalende factor 

voor de schoolprestaties van een kind. Maar het betrekken 

van ouders bij een school is lastig volgens de ouderorgani-

saties. Aan de ene kant heb je ouders die zo betrokken zijn 

dat ze bijna op de stoel van de juf gaan zitten. Anderzijds 

heb je ouders die vinden dat onderwijs een taak van school 

is, niet van hen. “Daarom is het ook zo belangrijk dat 

ouders en school hun intenties naar elkaar uitspreken”, 

aldus Van Rooijen. “Al bij het begin van de schoolloopbaan, 

zodat ouders en school weten wat zij van elkaar kunnen 

verwachten. Dat vraagt van scholen wel een duidelijke visie 

op de rol die ouders kunnen spelen bij de ontwikkeling van 

hun kinderen.” 

Eind januari hebben ouderorganisaties LOBO, NKO, 

OUDERS & COO en VOO bekend gemaakt samen te gaan 

werken  op het gebied van ouderbetrokkenheid. De komende 

drie jaar adviseren en begeleiden de ouderorganisaties 

scholen bij verbetering van ouderbetrokkenheid. Onder andere 

door het gebruik van een samenwerkingsovereenkomsten 

school – ouders. Dit project is onderdeel van het actieplan 

‘Basis voor presteren’.

De AVS organiseert in september samen met CPS een 

conferentie over ouderbetrokkenheid, zie pagina 50.

thema  ta al en afrekenen

“We juichen het toe als ouders spelenderwijs taal en rekenen oefenen, maar het is niet de bedoeling dat ze op de stoel van de juf gaan zitten”, 
aldus Cécile de Bruin van Ouders & Coo. 

‘o u d e r s  v r a g e n  o n s  w e l  e e n s 
o m  r e k e n -  e n  l e e s m e t h o d e s 
z o d at  z e  z e l f  m e t  h u n  k i n d 
k u n n e n  o e f e n e n ’
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zo k an het ook !   good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

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

in Zo kan het ook!: De Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs (WSKO) 

moedigt haar 500 leerkrachten aan om voor hun professionalisering vaker 

gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. 

tekst andrea holwerda

Hij zocht een nieuwe vorm voor de ont-

wikkeling van de leerkrachten van de 19 

scholen van het WSKO-bestuur. “Want kwa-

litatief goed onderwijs staat of valt met de 

leerkracht voor de klas”, zegt bovenschools 

beleidsmedewerker Jos van den Brand van 

WSKO. “Maar over traditionele vormen 

als een cursus of een training hoorde ik 

steeds vaker dat je er veel van kunt leren, 

maar dat die kennis meestal niet direct 

toepasbaar is in de klas.”

Na het zien van een fi lmpje op Leraar24 

raakte Van den Brand enthousiast over 

netwerkleren: het uitwisselen van kennis en 

ervaring tussen leerkrachten in zelf gevorm-

de leernetwerken. “Dus niet bij vragen hulp 

van buitenaf inhuren, wat vaak ook nog wel 

even op zich laat wachten, maar collega’s 

van verschillende WSKO-scholen raadplegen 

en samen tot concrete oplossingen komen.”

Om te kijken of de teams hier ook wat in 

zagen en hoe een en 

ander dan vorm te 

geven, ging Van den 

Brand met een groep 

schoolleiders en leer-

krachten naar een van 

de al netwerklerende 

Brabantse Hofscholen. 

Een positief bezoek 

waarna besloten werd 

dit schooljaar met 

ondersteuning van het 

Ruud de Moor centrum 

– expertisecentrum 

op het gebied van de 

professionalisering 

van leerkrachten – met 

netwerkleren aan de slag te gaan.

De belangrijkste tip die WSKO kreeg was 

dat je voor netwerkleren tijd en geld moet 

vrijmaken. Van den Brand: “En dus hebben 

we dit jaar geld (uit eigen middelen) gestopt 

in het vier keer afhuren van een café, waar 

leerkrachten en schoolleiders elkaar kunnen 

ontmoeten en netwerken kunnen vormen 

en is er tijd vrijgemaakt voor het invoeren 

van vier ‘witte weken’: weken waarin geen 

teamvergaderingen of oudergesprekken 

zijn en de netwerken dus bij elkaar kun-

nen komen.”

WSKO-school Andreashof uit Kwintsheul 

sprak afgelopen januari af met de vier 

nabijgelegen Wateringse WSKO-scholen. 

“Sommige leerkrachten hadden er van tevo-

ren nog niet zoveel vertrouwen in”, vertellen 

plaatsvervangend directeur Irma Smits en 

leerkracht Debby Haring. “Maar eenmaal 

bij elkaar waren er al snel tien netwerken 

van vier/vijf leerkrachten of schoolleiders 

rond thema’s als hoogbegaafdheid, 

de overgang van groep 2 naar 3 en het 

continurooster.”

Binnen deze en andere netwerken wordt 

inmiddels hard gewerkt. Schoolleider Smits: 

“Zo worden bijvoorbeeld de verschillende 

protocollen voor de overgang van groep 2 

naar 3 vergeleken. Je merkt dat het ieder-

een prikkelt en motiveert.” Tegelijkertijd 

wordt er nagedacht over zaken als ‘Hoe 

zorg je voor een open houding?’ en ‘Wat 

overleg je face-to-face en wat kan ook per 

e-mail?’ Leerkracht Haring ondersteunt haar 

Andreashofcollega’s bij het netwerkleren. 

“Het is de bedoeling dat alle scholen vol-

gend jaar zo’n ambassadeur hebben, die 

zelf tips krijgen van het De Moor-centrum”, 

stelt Van den Brand. Daarnaast wil het 

schoolbestuur een nieuwe online leeromge-

ving creëren, om elkaar beter op de hoogte 

te kunnen houden en oplossingen te delen.

Ondertussen groeit de verbazing over alle 

expertise binnen WSKO. Haring: “Doordat 

we ons daar bewuster van zijn, doen we 

nu ook binnen ons team vaker een beroep 

op elkaar.” Netwerkleren is kortom echt aan 

te raden, stellen Haring, Smits en Van den 

Brand. 

m e e r  w e t e n ?
www.leraar24.nl/video/3154

portal.rdmc.ou.nl (dossiers à 

netwerkleren)

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

beter in je vak dankzij 
netwerk leren

Netwerkende leerkrachten op basisschool Andreashof in Kwintsheul.
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eindver ant woordelijk management

De verandering in bestuurlijke 
verhoudingen, bijvoorbeeld door de 
verplichte scheiding tussen bestuur en 
toezicht, brengt extra aandacht voor 
de verantwoording door de bestuurder 
aan de toezichthouder met zich mee. 
Hoe kan de toezichthouder – een 
toezichthoudend bestuur of Raad 
van Toezicht – loslaten maar toch 
controle houden? Een vraag waarvoor 
elke toezichthouder zich gesteld ziet. 
Ook in Policy Governance® is dit een 
onderwerp. Het model biedt daarvoor 
een heldere aanpak. 

tekst carine hulscher-slot

Binnen het besturingssysteem Policy 

Governance® is de oplossing uitgewerkt. En 

dan gaat het niet alleen over het toezicht 

van de toezichthouder op de bestuurder (op 

het toezichthouden en het controleren van 

de bestuurder komen we in een volgende 

afl evering van deze rubriek terug, red.). 

Het toezichthoudend orgaan moet zich 

bekommeren om de verantwoording van de 

bestuurder naar de toezichthouder, maar 

óók belangrijk is het eigen functioneren. De 

toezichthouder moet zich afvragen of hij nog 

steeds functioneert op de manier waarop hij 

zich dat had voorgenomen.

Policy Governance stelt daarom duidelijke 

eisen aan toezicht en controle. Het moet 

gaan om heldere criteria die voor de 

bestuurder bekend zijn, en er is sprake 

van verifi eerbare feiten en een toepasbaar 

instrumentarium. Zo is transparant voor toe-

zichthouder en bestuurder hoe en waarop 

beoordeling plaatsvindt. De bestuurder 

dient de toezichthouder te voorzien van 

de benodigde informatie, volgens vooraf 

vastgestelde maatstaven. Maar de toezicht-

houder moet zich niet alleen druk maken 

over het functioneren van de bestuurder, de 

door de organisatie te bereiken en bereikte 

doelen en de daarvoor benodigde en inge-

zette middelen. Ook het functioneren van 

de toezichthouder zélf verdient aandacht. 

Van belang hierbij is ook het binnen Policy 

Governance geldende principe ‘spreken met 

één mond’.

Zelfevaluatie door toezichthouder
Niet alleen de bestuurder, ook de toe-

zichthouder moet constant werken aan 

verbetering van de prestaties ten dienste 

van het functioneren van de organisatie en 

de te bereiken resultaten. Functioneert de 

toezichthouder nog steeds zoals dat was 

afgesproken?

Voor de toezichthouder zijn vooral de 

vastgelegde uitspraken over de interne 

werkwijze en de verhouding tussen de toe-

zichthouder en de bestuurder van belang. 

Het is cruciaal om acht te blijven slaan op de 

eigen werkwijze en de gevolgen die dit heeft 

voor de organisatie en de te bereiken resul-

taten. Dit geldt zowel binnen het onderwijs 

als andere non-profi t en profi t organisaties.

Hoe zit het met de verbinding met de eige-

naren, hoe staat het met de vastgelegde 

uitspraken over doelstellingen en bevoegd-

heden, hoe beoordeelt de toezichthouder 

de prestaties van de organisatie? Ook dat 

zijn onderwerpen van zelfevaluatie.

In de praktijk
Het is raadzaam in elke vergadering van de 

toezichthouder minstens één maal stil te 

staan bij de onderwerpen van zelfevaluatie. 

Daarbij hoeft het zeker niet te gaan om 

uitgebreide onderzoeken. Korte, ter zake 

doende en to the point beschouwingen 

zijn veelal voldoende, waarbij steeds weer 

de vraag centraal staat of het handelen 

in overeenstemming is met de gemaakte 

afspraken.

Vaak zal dit worden gezien als een taak 

van de voorzitter, maar er zijn ook andere 

vormen van zelfevaluatie denkbaar. Zo kan 

aan het begin van de vergadering aandacht 

worden besteed aan de vastgelegde 

uitspraken over de interne werkwijze en 

de verhouding tussen toezichthouder en 

bestuurder, als reminder voor alle leden van 

het toezichthoudend orgaan. Alle uitspraken 

en handelingen tijdens de vergadering wor-

den hiermee vergeleken, toekomstgericht of 

terugkijkend.

Een andere manier is het telkens aan het 

begin van de vergadering aanwijzen van 

een, steeds weer ander, lid dat de taak heeft 

aan het eind van de vergadering conclusies 

te trekken met betrekking tot het handelen 

in overeenstemming met de gemaakte 

afspraken. Ook kan worden afgesproken dat 

een aantal leden van het toezichthoudend 

orgaan de taak krijgt om tijdens de verga-

dering commentaar te geven op de handel-

wijze en desnoods te interrumperen.

Het mag misschien gekunsteld lijken, maar 

het is van groot belang – voor toezichthou-

ders die werken met Policy Governance 

maar eigenlijk binnen elke toezichthoudend 

orgaan – om niet alleen te letten op de 

prestaties van de organisatie en dus van 

de bestuurder. Ook het eigen functioneren 

moet regelmatig worden gecontroleerd en, 

indien nodig, op basis van de bevindingen 

worden bijgesteld.

m e e r  w e t e n ?
Kijk voor het Policy Governance 

Brondocument op www.avs.nl/dossiers/

bestuurenmanagement/governance.

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling, medezeggenschap, orga-

nisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, de 

verhouding bestuur-management en Policy 

Governance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding.

controle, toezicht en zelf-
evaluatie binnen policy 
governance®
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specia al (ba sis)onderwijs

Samenwerkingsverband Rijnstreek 
(rond Alphen aan den Rijn) heeft een 
bijzonder laagdrempelige manier van 
ondersteuning voor de scholen in het 
samenwerkingsverband: je belt of 
mailt de persoon die bij het arrange-
ment ‘hoort’ en je krijgt direct onder-
steuning. Zonder indicatiestelling of 
kosten. Mede hierdoor is de verwij-
zing naar het speciaal basisonderwijs 
heel laag. Jan Willem Bos, voorzitter 
College van Bestuur, en Don Holman, 
coördinator onderwijsarrangementen, 
vertellen over hun aanpak.

tekst heike sieber

SWV Rijstreek bestrijkt het gebied rond 

Alphen aan den Rijn: vier gemeenten 

(16 dorpen) in het groene hart. Onder het 

huidige samenwerkingsverband (swv) val-

len 52 basisscholen met in totaal 12.500 

leerlingen (afl ooptijd 1-8-2013), met één 

sbo-school ‘Op Maat’. Het expertisecen-

trum legt verantwoording af aan het CvB 

(Sbo Op Maat en het expertisecentrum 

vallen onder hetzelfde bestuur).

De aanleiding om te komen tot de 

onder wijs zorgarrangementen zoals 

SWV Rijnstreek ze biedt, ligt een aantal 

jaren terug (2004) en is ingegeven door 

een samenloop van omstandigheden. 

Coördinator Don Holman: “De gewenste 

ontwikkeling van de besturen was dat Op 

Maat kleiner zou worden en leerlingen 

langer op de basisschool zouden verblij-

ven. Er was formatieve boventalligheid 

en vraag naar extra ondersteuning op de 

basisschool. In 2004 werd een en ander 

op een nieuwe manier georganiseerd op 

swv-niveau. De focus lag op bovenschoolse 

zorg: (preventieve) ambulante begeleiding 

werd extra toegevoegd. In 2005/2006 

is in het swv de slag gemaakt naar 

handelingsgericht werken en ambulante 

begeleiding werd omgezet in preventieve 

ambulante hulp. De focus werd verlegd van 

ondersteuning van leerlingen naar vragen 

en ondersteuning van leerkrachten.” Deze 

vraaggerichte werkwijze leidde tot 15 

onderwijszorgarrangementen, van preven-

tief ambulante begeleiding (PAB) en een 

steunpunt gedrag tot trajectbemiddeling 

voor ouders/scholen, instroom van anders-

talige leerlingen en de overdracht po/vo.

CvB-voorzitter Jan Willem Bos: “Doel 

van het swv was thuisnabij onderwijs en 

leerlingen zoveel mogelijk op de basis-

school houden. Hiervoor moesten we iets 

bieden waar de scholen behoefte aan 

hebben: arrangementen voor leerlingen en 

leerkrachten.” Holman vult aan: “Onze zeer 

vraaggestuurde organisatie richt zich op 

het in beeld krijgen en ondersteunen van 

onderwijs- en zorgbehoeften. Ook geven 

we adviezen aan scholen om (zorg)klassen 

op te zetten en werken we aan meer tus-

senvoorzieningen. Als een ondersteunings-

vorm niet gewenst is, gaat het meteen uit 

de markt. Zo is de breedtezorg van het swv 

vormgegeven.”

Laagdrempelig, snel en fl exibel
Basaal in deze werkwijze is de eigen zorg-

structuur van de school, vertelt Holman. 

“Sinds vijf jaar vormt handelingsgericht 

werken en afstemmend onderwijs de 

leidraad. In de scholen is het MPO 

georganiseerd (meer partijen overleg, 

vergelijkbaar met het ZAT-overleg) of is er 

op ib-niveau een ZAT voor het bespreken 

van extra ondersteuning. Daarin spelen 

de consulenten een rol. Het gaat om het 

laagdrempelig, snel en fl exibel inzetten van 

de zorgarrangementen: vragen, aanpakken, 

interveniëren en zo preventief mogelijk 

inspelen op de behoefte. Voldoet de basis-

zorg niet meer, dan biedt de breedtezorg 

hulp. Is dit niet afdoende, dan is dieptezorg 

aan de orde. Sbo Op Maat positioneert zich 

door verzwaarde breedtezorg en cluster 3/ 

4-problematiek. Doorzettingsmacht ligt bij 

de onderwijsspecialist en bij twijfel over 

een juist arrangement wordt de coördinator 

van het expertisecentrum ingeschakeld; 

het loopt dus niet via de Commisie van 

Indicatiestelling (CVI) en de Permanente 

Commissie Leerlingenzorg (PCL).” Het exper-

tisecentrum heeft een schakelfunctie met 

het speciaal onderwijs (so) en de ambulant 

begeleiders (vooral cluster 3 en 4).

“Maar”, gaat Holman verder, “er is nog een 

andere manier van ondersteuning, nog recht-

streekser. De ib’er belt dan met de onder-

wijsspecialist van een zorgarrangement en 

deze besluit over de inzet van expertise. 

De taak van de coördinator is de specialisten 

als team te begeleiden. Het team bestaat 

uit 16 mensen (inclusief administratie en 

swv rijnstreek: laag-
drempelige ondersteuning
met zorgarrangementen

‘a l s  e e n  o n d e r -
s t e u n i n g s  vo r m  n i e t 
g e w e n s t  i s ,  g a at 
h e t  m e t e e n  u i t  d e 
m a r k t .  z o  i s  d e 
b r e e d t e z o r g  v a n  h e t 
s w v  vo r m g e g e v e n ’

‘ h e t  z o u  z o n d e 
z i j n  a l s  d i t  s o o r t 
o n t w i k k e l i n g e n 
a fg e b r o k e n  w o r d e n 
v a n u i t  d e  n i e u w e 
w e t g e v i n g ’
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coördinator) en krijgt aansturing vanuit het 

expertisecentrum door feedback, intervisie, 

scholing en facilitering.”

Lager verwijzingspercentage
Bestuurder Bos: “We zijn wars van dikke 

onderwijskundige rapporten en willen dat 

mensen meteen kunnen bellen of mailen 

als ze een kind hebben waarover een vraag 

speelt. Binnen 24 uur krijgen zij antwoord. 

Na één week staat er een expert op de stoep. 

Er is direct contact met de uitvoerder. En er 

zijn géén extra kosten aan verbonden voor 

school: alles valt onder het budget van het 

swv. We hebben nu een verwijzingspercenta-

ge van 1.6 procent, dat was twee keer zoveel.”

De opzet van de zorgarrangementen wordt 

jaarlijks geëvalueerd en opgenomen in het 

jaarverslag. Er blijkt grote tevredenheid: de 

arrangementen scoren gemiddeld een 3,5 

(vierpuntschaal). Bos: “SWV Rijnstreek is 

eigenlijk al jaren bezig om Passend onder-

wijs goed in te richten.”

Nieuwe keuzes
Vanaf 2013, als het nieuwe swv er is, moeten 

nieuwe keuzes gemaakt zijn. Bos: “We 

willen doorgaan met de expertise en vraag-

gestuurd werken, in samenhang met het so. 

Het swv heeft nu nauwelijks thuiszitters. 

Wat werkt moeten we niet weghalen! Bij een 

werkbezoek van minister Van Bijsterveldt in 

2011 zei ze: ‘Het zou zonde zijn als dit soort 

ontwikkelingen afgebroken worden vanuit 

de nieuwe wetgeving’.

Van de 12.000 leerlingen worden er jaarlijks 

tussen de 400 en 500 leerlingen begeleid 

vanuit het expertisecentrum (3,5 procent). 

Bos: “Qua omvang is dit een bedreiging voor 

de sbo-school, deze is bijna gehalveerd. 

Maar we bieden sneller en adequater 

hulp aan meer leerlingen, en op het juiste 

moment.” Bos denkt dat het swv niet samen 

hoeft te gaan met andere verbanden. “Er 

worden wel een aantal scholen en het so 

toegevoegd. Naast de balans van belangen 

en expertiseoverdracht is het zaak de exper-

tises goed in elkaar te vlechten. We willen 

alles zo effi ciënt mogelijk blijven inzetten. 

Dat is uitdaging voor de toekomst.”

Bos concludeert dat onderwijsarrangemen-

ten voor ieder swv zijn weggelegd en een 

toegevoegde waarde hebben. “Activiteiten 

en expertise die scholen niet zelf kunnen 

realiseren moeten in gemeenschappelijkheid 

opgericht worden.” Zijn advies: blijf feeling

houden met de scholen en anticipeer op de 

behoeftes. Optimale afstemming tussen swv 

en het sbo is een belangrijke voorwaarde. 

Laat de zaken niet lopen via een ‘opgetuigd 

loket’, maar blijf laagdrempelig middelen en 

arrangementen inzetten. Neem de vragen 

van scholen serieus en werk vraaggestuurd. 

Organiseert geen aanbod waar geen 

behoefte aan is.” 

m e e r  w e t e n ?
Neem voor meer informatie over deze 

 werkwijze contact op met Don Holman, 

Coördinator Expertise Centrum St. WSNS

SWV Rijnstreek, tel. 06-53591636, 

d.holman@ swv3302.nl. 

Zie ook www.avs.nl/dossiers/onderwijsen-

leerlingzorg/passendonderwijs voor meer 

informatie over de zorgarrangementen van 

SWV Rijnstreek. 

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl) 

is adviseur bij de AVS op het 

gebied van onderwijs en 

leerlingenzorg, en ontwikkelaar 

van de praktijksimulatie Kind op de Gang!®.

‘ w e  z i j n  w a r s  v a n 
d i k k e  o n d e r w i j s -
k u n d i g e  r a p p o r t e n 
e n  w i l l e n  d at  m e n s e n 
m e t e e n  k u n n e n 
b e l l e n  o f  m a i l e n  a l s 
z e  e e n  k i n d  h e b b e n 
w a a r o v e r  e e n  v r a a g 
s p e e lt ’
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achtergrond

‘ i k  w il  vo o r kom en  dat  er  een  k in dv ero o r d el in g  komt ’

Niemand zal de daden van pedofi el Robert M. willen vergelijken met kleuters die in elkaars 

broekje gluren. Maar onder andere misdadige excessen als bij ’t Hofnarretje hebben zoveel 

maatschappelijke onrust veroorzaakt dat veel ouders en leerkrachten hevig schrikken van 

verkennend fysiek gedrag van jonge kinderen. Scholen die ooit geconfronteerd werden met een 

melding van overschrijdend gedrag kunnen daarover meepraten. Anoniem, dat wel. “Je school 

kan leeglopen.” tekst lisette blankestijn

Er was een dode hoek op het schoolplein. Daar gebeurde 

het. En bij het duikelrek. “Het leek spelen, maar er was 

meer aan de hand”, vertelt de schoolleider. “Een jongetje 

uit groep 3 bleek de meisjes uit de kleutergroep regelmatig 

te betasten. Dat ging zo ver dat hij met zijn vingers in hun 

vagina ging. Hij deed dat ook op de wc’s. Dus rond de toilet-

ten hebben we nu hele strakke regels.” Er waren al eerder 

signalen dat de betreffende leerling extreem handtastelijk 

was. “De ib’er en ik zijn met het bestuur gaan praten. Ik 

heb direct gezegd: het algemeen belang gaat hier voor het 

individuele belang van de leerling. Ik heb zijn moeder 

gebeld met de mededeling: ‘Je zoon is hier vanaf morgen 

niet meer welkom’. Die jongen bleek al onder behande-

ling. Voor de betreffende meisjes hebben we hulp gezocht. 

Samen met het Kinder Jeugd Trauma Centrum (KJTC) heb-

ben we een informatieavond georganiseerd voor de ouders. 

Daarbij hebben we ook gewezen op de schade voor de jon-

gen. Bij hem thuis was het een zooitje. Er was geweld en 

er werd porno gekeken waar de kinderen bij waren. Veel 

ouders voelden toen ook medelijden met die jongen. Door-

dat ik zijn leed erkende, kon ik óók aangeven: ‘Hij is over 

onze grens gegaan, we tolereren dit niet’. Omdat we een 

goed dossier hadden opgebouwd kon hij direct naar een 

crisisplaats. Dit incident heeft grote impact op ons team 

gehad. De leerkracht van die jongen heeft hulp moeten 

zoeken. En toen ik er onlangs met de ib’er nog eens over 

napraatte schoten we weer vol. Die onmacht! Je school kan 

leeglopen. Toch is dat niet gebeurd, doordat we transpa-

rant zijn geweest en meteen maatregelen hebben genomen. 

Daardoor hebben we ook geen last gehad van de pers. Een 

van de ouders wilde aangifte doen, maar de rechercheurs 

legden halverwege het verhoor hun pen neer, omdat we het 

goed hadden aangepakt.

Volgens het KJTC krijgt iedere school wel een keer met zo’n 

geval te maken. Dat komt volgens mij ook door de seksuali-

sering van onze maatschappij. Kinderen kijken belachelijke 

series op tv en zitten uren achter de pc, terwijl hun ouders 

nauwelijks echt met ze praten. Ook zien we dat opgroeien 

in een gebroken gezin riskant is voor jonge kinderen.”

Koekjes pikken
Natuurlijk hoeven we ons geen zorgen te maken om iedere

kleuter die eens een andere kleuter bevoelt. Ontwikkelings-

psycholoog Steven Pont: “Kinderen zijn sensueel gevoelig 

en hebben een enorme exploratiedrift. Net zoals ze worm-

pjes en takjes interessant vinden, vinden ze hun lichaam 

en dat van anderen ook spannend. Wij volwassenen 

drukken dit gedrag in de seksuele hoek, maar daar hoort 

het niet. Vergelijk het met koekjes pikken. Wij moeten 

kinderen leren wat adequaat gedrag is en wat niet, zonder 

Kleuters
die aan kleuters zitten
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direct het leger erbij te roepen. Leren omgaan met licha-

melijkheid is gewoon een van de vele opvoedopdrachten 

die we hebben. Je boert ook niet in gezelschap. Dus je moet 

het afl eren, maar niet met een middel dat erger is dan de 

kwaal. Anders geef je een kind het signaal dat het iets heel 

ergs heeft gedaan. Natuurlijk, als er sprake is van dwang 

dan moet je ingrijpen, net als bij pesten. En je moet uit-

zoeken wat het over het kind zegt dat het dat soort dingen 

doet. Op zoek naar de betekenis.”

“Als je ontspannen reageert is dit soort onderzoekend 

gedrag van kleuters vaak zo weer voorbij” weet Kobi Wan-

ningen, voormalig kindertherapeut en nu coördinator 

van het Expertise Centrum Jonge Kind bij het Seminarium 

voor Orthopedagogiek. “Nieuwsgierigheid naar elkaars 

geslachtsdelen is volkomen normaal. Wel moeten we 

kinderen leren dat er regels en grenzen zijn. Pas als een 

kleuter niet beïnvloedbaar is door regels of als hij of zij 

extreem claimgedrag blijft vertonen is er reden tot zorg. 

Vaak spelen er dan ook andere gedragsproblemen. Dan is 

overschrijdend gedrag een roep om aandacht.”

Commotie kanaliseren
Bij een serieus incident krijgen veel schoolleiders steun 

van hun bestuur. “Als ik gebeld wordt door een directeur 

dat er een klacht is van een ouder dat een ander kind zijn 

of haar kind fysiek heeft lastig gevallen, dan onderneem 

ik direct actie,” vertelt een schoolbestuurder (13 scholen). 

“Mijn eerste doel is emotiebeheersing. Ik wil de feiten 

boven tafel: wat is er gebeurd en wie weet ervan? Daar-

voor adviseer ik de directeur om in gesprek te gaan met 

de leerkracht, ib’er en de betrokken ouders die de klacht 

indienden. Ik raad af om het incident met het hele team 

te bespreken. Ik wil voorkomen dat er een kindveroorde-

ling komt. Dus eerst het verhaal van die ouders horen, en 

hen het vertrouwen vragen om dit op te pakken. Anders 

kunnen er krachten vrijkomen die het voor de vermeende 

dader moeilijk maken om in de klas te blijven. Daarna is 

het zaak om de ouders van de dader te informeren, en te 

vertellen dat je geen rechercheur bent en niet aan waar-

heidsvinding doet. Zowel slachtoffers als daders en hun 

ouders kunnen hun eigen waarheid hebben.

die aan kleuters zitten
“Kinderen zijn sensueel gevoelig en 
hebben een enorme exploratiedrift. Net 
zoals ze wormpjes en takjes interessant 
vinden, vinden kleuters hun lichaam en dat 
van anderen ook spannend. Volwassenen 
drukken dit gedrag in de seksuele hoek, 
maar daar hoort het niet”, vindt onder 
anderen ontwikkelingspsycholoog Steven 
Pont.

‘ z o ' n  i n c i d e n t  k a n  j e  o r g a n i s at i e 
u i t  b a l a n s  b r e n g e n  e n  e e n  s p l i j t -
z w a m  w o r d e n  i n  e e n  t e a m ’
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s ta p p e n p l a n

Senior AVS-adviseur Ruud de Sain 

begeleidt regelmatig scholen die te maken 

krijgen met (een gerucht over) grens-

overschrijdend fysiek gedrag van (jonge) 

leerlingen. “Dit kan iedere school over-

komen. Allemaal hebben ze te maken 

met lichamelijk exploratief (en dus 

leeftijds adequaat) gedrag van kleuters. 

Maar wat is normaal en wat is grens over-

schrijdend? Dat bepalen volwassenen. Zij 

karakteriseren dat al snel als seksueel 

gedrag. Als een kind pijn heeft, erg 

geschrokken is of gaat bedplassen, dan is 

er een grens overschreden. Of er nu echt 

iets aan de hand is of niet: zo’n incident 

kan je organisatie uit balans brengen en 

een splijtzwam worden in een team. En 

dan is er nog de pers; vaak gaan sensatie-

beluste journalisten schaamteloos te werk. 

Krijg je als schoolleider een melding van 

grens overschrijdend fysiek gedrag, dan is 

je taak: het managen van emotie.”

De Sain raadt aan in zo’n geval de volgende 

stappen te nemen:

• Neem het verhaal serieus. Doe niet aan 

waarheids vinding bij kleuters en bedenk 

dat het vals alarm kan zijn (bijvoorbeeld 

een verhaal van ouders kan een projectie 

zijn vanuit hun eigen verleden).

• Zoek uit hoeveel ouders en kinderen 

erbij betrokken zijn.

• Zorg dat je een protocol hebt en 

informeer alle partijen die je volgens dat 

protocol moet inlichten.

• Houd het klein. Leg zoveel mogelijk 

een-op-een-contact met de ouders van de 

betrokken kinderen. Breng hen eventueel 

met elkaar in contact. Daarmee kun je 

de individuele emoties van hun scherpe 

randjes ontdoen, organiseer je wederzijds 

begrip en zorg je ervoor dat ouders 

elkaar niet gijzelen in gedachten en voor-

onderstellingen.

• Lukt het niet om het klein te houden, 

organiseer dan een ouderavond en 

wees transparant. Denk goed na over 

deskundigen die je daarvoor eventueel wilt 

uitnodigen.

• Laat leerkrachten extra alert zijn, en die 

alertheid integreren in hun lesprogramma 

(extra klassen gesprekken).

• Geef ouders aandacht. Wordt er toch 

gepraat aan het hek en via sociale media? 

Neem dan maatregelen om met de pers 

om te gaan. Wijs één persoon aan als 

woordvoerder en vraag ouders om prudent 

met de zaak om te gaan.

Meer informatie en advies: AVS, Ruud de 

Sain, r.desain@avs.nl, tel. 030-236101o

Ik vind: een school moet kinderen leren dat sommige din-

gen niet kunnen. Daarop moet de nadruk liggen. Als kin-

deren vechten, weten leerkrachten wat hen te doen staat, 

maar bij verdergaand exploratief gedrag kennen ze de pro-

cedure niet. Ze schrikken, vinden dat ze gefaald hebben. 

De ontzetting bij ouders is vergelijkbaar: niet weten wat er 

met je kind is gebeurd is verschrikkelijk. Terwijl het meest-

al om volkomen normaal gedrag gaat; ik krijg geregeld dit 

soort meldingen. Slechts één keer is het ons niet gelukt om 

de commotie te kanaliseren. Toen ging het om overschrij-

dend gedrag van een jongetje dat door ouders gezien was 

op het schoolplein. Die leerling had al gedragsproblemen 

en was dus al veroordeeld voordat er een melding was. Hij 

is toen overgeplaatst, om hemzélf te beschermen.”

Vals alarm
Vaak is een melding overschrijdend gedrag loos alarm. Een 

vrouwelijke schooldirecteur kreeg een melding van een 

moeder: haar (kleuter)dochter was door twee klasgenootjes 

bevoeld en geknepen op plekken waar dat niet hoort. “Wij 

hebben een protocol voor dit soort zaken. Ik heb onze unit-

directeur en bovenschoolse vertrouwenspersoon ingelicht. 

Ook heb ik direct de GGD ingeschakeld. Die raadde ons aan 

om er heel dicht op te gaan zitten. Ik heb een indringend 

gesprek met de moeder gevoerd en heb – apart – met het 

meisje gepraat. Het was een heel mondig kind, maar ze zei 

niets wat erop zou duiden dat die twee jongetjes over de 

schreef waren gegaan. Ondertussen waren haar leerkrachten 

van de kaart. Huilen, dat zoiets onder hun toezicht had kun-

nen gebeuren. Totdat ze zich realiseerden dat een van de 

jongetjes die als daders waren aangewezen, in die bewuste 

week ziek was. Hij was niet eens op school geweest!” In een 

tweede gesprek met de moeder kwam de aap uit de mouw. 

“Opeens zei ze: ‘Ik wil niet dat mijn dochter overkomt wat 

mij is overkomen’. Toen begreep ik: die moeder heeft een 

probleem, niet haar dochter.” Gesprekken met de huisarts 

en de peuterspeelzaal waar dit meisje op had gezeten beves-

tigden dit. Maar de moeder was woedend dat we niet ingre-

pen en haalde haar kind van school. Inmiddels is het meisje 

zes jaar, en zit ze al op haar vierde basisschool.”

Alert
Het vals alarm had wel grote gevolgen voor de school. “Als 

zoiets zich voordoet, schiet er iets omhoog in je organisatie. 

We zijn meer alert en administreren nu alles. Onlangs deed 

zich weer zoiets voor. Na een gesprek met de betrokken 

ouders hebben we besloten er geen werk van te maken. Het 

viel toch wel mee, wat er gebeurd was, vonden ze. Er is ver-

der geen ruchtbaarheid aan gegeven, en daar ben ik heel blij 

om. Een groot deel van onze leerlingen komt uit een sociaal 

zwak milieu, hun ouders kunnen nogal primair reageren. 

Kortgeleden nog gingen ouders met elkaar op de vuist, hier 

op het schoolplein. Dus je moet er niet aan denken wat er 

gebeurt als er echt wat aan de hand is, nog los van de leer-

lingen die het ons zou kosten. Want in zo’n geval zouden we 

als school wél transparant zijn natuurlijk.” 

‘ w e  z i j n  t r a n s pa r a n t 
g e w e e s t  e n  h e b b e n  m e t e e n 
m a at r e g e l e n  g e n o m e n ’

‘ w e  a d m i n i s t r e r e n  n u  a l l e s ’

achtergrond
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zi j - in s t rom er s  inze t t en

Zij-instromers in het basisonderwijs: 

ze worden schaars, maar zijn er nog steeds. 

Niet iedere schoolleider of bestuurder durft 

in zee te gaan met deze leerkrachten ‘van 

buiten’, en het aanbod van pas afgestudeerde 

pabo-studenten is groot genoeg. Maar 

door hun heel eigen kwaliteiten vormen zij-

instromers vaak een aanwinst voor de school 

en worden zij door hun leidinggevenden 

opvallend hoog gewaardeerd. Vertrouwen, 

communiceren en geduld zijn nodig om een 

zij-instroomtraject te laten slagen.

tekst ino de groot en edith pijpers

‘Je moet
durven’

achtergrond
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Zij-instromers hebben een afgeronde hbo/wo-opleiding, 

waren architect, maatschappelijk werker, theoloog of fysio-

therapeut en wagen de sprong. Ze wilden waarschijnlijk 

eigenlijk altijd al juf (of meester) worden en leveren vaak 

een goede baan in, om die droom te verwezenlijken. Zij-in-

stromers stappen uit hun vertrouwde wereld het onderwijs 

in, zonder bevoegdheid en ervaring. Dat kan lastig zijn. Het 

onderwijs is niet zo’n gesloten wereldje dat je er niet mag 

zijn, maar je zult je wel moeten bewijzen.

In de tijd dat er relatieve schaarste was in het aanbod van 

pas afgestudeerde leerkrachten was een zij-instromer een 

goed alternatief. Bovendien vergoedde de overheid de kos-

ten van het geschiktheidsonderzoek, de scholing, studiever-

lof en vervanging. Dit maakte de keuze aantrekkelijk voor 

schoolleiders. De geoormerkte vergoeding in het primair 

onderwijs is inmiddels echter afgeschaft en onderdeel van 

de lumpsum geworden.

Een opleiding op hbo/wo-niveau is de voorwaarde voor 

zij-instromers om te kunnen deelnemen aan een geschikt-

heidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek worden eerder 

verworven competenties nauwkeurig in beeld worden 

gebracht. Er moet voldoende basis aanwezig zijn om de 

nog ontbrekende competenties met een beperkt scho-

lingsprogramma te verwerven. ‘Bijna volledig geschikt 

(is direct inzetbaar, moet enige bijscholing volgen)’, 

luidt de uitslag van het assessment als die basis er is. De assessment als die basis er is. De assessment

zij-instromers gaan een opleiding-op-maat volgen, maar 

staan ondertussen al wel voor de klas. Marjoleine Mak, 

leerkracht op basisschool Wereldwijs in De Bilt en voor-

heen zij-instromer: “Het was best zwaar in het begin. Ik 

moest mij verdiepen in de methodes, de doelen en de 

eisen van het moderne onderwijs. Het moeilijkste vond ik 

echter het orde houden in de klas. Dat is iets wat je in de 

praktijk moet leren.” Daan Boonstoppel, leerkracht op De 

Insingerschool in Soest en eerder zij-instromer, was voor-

heen fysiotherapeut in een ziekenhuis: “Ik heb de eerste 

maanden veel gehad aan de collega van een parallelgroep. 

Dat eerste jaar heb ik veel ervaring opgedaan, maar die 

heb ik pas goed kunnen inzetten in het tweede en derde 

jaar. Toch heb ik niet het gevoel dat ik met lege handen 

voor de klas heb gestaan. Doordat ik al tien jaar werkerva-

ring heb gehad, had ik de leerlingen wel wat te bieden.”

Spiegeltje, spiegeltje… Kinderen zien onmiddel-

lijk of een leerkracht vanuit ‘overtuiging’ met ze werkt of 

dat ze een toneelstukje opvoeren. Komt je handelen niet 

overeen met wie je bent – in de rol van leerkracht – dan 

zullen kinderen de boel op scherp zetten. Daarom is het 

van belang vooraf goed in de spiegel te kijken: naar eigen 

kunnen, vaardigheden en motieven. Alleen zij-instromers 

die écht voor de klas willen, redden het uiteindelijk. Ook 

voor schoolleiders is deze spiegel van belang. Wat zijn 

iemands motieven? Gaat het hen echt om deze zij-instro-

mer of om het rond krijgen van het formatieplaatje?

Boonstoppel: “Als 17-jarige begon ik met de studie fysio-

therapie, maar ik wist nog niet wat ik wilde. Nu had ik 

echt gekozen voor iets wat ik wilde. Dit gaf een giganti-

sche intrinsieke motivatie.” Anita de Kruijf, leerkracht op 

De Prinses Wilhelminaschool voor speciaal onderwijs aan 

zeer moeilijk lerenden (cluster 3) in Utrecht en voorheen 

zij-instromer: “Voordat ik hier ging werken, werkte ik in 

de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het onderwijs is voor 

mij echt een uitdaging, omdat ontwikkeling niet vanzelf 

gaat. Je moet heel creatief zijn in je vakdidactiek, omdat 

de methodes meestal niet aansluiten.”

Oud-zij-instromer Marjoleine Mak is nu leerkracht op basisschool 
Wereldwijs in De Bilt: “Het was best zwaar in het begin.”

h e t  o n d e r w i j s  i s  n i e t  z o’ n 
g e s lot e n  w e r e l d j e  d at  j e  e r  n i e t 
m a g  z i j n ,  m a a r  j e  z u lt  j e  w e l 
m o e t e n  b e w i j z e n

41k ader prim air april 2012



Werken en leren Lesgeven is een vak en als natuurta-

lent kom je heel ver, maar zij-instromers missen bagage. Ze 

hebben dan ook een scholingsplan waarin waarschijnlijk 

veel tijd is gereserveerd voor algemene en vakdidactiek. Ze 

hebben behoefte aan handvatten, modellen en technieken. 

De combinatie werken en studeren is hierbij een meerwaar-

de: wat ’s avonds wordt geleerd, kan de volgende dag al uit-

gevoerd worden in de klas, om die ervaringen een volgende 

avond alweer mee te nemen naar 

de opleiding. Boonstoppel: “Het 

was geweldig om iedere dinsdag- 

en donderdagavond medestuden-

ten te ontmoeten. Ik vond het 

leren fantastisch en wilde alles 

naar binnen slokken.”

De Kruijf: “Als zij-instromer moet 

je zelfstandig zijn in het leren. 

Want je hoeft niet alle vakken te 

volgen. Je moet zelf dus goed in 

de gaten houden of je iets wel of 

niet hoeft te doen. Ik heb vooral 

veel gehad aan de vakdidactiek.”

Lef Een schooleider heeft lef 

nodig om een zij-instromer in te 

zetten. Hij of zij heeft wat uit te 

leggen aan collega’s, ouders en 

aan het bestuur: waarom een zij-

instromer en waarom juist deze? 

De schoolleider moet vertrouwen 

hebben in de zij-instromer en 

hem of haar voor de klas durven 

zetten. Dit vormt de basis voor 

een succesvol zij-instroom-traject. 

Zij-instromers moeten dan nog wel nog een heleboel leren, 

maar zijn tegelijkertijd wel volwaardige leerkrachten met 

de volledige verantwoordelijkheid voor de groep en met 

rechtstreekse oudercontacten. Een zij-instromer mag nog 

leren, maar is geen student die alles nog fout mag doen. 

Kees-Jan de Swart, schoolleider van De Insingerschool in 

Soest, waar Boonstoppel als zij-instromer startte: “Niet 

alles ging goed. Maar ouders begrepen ook wel dat het 

een beginnende leerkracht was. Bovendien, als je iemand 

van 21 voor de klas zet, net afgestudeerd van de pabo, gaat 

ook niet alles goed. Ouders zagen gewoon ‘dit is een goeie 

kerel’. Die z’n best doet om er voor de kinderen iets goeds 

van te maken.” Jenneke van de Wal, leidinggevende op De 

Prinses Wilhelminaschool, waar De Kruijf als zij-instromer 

begon: “Wij kregen een specialist met een andere achter-

grond in de school, een collega die snel ingewerkt was en 

die vanuit haar vorige baan gewend was om planmatig aan 

d e e lt i j d o p l e i d i n g e n  i n  d e  to e ko m s t

Zij-instromers maken voor hun scholing 

veelal gebruik van programmaonderdelen 

van de deeltijd-pabo. Onlangs heeft het 

kabinet besloten de fi nanciering van 

deeltijdopleidingen te wijzigen door 

het invoeren van vraagfi nanciering. 

Deeltijdopleidingen krijgen dan niet langer 

rechtstreeks geld van de overheid voor 

het aantal studenten dat zij opleiden, 

maar studenten die in maatschappelijk 

relevantie sectoren – zoals onderwijs 

– een deeltijdopleiding willen volgen, 

krijgen voortaan een beurs. Ze kunnen 

zich daarmee inschrijven bij de instelling 

die het beste aanbod heeft. Voor zij-

instromers lijkt deze maatregel geen grote 

gevolgen te hebben. Al zullen er naar 

alle waarschijnlijkheid minder plekken 

zijn om de studie te volgen. En het lijkt 

aannemelijk dat door de maatregel 

deeltijdopleidingen zullen verdwijnen. 

Staatssecretaris Zijlstra denkt dat de 

vraagfi nanciering ingevoerd kan worden in 

2017/2018.

Daan Boonstoppel, leerkracht op De Insingerschool in Soest was voorheen fysio therapeut: “Doordat ik al 
tien jaar werkervaring heb gehad, heb ik de leerlingen wel wat te bieden.”

‘ w i j  h e b b e n  i e m a n d  i n  h u i s 
g e h a a l d  d i e  a l  m e e r  v a n  d e 
w e r e l d  h e e f t  g e z i e n  e n  d i e  w e e t 
d at  h e t  g r a s  e l d e r s  n i e t  a lt i j d 
g r o e n e r  i s ’
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doelen te werken. Ze heeft ervaring en kennis van de doel-

groep en van hieruit leert zij onderwijs te geven.”

Wantrouwen Schoolleiders zullen bij het aanstellen 

van een zij-instromer moeten communiceren, moeten 

spreken met collega’s, ouders en bestuur. Collega’s kunnen 

wantrouwend zijn: ‘Ik deed er vier jaar over en jij denkt dat 

je het zomaar kunt?’ Ouders kunnen lastig zijn: ‘Mijn kind 

verdient zonder meer het beste’. En het bestuur vraagt zich 

af: ‘Kan het niet goedkoper?’ Een zij-instromer start name-

lijk niet met het aanvangssalaris voor leerkracht. Steeds 

opnieuw wordt van de school-

leider gevraagd om helder te 

maken waarom de zij-instromer 

een aanwinst is voor de school. 

Schoolleiders De Swart: “Ik 

heb het met de bovenschools 

manager besproken, omdat 

er extra kosten mee gemoeid 

waren, meer dan normaal het 

geval was. Ik heb gezegd dat ik 

het er graag voor over had. De 

voordelen wogen ruimschoots 

op tegen de nadelen. Bovendien 

was hij fysiotherapeut geweest. 

Hij heeft dus een behoorlijk 

denkniveau.”

Daarnaast moet in elke starter 

geïnvesteerd worden, dus ook 

in de zij-instromer. Er moet 

begeleid worden, er moet met 

liefde en compassie gesproken 

worden, et cetera. Geduld heb-

ben en vertrouwen geven is 

noodzakelijk; iemand aan zijn 

lot overlaten is onacceptabel. 

De zij-instromer zal ook zelf 

geduldig moeten accepte-

ren dat niet alles gaat zoals 

gehoopt.

De regeling zij-instromen in het onderwijs maakt het moge-

lijk om verrijkende mensen binnen de school/het team te 

krijgen. Het proces vooraf moet wel integer gebeuren; de 

reden een zij-instromer aan te nemen moet vanuit zowel 

de zij-instromer als vanuit de 

schoolleider een zuivere zijn. 

En beiden moeten zich bewust 

zijn van de investering die van 

hen wordt gevraagd. De Swart: 

“Wij hebben iemand in huis 

gehaald die al meer van de 

wereld heeft gezien. Die al een 

arbeidsverleden heeft en die 

weet dat het gras elders niet 

altijd groener is. Je haalt een 

wijzer iemand in huis.” 

Ino de Groot is teamleider van 

de deeltijd lerarenopleiding 

basisonderwijs Marnix Acade-

mie te Utrecht. Edith Pijpers is 

onderwijsadviseur bij Marnix 

Onderwijscentrum, onderdeel 

van de Marnix Academie. Beiden 

hebben jarenlange ervaring met 

het geschiktheidsonderzoek, het 

scholingstraject en de begelei-

ding van zij-instromers.

w a a r o m  k i e z e n  vo o r  e e n  z i j - i n s t r o m e r ?

Waarom zou een schoolleider ervoor 

kiezen om een zij-instromer te benoemen? 

Waarom niet kiezen voor de makkelijkste 

(en goedkoopste) weg: een startbekwame 

afgestudeerde? Een aantal redenen:

•  Zij-instromers hebben uit volle over-

tuiging de overstap naar het onderwijs 

gemaakt. Deze betrokkenheid op 

mensen (kinderen) is voelbaar in het 

team en voor ouders.

•  Variatie en evenwichtige opbouw zijn 

belangrijk binnen een team. Jong/oud, 

veel ervaring/geen ervaring, man/

vrouw, et cetera. Dan is een zij-instromer 

een aanwinst. Deze komt uit een andere 

wereld, heeft een verfrissende inbreng.

•  Zij-instromers zijn bewuste, geïnte-

res seerde kennisverwervers. Regel-

matig volgen zij in de loop van hun 

onderwijscarrière een vervolgopleiding 

(master) en/of worden aspirant-school-

leider of intern begeleider.

•  Zij-instromers zijn per defi nitie hoog 

opgeleid, hun oorspronkelijke vak wordt 

in de basisschool binnengebracht en ze 

zijn genoeg gepokt en gemazeld om een 

heel team mee te trekken.

•  Een zij-instromer is ‘oud’ (30+), heeft 

levenservaring en vaak relatieve rust in 

zijn/haar leven.

‘a l s  j e  i e m a n d  v a n  2 1  vo o r 
d e  k l a s  z e t ,  n e t  a fg e s t u d e e r d 
v a n  d e  pa b o ,  g a at  o o k  n i e t 
a l l e s  g o e d ’

De diplomering van Anita de Kruijf, nu leerkracht op De Prinses 
Wilhelminaschool (cluster 3) in Utrecht.
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Hoe ontwikkel ik een zorgprofi el en komen we tot een 
dekkend aanbod? Hoe vergroot ik de onderwijskwaliteit en 
pas ik mijn professionaliseringsbeleid daarop aan?

Met de praktijksimulaties Kind op de Gang!® (po) en Leerling 
bij de Les!® (vo) helpt de AVS u deze vragen te beantwoorden. 
Op school-, bestuurs- en samenwerkingsverbandniveau. 
Nieuw in het aanbod: de (v)so-variant (cluster 3 en 4) en 
Leerling aan de Slag!® (MBO). Na afl oop beschikt u over een 
actueel zorgprofi el, een plan van aanpak voor de ontwikke-
ling van nieuwe expertise en een basis voor het maken van 
beleidskeuzes. Al meer dan 2.700 teams binnen het po en vo en 
60.000 leerkrachten volgden deze intensieve maatwerktraining.

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

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

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

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

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

44



Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in 

onderwijsland. Deze maand het woord aan Jesse Klaver, woord voerder 

(primair) onderwijs namens GroenLinks in de Tweede Kamer.

politieke column

eind toets, al goed
Na de valse start van Passend onderwijs 

staat het primair onderwijs binnenkort nóg 

een klap te wachten uit Den Haag. De wet 

Centrale eindtoets en leerlingonderwijsvolg-

systeem is op het moment van dit schrijven 

in behandeling in de Tweede Kamer. Helaas 

zie ik weinig publieke of politieke tegen-

stand voor dit wetsontwerp, zelfs bij de 

oppositie. En dat terwijl het zo schadelijk 

kan zijn voor het Nederlandse onderwijs.

Ik heb geen bezwaren tegen toetsen. Ik 

denk juist dat toetsen maken veel leerlingen 

kan stimuleren bij het leren en hen kan 

oefenen in het concentreren. Toetsscores 

geven een indicatie van de sterke en de 

zwakke kanten van leerlingen en kunnen 

helpen bij het maken van een goed lesplan. 

Problematisch wordt het pas als toetsscores 

voor andere zaken worden gebruikt. En 

juist dit is de bedoeling. In de eerste plaats 

heeft minister Van Bijsterveldt zich een 

stijging van de Cito-scores ten doel gesteld. 

Daarnaast is dit kabinet van plan om het 

onderwijs uiteindelijk af te rekenen op de 

‘toegevoegde waarde’. Dat betekent dat er 

na een uniforme eindtoets ook een uniforme 

begintoets moet komen. Het verschil tus-

sen die twee toetsen zal, als de coalitie 

haar zin krijgt, het oordeel over een school 

bepalen. En in de toekomst mogelijk ook de 

bekostiging.

Dit is een hachelijke onderneming. Ook het 

Cito zelf is sceptisch over het hangen van 

geld aan toetsresultaten. Dat verleidt name-

lijk tot vals spelen. Dit kan op veel verschil-

lende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door 

even een minuutje meer tijd te geven. Zelfs 

al zijn de leerkrachten die de toets afnemen 

(en de mensen die hen aansturen) goudeer-

lijk, dan nog neemt de betrouwbaarheid van 

de toets af. Dit komt omdat iedereen weet 

dat er vals gespeeld kan worden en er ook 

een motief is om dit te doen.

In Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten is men juist teruggekomen van 

dergelijk high-stakes testing. In het interes-

sante boekje Freakonomics rekenen de 

Amerikaanse economen Levitt en Dubner 

voor dat minstens één op de twintig leer-

krachten die in het Chicago public school 

system in 2002 in een soortgelijke situatie 

verkeerden, de toetsresultaten van hun 

leerlingen aanpaste om een beter resultaat 

te behalen. In Engeland heeft een in 1989 

ingevoerd systeem van leerling- en school-

testen geleid tot een aaneenschakeling 

van confl icten en schandalen tot in 2009 

een deel van de toetsen werd afgeschaft en 

een ander deel werd geboycot. De huidige 

minister van Onderwijs, Michael Gove, 

meent dat het toetsprogramma van het 

National Curriculum volledig is ontspoord: 

“Tests lead too many schools to drill 

children for tests, spending too much time 

on test preparation (…) at the expense of 

productive teaching and learning.”

De minister bezweert dat het hier zo’n vaart 

niet zal lopen, maar neemt steeds meer 

stappen om bekostiging te koppelen aan 

toetsresultaten. Op dit moment gaan we dus 

de verkeerde kant op, maar we zijn er nog 

niet. In het onderwijsveld gaan er nog te 

weinig bellen rinkelen. De AVS was een van 

de weinige organisaties die zich ook niet 

kon vinden in dit wetsvoorstel. In de Kamer 

blijft GroenLinks stevig oppositie voeren 

tegen deze toets- en afrekenmanie. Mijn 

voorstel om experimenten met een kleuter-

toets te staken, kreeg te weinig steun. Een 

andere coalitie zou ons nog een heleboel 

toets-ellende kunnen besparen. 

d e  m i n i s t e r  n e e m t  s t e e d s  m e e r  s ta p p e n  o m 
b e ko s t i g i n g  t e  ko p p e l e n  a a n  to e t s r e s u ltat e n ; 
d at  v e r l e i d t  tot  v a l s  s p e l e n

Foto: Bob Bronshoff
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n i e u w e  m e d e w e r k e r s

Jacqueline Kenter (j.kenter@avs.nJacqueline Kenter (j.kenter@avs.nJacqueline Kenter ( l) is per 1 april in 

dienst bij de AVS als allround senior adviseur. Als 

onderwijskundige is zij werkzaam geweest als pabo-

docent en heeft ze jarenlange ervaring als senior 

adviseur didactiek en pedagogiek. De laatste vijf jaar 

werkte ze als leidinggevende en regiomanager bij een 

adviesorganisatie en volgde de masteropleiding Bedrijfskunde met 

specialisatie onderwijs (MBA). Zij adviseerde bestuurders en direc-

ties over leidinggeven aan verandering en strategisch management.

Met de komst van John Stadens (j.stadens@avs.nMet de komst van John Stadens (j.stadens@avs.nMet de komst van John Stadens ( l) 

per 1 april breidt de AVS haar kennis en expertise 

op het gebied van bedrijfsvoering uit. Hij zal aan 

het werk gaan als senior adviseur strategische 

bedrijfsvoering. Hij heeft op dit gebied de afgelopen 

jaren ervaring opgedaan als bestuurder, directeur 

Finance & Control en als senior organisatieadviseur (Capgemini 

en zelfstandig) voor het po, vo, mbo en hbo. Zijn specialisaties zijn 

fi nanciën, planning & control, organisatieadvies, business cases en 

verandermanagement.

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Mogen leerlingen al vóór hun vierde jaar 

naar school?

tekst paul van lent

De laatste tijd wordt aan de AVS Helpdesk steeds vaker de vraag 

gesteld of leerlingen al vóór hun vierde jaar naar school mogen. 

Ouders hebben hiervoor uiteenlopende redenen, zoals: ‘Mijn kind 

is er zo aan toe’, ‘Ze vervelen zich thuis’ of ‘Het scheelt zoveel in de 

kosten voor kinderopvang’.

Elke school moet zich echter houden aan het naleven van de toe-

latingsleeftijd, die is opgenomen in artikel 39 van de Wet op het 

Primair Onderwijs (WPO). In dit artikel staat het volgende: “Om als 

leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leef-

tijd van vier jaar hebben bereikt. Inschrijving vindt plaats ten minste 

een maal per maand.”

Ook geeft dit artikel duidelijkheid over de periode voorafgaand 

aan de vierde verjaardag van elk kind. In de periode van de leeftijd 

van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de leeftijd 

van vier jaar kan de school kinderen gedurende ten hoogste vijf 

dagen toelaten. Dit mogen ook tien dagdelen zijn. Scholen zijn niet 

verplicht hieraan mee te werken. Deze kinderen zijn namelijk geen 

leerlingen in de zin van de wet en tellen bijvoorbeeld ook niet mee 

voor de teldatum.

Intussen biedt de WPO door een wetswijziging (Innovatieve experi-

menteerruimte onderwijs) de ruimte voor het experimenteren met 

de toelating van driejarigen. Dat is momenteel voorbehouden aan 

die scholen die daarvoor toestemming hebben gekregen van het 

ministerie van OCW.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

s c h o l i n g

Professionaliseringsgids 
2012/2013 verschenen

De nieuwe AVS Professionaliseringsgids 

voor het volgende schooljaar is uit! 

AVS-leden krijgen de gids thuisgestuurd 

met deze Kader Primair (8). Extra exem-

plaren zijn (gratis) aan te vragen via 

info@avs.nl of bel 030-2361010. 

De gids is online te vinden op www.avspifo.nl.

l i d m a at s c h a p

Contributie 2012/2013
De nieuwe contributiebedragen voor het schooljaar 2012/2013 

zijn vastgesteld. Er is alleen een indexering toegepast en geen 

verhoging. Kijk voor alle nieuwe bedragen op www.avs.nl/

vereniging/lidworden/contributie.

Jacqueline Kenter (

dienst bij de AVS als 

onderwijskundige is zij werkzaam geweest als pabo-

docent en heeft ze jarenlange ervaring als senior 

adviseur didactiek en pedagogiek. De laatste vijf jaar 

werkte ze als leidinggevende en regiomanager bij een 

adviesorganisatie en volgde de masteropleiding Bedrijfskunde met 

Met de komst van John Stadens (

per 1 april breidt de AVS haar kennis en expertise 

op het gebied van bedrijfsvoering uit. Hij zal aan 

het werk gaan als senior adviseur strategische 

bedrijfsvoering. Hij heeft op dit gebied de afgelopen 

jaren ervaring opgedaan als bestuurder, directeur 

Finance & Control

De gids is online te vinden op De gids is online te vinden op De gids is online te vinden op 

De nieuwe AVS Professionaliseringsgids 

voor het volgende schooljaar is uit! 

AVS-leden krijgen de gids thuisgestuurd 

met deze Kader Primair (8). Extra exem-

plaren zijn (gratis) aan te vragen via 

info@avs.n

De gids is online te vinden op 

De nieuwe AVS Professionaliseringsgids 

voor het volgende schooljaar is uit! 

AVS-leden krijgen de gids thuisgestuurd 

met deze Kader Primair (8). Extra exem-

plaren zijn (gratis) aan te vragen via 

info@avs.n

De gids is online te vinden op De gids is online te vinden op 
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p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

Extra exemplaren 
schoolleidersagenda bestellen

De AVS Agenda 2012/2013 is onlangs versche-

nen. Alle leden hebben een gratis exemplaar 

ontvangen. Vol met relevante (vak)informatie 

en uiteraard weer een jaarplanner waarin 

schoolvakanties en feestdagen tot en met januari 

2014 zijn opgenomen. Extra exemplaren zijn 

voor t 15 per stuk (excl. verzend- en administra-

tiekosten) te bestellen via info@avs.nl. Heeft u opmerkingen of 

suggesties om de agenda nog verder te verbeteren? Mail dan naar 

communicatie@avs.nl.

a v s  i n  d e  p e r s

Verplichte Cito onzeker
Vanaf volgend schooljaar had de Cito-toets verplicht moeten worden 

voor alle basisschoolleerlingen. Het debat over het wetsvoorstel van 

minister Van Bijsterveldt wordt echter uitgesteld en daarmee staat 

de verplichte Citotoets voor volgend jaar op losse schroeven. Is dat 

erg, vroeg Felix Meurders in het Radio 1-programma De Gids aan 

AVS-voorzitter Ton Duif (zie ook pagina 2).

www.radio1.nl/items/51391-verplichte-cito-onzeker

esha- conferentie  en studiereis 2012

Verbindend leiderschap in 
Edinburgh, Schotland

De Europese schoolleidersvereniging 
ESHA organiseert haar conferentie in 
2012 van 29 tot en met 31 oktober 2012 
in Edinburgh, Schotland. Rondom deze 

conferentie organiseert de AVS een vijfdaagse studiereis 
voor schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.

Thema van de conferentie is connecting leadership, met binnen de 

subthema’s en workshops onder andere aandacht voor motivation, 

innovation, inclusive education, learning. Te gast zijn onder meer 

Schotse onderwijspolitici en de fi rst minister. Keynote speakers

zijn Dr Frank Dick OBE, Mark van Vugt en Tony Finn (CE Schotse 

Onderwijs raad). De conferentie kent daarnaast een galadiner met 

authentiek Schots entertainment.

De vijfdaagse studiereis van de AVS (29 oktober tot 3 november, 

inclusief bezoek aan het ESHA-congres) bestaat uit schoolbezoeken 

in Edinburgh en een bezoek aan de Pedagogische Faculteit van de 

Universiteit van Sterling, waar onder andere nascholing voor school-

leiders gerealiseerd wordt. De stad Edinburgh leent zich uitstekend 

voor een historische wandeling met gids en er zijn ruime mogelijk-

heden voor bezoek aan musea, het Parlement, et cetera. De studie-

reis sluit aan bij het congresthema en is een goede gelegenheid om 

de Europese dimensie binnen het onderwijs te onderzoeken en te 

ontdekken dat we ook over de grenzen van elkaar kunnen leren.

Kosten: t 1.750 (inclusief toegang conferentie, galadiner, folkloris-

tische avond, AVS-reisleiding, heen- en terugvlucht, zes overnach-

tingen in een hotel in het centrum met full Scottish breakfast en full Scottish breakfast en full Scottish breakfast

transport). 

Aanmelden: www.avs.nl/educatievereizen

Meer informatie: AVS, Marina Vijlbrief, tel. 030-2361010, 

m.vijlbrief@avs.nl

Zie ook www.esha.org (lees het e-zine op g (lees het e-zine op g www.eshamagazine.org) 

en www.esha2012scotland.com.

De AVS Agenda 2012/2013 is onlangs versche-

nen. Alle leden hebben een gratis exemplaar 

ontvangen. Vol met relevante (vak)informatie 

en uiteraard weer een jaarplanner waarin 

schoolvakanties en feestdagen tot en met januari 

2014 zijn opgenomen. Extra exemplaren zijn 

voor 

tiekosten) te bestellen via i

l i d  w o r d e n

Word aspirant-lid vanaf 18 euro!
Nog geen (adjunct-)schooldirecteur of leidinggevende, maar wel 

ambities of interesse in die richting? Onderwijsmedewerkers, 

bijvoorbeeld bouwcoördinatoren of ib’ers, kunnen aspirant-lid 

worden van de AVS. Zij hebben dezelfde rechten als reguliere leden, 

met uitzondering van de juridische belangenbehartiging.

Tot 1 augustus aanstaande betalen aspirant-leden slechts 18 euro 

voor een half jaar. Zij ontvangen Kader Primair en Kadernieuws dan 

per e-mail. Willen zij deze uitgaven per post ontvangen, dan geldt 

een contributie van t 44. De prijzen voor een heel jaar bedragen 

respectievelijk t 30 (uitgaven per mail) en t 75 (uitgaven per post).

AVS-leden die een nieuw (aspirant-)lid aanbrengen ontvangen 

bovendien een oplopende korting op het persoonlijk deel van 

hun eerstvolgende contributie. Bij één nieuw lid geldt 10 procent 

korting, tot wel 90 procent bij vijf nieuwe leden!

Meer informatie over lid worden en leden aanbrengen: www.avs.nl/

lidworden
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Zes eendaagse en een tweedaagse

Opleiding Middenkader
(voorheen Minileergang Middenmanagement)

Middenmanagement vervult een scharnierfunctie in een school. 

Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld 

beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces zaken die 

voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. In deze opleiding maakt 

u kennis met de schoolorganisatie binnen het kader van wet- en 

regelgeving; leiderschap, management en communicatie; verande-

ring en schoolontwikkeling; personeelsbeleid en professionalisering; 

de school als maatschappelijke organisatie. U krijgt kennis over 

en inzicht in alle domeinen van een school. Daarnaast ontwikkelt u 

vaardigheid in bijvoorbeeld gedrag, organisatievermogen, analyseren 

en toepassen van vakliteratuur en het omzetten van strategische 

beleidsplannen in actie. U leert leidinggeven aan een bouw of aan 

een afdeling door het ontwikkelen van uw professionele en persoon-

lijke kwaliteiten. Na afl oop kunt de u toebedeelde taken effectief en 

doelgericht organiseren en fungeert u binnen de directie als sparring-

partner voor managementvraagstukken. U kunt refl ecteren op eigen partner voor managementvraagstukken. U kunt refl ecteren op eigen partner

handelen en daarop uw gedrag en verdere ontwikkeling sturen.

Na voldoende beoordeling van alle uitgevoerde opdrachten ont-

vangt u het certifi caat ‘Leidinggevende Middenkader’. Hiermee 

krijgt u toegang tot het Netwerk Middenkader, kunt u deelnemen 

aan verdiepings- en trainingsbijeenkomsten en voldoet u aan de 

toegangseisen voor de verkorte versie van opleiding Startbekwaam 

Schoolleider of toegang tot de opleiding Vakbekwaam Schoolleider.

Doelgroep: u geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoorde-

lijkheid (bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) of u 

heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan 

vervullen. U heeft minimaal drie jaar ervaring als onderwijsgevende 

of in een onderwijsondersteunende functie (OOP).

Data: 21 november, 12 december 2012, 23 en 24 januari, 6 februari, 

13 maart, 10 april, 24 april 2013

Kosten: leden t 2.450 / niet-leden t 2.750

Uitvoering: Bob Ravelli

Trainingen & opleidingen School for Leadership
Mei 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Integraal leiderschap voor directeuren 9 en 23 mei Tom Roetert 

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 16 mei Bob Ravelli

• Neurolinguïstisch programmeren (2) terugkomdag 24 mei Tom Roetert

Juni 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 1 juni Bob Ravelli

• Theorie U in de school 7 juni Bob Ravelli 

• Interim management, iets voor u? 8 juni Tom Roetert en Hans van den Berg

• Integraal leiderschap voor directeuren 13 juni Tom Roetert

• Human Dynamics deel 2 (2) 21 en 22 juni Margriet Beerdsen

(onder voorbehoud)

Wegens succes volgend schooljaar opnieuw 
in ons aanbod:

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

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

Nieuw!
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Zes eendaagsen

Opbrengstgericht leiderschap

Minileergang van vier tweedaagsen

Op weg naar excellent schoolleiderschap

Drie tweedaagsen en twee eendaagsen (+ intervisie)

Interim-management, iets voor u?

Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge prestaties 

zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen krijgen in onze 

complexe samenleving. Die prestaties realiseren we door op alle 

niveaus in de school dingen anders te doen en andere dingen te 

doen. Deze training richt zich op de vraag: wat is nodig in de school 

om duurzame, hoge opbrengsten te realiseren en wat betekent dit 

voor leiderschap? Na afl oop weten deelnemers onder andere wat 

wel en wat niet werkt als het gaat om wat blijvend van waarde in de 

school is.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die 

ambities hebben in de richting van leiderschap.

Data: 13 september en 11 oktober, 8 november 2012, 17 januari, 

28 februari, 21 maart 2013

Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.449

U ontvangt 10 procent korting als u ook de training Elke school 

een TOPschool of Theorie U in de school volgt.

Uitvoering: Bob Ravelli i.s.m. Jan Jutten (Natuurlijk Leren)

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider heeft u 

behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw dagelijkse 

functioneren. Vanuit uw functie heeft u een bepalende rol voor de 

kwaliteiten van uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. 

Die verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw 

omgeving verwacht focus op professionalisering en kwaliteit en 

een schoolleider die weet te bouwen en te verbinden. Kortom, een 

schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de juiste manier en 

op het juiste moment weet in te zetten. Focussen op doelgericht-

heid, opbrengsten en prestaties is daarbij een must. Aan de orde 

komen onder andere: authentiek leiderschap als basis voor excellent 

functioneren, leren van de toekomst (Theorie U; Otto Scharmer 

en anderen), verandermanagement en actuele thema’s met grote 

praktijkrelevantie en implicaties voor dagelijks handelen. U boort 

daarnaast een netwerk aan van bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, 

die op handelings- en refl exieniveau willen groeien.

Data: 1 en 2 november, 6 en 7 december 2012, 7 en 8 februari, 

11 en 12 april 2013

Kosten: leden t 5.075 / niet-leden t 5.275

Uitvoering: Ruud de Sain

Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interim-managers 

toe. Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional 

specifi eke kwaliteiten en eigenschappen. Alleen een goede directeur 

geweest zijn, blijkt in de praktijk daarvoor niet voldoende te zijn. 

Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende 

nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke voor-

waarde om succesvol te zijn.

De AVS heeft deze opleiding ontworpen ter ondersteuning en profes-

sionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in 

samenwerking met adviesbureau de Roo. In de opleiding komt onder 

andere aan de orde hoe interim-management en organisatieveran-

dering samenhangen, welke competenties interim-managers nodig 

hebben om organisatieveranderingen te kunnen aansturen, wat de 

invloed is van de specifi eke context waarbinnen zij werken en van 

de specifi eke rol die ze vervullen, en wat interim-managers onder-

scheidt van gewone managers en ‘implementerende adviseurs’. 

Na afl oop weet u of interim-management iets voor u is en of u de 

overstap gaat maken.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, 

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

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor 

interim-management.

Data: 20 of 21 december 2012 (intake), 31 januari en 1 februari, 

20 maart, 7 juni, 26 en 27 september en 7 en 8 november 2013

Kosten: t 4.950

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

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk voor meer informatie en inschrijven in de zojuist verschenen 

AVS Professionaliseringsgids 2012/2013, op www.avspifo.nl of mail naar schoolforleadership@avs.nl. De nieuwe gids (gratis) 

aanvragen kan via info@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met 

de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.
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voor: bestuurders en schoolleiders po, vo, mbo

van: AVS en CPS

wanneer: 12 september

waar: Amersfoort

wat: conferentie

Ouderbetrokkenheid
Goede samenwerking tussen school en ouders vraagt om heldere 

regie van bestuurders en schoolleiders. De conferentie biedt 

hen en ouders o.a. tools om deze samenwerking vorm te geven. 

Met actuele workshops en een lezing van onder meer dr. Joyce 

Epstein, grondlegger van de Parent Teacher Association, die in 

meerdere onderzoeken het verband aantoonde tussen ouderbe-

trokkenheid en de ontwikkeling en de prestaties van de leerling 

(en leerkracht). Een ouder mag mee als gratis introducee en deel-

nemers ontvangen het nieuwe boek ‘Ouderbetrokkenheid voor 

elkaar’ van Peter de Vries. http://academie.cps.nl (Conferenties) 

voor: schoolleiders

van: Project Preventie Seksuele intimidatie (PPSI)

wat: gratis informatieblad

Een zedenzaak op school
Het is al verschillende scholen in Nederland overkomen. 

De arrestatie van een personeelslid na aangifte door een 

leerling van ontucht of een medewerker van school die wordt 

opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. ‘Hoe 

vertel ik het?’ geeft scholen handreikingen voor het informeren 

van leerlingen, ouders en personeel over een zedenzaak op 

school. Wat vertellen we, hoe vertellen we het en wie moeten 

het vertellen? Aanvragen: ppsi@aps.nl

tenslotte  Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: onderwijsinstellingen

van: expertisecentrum Veilige Publieke Taak

wat: ondersteuning

Aangifte doen en schade 
verhalen

Veel scholen voeren nog geen duidelijk agressiebeleid. 

Manieren om slachtoffers te ondersteunen en incidenten zoveel 

mogelijk proberen te voorkomen, zijn aangifte bij de politie 

doen en schade verhalen. Uit angst voor represailles zien 

medewerkers daar vaak tegenop. Scholen kunnen de aangifte 

echter ook op zich nemen. Voor vragen, ondersteuning en 

juridisch advies hierover – veelal gratis – kan het onderwijs 

terecht bij het expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Wilt u 

uw medewerkers en collega’s goed steunen? Hebt u interesse 

in individueel contact of juist in (regio)bijeenkomsten met 

andere scholen en/of onderwijsinstellingen? Meer informatie: 

www.evpt.nl

voor: schoolleiders, leerkrachten, pedagogen, 

onderwijsdeskundigen, sociaal-pedagogische hulpverleners, 

communicatieprofessionals

van: People4Change

wanneer: 25 juli t/m 8 augustus

waar: Zuid-India

wat: groepsuitzending

Onderwijsontwikkeling in India
Jezelf op persoonlijk en professioneel vlak verder ontwikkelen? 

Zet dan je kennis, ervaring en enthousiasme in voor kansarme 

kinderen in India. Een lokale hulporganisatie heeft een school 

opgericht voor kinderen tot 17 jaar en vraagt ondersteuning 

voor de lokale staf in verschillende projecten, zoals het 

trainen/coachen van docenten/begeleiders, ondersteuning 

van staf bij schoolmanagement, strategiebepaling, inkomsten 

en communicatie, en hulp bij het organiseren van educatieve 

activiteiten. www.people4change.nl

voor: leerkrachten

van: Kennisnet

wanneer: 27 april en 30 mei

waar: de Verdieping, Zoetermeer

wat: gratis workshops

Ict als kans voor Passend 
onderwijs

Didactische werkvormen ondersteund met ict stellen leer-

krachten in staat hun tijd effi ciënter in te delen waardoor zij 

meer tijd hebben om hun leerlingen individueler te begeleiden. 

Tijdens de workshop komen de mogelijkheden aan bod om 

de lestijd effi ciënter in te delen met ict en maken deelnemers 

kennis met didactische werkvormen met ict die snel te leren 

zijn. Per workshop is er plaats voor maximaal dertig personen. 

Meer informatie: www.kennisnet.nl/passendonderwijs. 

Aanmelden: binnendienst@kennisnet.nl
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voor: leerkrachten, ib’ers, schoolleiders, onderwijsadviseurs

van: Expertisecentrum Nederlands i.s.m. Radboud 

Universiteit Nijmegen

wanneer: 13 juni en 12 september

waar: Nijmegen

wat: symposiumreeks

Taaltalent
Een programma dat de taaltalenten van kinderen in de voor-

schoolse periode en in het primair onderwijs opspoort en tot 

ontwikkeling brengt. De symposia staan respectievelijk in het 

teken van begrijpend lezen (informatie uit lopende en recent 

afgeronde onderzoeken naar effectieve instructie) en het jonge 

kind. Met aandacht voor de vertaalslag van onderzoek naar de 

alledaagse praktijk. www.expertisecentrumnederlands.nl

voor: coördinatoren, management en bestuurders van 

voorschoolse instellingen, ib’ers, onderbouwcoördinatoren, 

directies van basisscholen, instellingsoverstijgende VVE-

coördinatoren en coördinatoren samenwerkingsverbanden

van: KPC Groep

wat: handreiking

Van voorschool naar basisschool
Elke dag maken kinderen de overstap van een peuterspeelzaal 

of kinderdagverblijf naar de basisschool. In de handreiking, 

ter optimalisatie van deze overgang, staat welke bevorderende 

en belemmerende factoren van invloed zijn op de transitie van 

kinderen van voorschoolse instellingen naar het basisonder-

wijs. Een instrument om de overdrachtsprocedure zo optimaal 

mogelijk te organiseren en te komen tot een gezamenlijke over-

drachtsprocedure. Bestellen: verkoop@kpcgroep.nl

voor: bestuurders, schoolleiders, combinatiefunctionarissen 

en leerkrachten po, kinderopvang, naschoolse opvang, 

peuterspeelzaalwerk en overige betrokken instellingen

van: Landelijk steunpunt brede scholen, Ander tijden in 

onderwijs en opvang, Sardes, Oberon, Logacom

wanneer: 23 mei

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: 8e jaarcongres brede school

Nieuwe Tijden: unieke kans
Gelegenheid om informatie op te doen over nieuwe school-

tijden, kindcentrum, Sterrenschool, brede school, lokaal 

educatief beleid en aanverwante onderwerpen. Gericht op 

geïnteresseerden in het werken met nieuwe schooltijden en in 

de (door)ontwikkeling van brede scholen en kindcentra. Met 

sprekers als Annemarie Jorritsma (VNG) en Micha de Winter. 

Inschrijven: www.bredeschoolcongres.nl

boekbespreking

l eid er s  wo rd en  nie t 
g eb o ren

‘Leiders worden niet geboren’, is de strekking van het 
citaat waarmee de inleiding van het boek ‘Schakels in de 
school’, onder redactie van Jan Wolsing en Eric Verbiest, 
begint. Aan dit boek over beginnend leidinggeven in 
het primair onderwijs hebben acht auteurs een bijdrage 
geleverd vanuit hun eigen expertise. tekst jos hagens, avs

Het boek verkent de domeinen die volgens de auteurs voor begin-

nend leidinggevenden van belang zijn: leiderschap, leidinggeven 

aan leren, onderwijsbeleid, juridische context, organisatiekunde, 

personeel, fi nanciën en kwaliteitszorg. Elk domein wordt met 

voldoende achtergrondinformatie en de meest actuele informatie 

(2011) praktisch en bruikbaar gehouden. Het is een echt leerboek, 

waarbij elk hoofdstuk wordt afgesloten met vragen en opdrachten 

voor de verwerking. Ook bevat elk hoofdstuk verwijzingen naar 

verdere literatuur en relevante websites. 

De redacteuren zijn er in geslaagd om de bijdragen van de acht 

auteurs consistent in dezelfde stijl en structuur te houden. 

Daarvoor zijn de competenties gebruikt die door de Nederlandse 

Schoolleiders Academie (NSA) zijn opgesteld. Elk hoofdstuk is 

verbonden met dat competentiemodel van de NSA.

Het boek is bedoeld – zo blijkt uit de omslagtekst – voor studenten 

en leerkrachten die geïnteresseerd zijn in leidinggeven of al een 

leiderschapstaak vervullen (zoals adjunct, locatieleider, bouwco-

ördinator, teamleider of vakcoördinator). Een belangrijk uitgave 

dus, voor de gereedschapskist van beginnend leiderschap. Veel 

informatie heeft echter een hoog actualiteitsgehalte en de houd-

baarheidsdatum van het boek is dan ook niet zo lang. Een e-book

uitgave met recht op updates zou een bruikbare alternatieve vorm 

kunnen zijn.

Maar de uitgave biedt voldoende informatie en materiaal voor het 

beginnend geven van leiding. De suggestie uit de inleiding dat 

je daarmee ‘leider’ wordt (en dat leiders weliswaar niet geboren 

worden, maar wel gemaakt kunnen worden), moet niet zo letterlijk 

begrepen worden. Zoals fi losoof René ten Bos het treffend zegt: 

“Leiden is een attributieve eigenschap. Het wordt je door anderen 

toegekend, je hebt er zelf geen macht over.”

Schakels in de school – beginnend leidinggeven 

in het primair onderwijs, Wolsing J., Verbiest E. 

(redactie), Uitgeverij Coutinho, 2011, 

ISBN 9789046902523

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/

boekbesprekingen.

Schakels in de school – beginnend leidinggeven 

in het primair onderwijs, Wolsing J., Verbiest E. 

(redactie), Uitgeverij Coutinho, 2011, 

ISBN 9789046902523
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De Dr. Schaepmanstichting 

verzorgt het katholiek 

primair onderwijs in de ge-

meente Hengelo. Onder 

de stichting ressorteren 10 

katholieke basisscholen en 1 

school voor speciaal basis-

onderwijs. Op 17 locaties 

zitten 4300 leerlingen. Bij de 

stichting werken ruim 400 

personeelsleden.

Samen sterk in ontwikkeling

Het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting 
heeft m.i.v. 1 november 2012 plaats voor een:

DIRECTEUR (m/v)
voor RK Daltonbasisschool St. Plechelmus

te Hengelo

De St. Plechelmus heeft een enthousiast team, 
actieve ouders en 340 leerlingen.

Geïnteresseerd?
Op www.drschaepmanstichting.nl vindt u ons aanbod en 

onze verwachtingen. Uw brief met CV ontvangen wij graag 
uiterlijk maandag 14 mei 2012.

Samen sterk in ontwikkeling
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Kom met ruim 50%
korting naar het congres 

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

Maatwerktrainingen (in company) sociale media

Een juiste inzet van sociale media heeft onder andere een 
positief effect op het imago van uw school(organisatie). 
De AVS organiseert daarom maatwerk trainingen 
(in company) sociale media. 

Tijdens de studiemiddag worden de mogelijkheden van 
sociale media in de klas verkend en wordt duidelijk hoe de 
communicatie met medewerkers, ouders en andere stakehol-
ders makkelijker kan verlopen met sociale media. U leert een 
(aanvullende) visie te ontwikkelen en krijgt handvatten en 
huisregels mee voor het gebruik ervan.

Doelgroep: het hele schoolteam, inclusief de schoolleider. 
Ook voor  bovenschools managers, met hun directeuren, 
(G)MR, individuele leerkrachten en ouderraden is de training 
geschikt.
Kosten: slechts t 65 per deelnemer
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/
socialemedia. Of mail/bel naar socialemedia@avs.nl, 
tel. 030-2361010 (Margriet van Ast).

Sociale media
iets voor uw school? 

goed onderwijs door visionair leiderschap

52



ad
ve

rt
en

ti
e

Gezocht:
Eén directeur voor CBS Albert 

Schweitzer/CBS 't Kompas in Den 
Bommel (Zuid-Holland)

Directeur Koningin Emmaschool
te Kampen

Integraal schoolleider openbare 
basisschool op Bonaire

Directeur Bernardusschool in 
Zoeterwoude-Rijndijk (Zuid-Holland) 

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?



Kom met ruim 50%
korting naar het congres 

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

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

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

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

Raadpleeg de nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2012/2013

Excelleren in uw eigen leiderschap, het middenkader 
(laten) bijspijkeren en/of uw ambitieuze team meer 
mogelijkheden bieden?

Het bestaande 
trainings- en oplei-
dingsaanbod van de 
AVS is vernieuwd en 
uitgebreid, met onder 
andere scholing op het 
gebied van financieel 
management, het 
organiseren van 

een verlengde schooldag/summerschool, professio-
neel besturen, ouderbetrokkenheid en sociale media. 
Maatwerk voor uzelf of uw team (indien gewenst op uw eigen 
locatie) behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast biedt de AVS erkende schoolleidersopleidingen
i.s.m. het Centrum voor Nascholing (CNA).

Ook voor persoonlijk advies en coaching kunt u terecht bij 
de AVS. Zo is er een compleet professionaliseringsaanbod 
Passend onderwijs voor samenwerkingsverbanden en 
bevoegde gezagen po en vo, en advies- en coachings-
trajecten op terreinen als leiding geven aan excellentie-
ontwikkeling, duurzaam ondernemen met strategisch 
HRM, verandermanagement en krimp: kans en kwaliteit.

Vraag – extra exemplaren van de – de nieuwe AVS 
Professionaliserings gids 2012/2013 gratis aan via 
info@avs.nl of bel 030-2361010. Het aanbod uit de 
gids (en inschrijfmogelijkheid) is online te vinden op 
www.avspifo.nl.

Maak werk van (uw) 
scholing en ontwikkeling 

een verlengde schooldag/summerschooleen verlengde schooldag/summerschool

Het bestaande 
trainings- en oplei-
dingsaanbod van de 
AVS is vernieuwd en 
uitgebreid, met onder 
andere scholing op het 
gebied van 
management
organiseren van 

een verlengde schooldag/summerschool

Het bestaande 
trainings- en oplei-
dingsaanbod van de 
AVS is vernieuwd en 
uitgebreid, met onder 
andere scholing op het 
gebied van 
management
organiseren van 

een verlengde schooldag/summerschooleen verlengde schooldag/summerschooleen verlengde schooldag/summerschool


