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Wegebbend 
collectief geheugen

Het	thema	van	deze	Kader	Primair	is	het	binnenklimaat	van	scholen.	Een	

hot issue	de	laatste	jaren	en	niet	ten	onrechte.	Toch	wil	ik	het	daar	niet	

over	hebben,	u	kunt	er	veel	over	lezen	in	dit	nummer.	Wel	vraag	ik	uw	aan-

dacht	voor	het	politieke	klimaat.	Dagelijks	staan	de	kranten	vol	van	ver-

meende	misstanden	in	de	publieke	sectoren.	Wel	of	niet	vermeende	hoge	

salarissen,	afkoopregelingen	en	vertrekpremies	staan	hoog	op	de	politieke	

en	maatschappelijke	kalender.	Met	als	onverkwikkelijk	hoogtepunt	de	

commotie	over	de	één	miljoen	die	vertrekkend	Aedes-voorzitter	Willem	van	

Leeuwen	toucheert	bij	zijn	afscheid.	

Willem	van	Leeuwen	is	niet	toevallig	ook	voorzitter	van	de	Raad	van	

	Toezicht	van	de	PO-Raad.	Zijn	staat	van	dienst	als	betrokken	maatschappe-

lijk	ondernemer	in	de	publieke	sector	wordt	door	vriend	en	vijand	erkend.	

Of	de	vergoeding	wel	of	niet	terecht	is	en	hoe	hij	is	opgebouwd	daar	laat	ik	

me	niet	over	uit,	maar	verwijs	ik	naar	de	column	van	Frank	van	Karlshoven	

in	de	Volkskrant	van	zaterdag	18	april	2009.	Wel	wil	ik	het	hebben	over	het	

populisme,	de	verruwing	en	het	op	de	man	spelen	van	het	politiek	debat.	

Veel	politieke	partijen	verkondigen	dat	de	overheid	maar	weer	de	touw-

tjes	in	handen	moet	nemen.	Dat	het	maar	eens	afgelopen	moet	zijn	met	

de	bestuurlijke	kleilagen	en	het	zich	verrijkend	management.	Zijn	we	de	

lessen	van	een	volkomen	gebureaucratiseerde	samenleving	van	de	jaren	

zeventig	en	tachtig	dan	alweer	vergeten?	De	onmacht	van	de	overheid	en	

haar	ambtenaren	om	vanuit	Den	Haag	het	land	te	besturen?	De	eindeloze	

stroom	van	circulaires?	Het	ontbreken	aan	ondernemerschap	bij	bestuur-

ders	en	managers?	De	enorme	kosten	die	verbonden	waren	aan	bureau-

cratie,	maar	vooral	hoe	ineffectief	onderwijs	en	gezondheidzorg	waren	

geregeld?	

Ik	voorspel	u	dat	als	de	overheid	in	deze	uitermate	gecompliceerde,	ver-

grijzende	samenleving	weer	centraal	gezag	wil	uitoefenen,	we	op	een	ramp	

aansturen.	Liever	investeren	in	doordecentralisatie	en	in	goede	bestuur-

ders,	wetgeving	ontwikkelen	die	besturen	en	organisaties	dwingen	trans-

parant	te	handelen,	toezichthouders	persoonlijk	verantwoordelijk	maken	

voor	de	kwaliteit	van	het	door	hen	gevoerde	beleid	en	codes	ontwikkelen	

die	maatschappelijk	draagvlak	hebben.	Een	ander	alternatief	is	er	niet.	Het	

verleden	heeft	dat	bewezen.

Kaderspel _ door ton duif
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niveaus aanbrengen in beroepen

LPBO: ‘Verdere uitwerking kwalificatiestructuur 
onderwijsberoepen nodig’

Het	Landelijk	Platform	Beroepen	in	het	Onderwijs	(LPBO)	vindt	dat	er	een	verdere	uitwerking	moet	komen	van	

de	kwalificatiestructuur	voor	de	onderwijsberoepen.	Het	voorstel	is	om	binnen	de	onderwijssector	voortaan	

vier	beroepen	te	onderscheiden:	ondersteuner,	leerkracht,	schoolleider	en	bestuurder.	Ook	moeten	er	voor	

drie	van	die	vier	beroepen	twee	verschillende	niveaus	komen,	inclusief	bijpassende	competentieprofielen	en	

bekwaamheidseisen.

Doorstroom is essentieel in 

het onderwijs, zowel hori-

zontaal als verticaal. In een 

kwalificatiestructuur waarin 

de beroepen ondersteuner, 

leerkracht, schoolleider en 

bestuurder worden onder-

scheiden, is die doorstoom in 

principe mogelijk, aldus het 

LPBO.

Met uitzondering van het 

beroep van bestuurder wil het 

LPBO bij elk van de genoemde 

onderwijsberoepen twee ver-

schillende beroepsniveaus 

onderscheiden. Het verschil 

tussen deze twee niveaus zit 

’m in de mate van complexi-

teit en verantwoordelijkheid. 

Zo heeft het LPBO in eer-

dere rapporten al gesteld dat 

onderwijsondersteuners en 

leerkrachten op twee niveaus 

kunnen functioneren. Bij 

schoolleiders kan dat ook, 

vindt het LPBO. De belang-

rijkste reden hiervoor is dat 

ontwikkelingen binnen de 

sectoren duidelijk laten zien 

dat het beroep van school-

leider een toenemende diffe-

rentiatie kent. De komst van 

bovenschools management in 

het basisonderwijs bijvoor-

beeld, heeft de variëteit aan 

leidinggevende functies fors 

doen toenemen.

Prof. dr. Hubert W.A.M. 

Coonen, voorzitter van het 

LPBO, ziet een duidelijke 

meerwaarde in de kwalifica-

tiestructuur voor de onder-

wijsberoepen. “De structuur 

draagt bij aan het imago 

van deze beroepen door hier 

heldere eisen aan te stellen 

in de vorm van competen-

tieprofielen en bekwaam-

heidseisen. Door dat vast te 

leggen laat de sector zien 

dat men permanent in het 

professionele handelen van 

álle beroepsbeoefenaren wil 

investeren. Dit maakt een 

carrière in het onderwijs 

ook een stuk aantrekkelij-

ker en realistischer”, aldus 

 Coonen. _

De eindrapportage van het 

LPBO ‘Onderwijsberoepen in 

Nederland. Schets van een 

samenhangende kwalifica-

tiestructuur’ is te vinden op 

www.lpbo.nl.

wachten op voorjaarsnota

Nog geen duidelijkheid over bezuinigingen 
onderwijs

Het	is	niet	uitgesloten	dat	het	kabinet	de	komende	jaren	zal	bezuinigen	op	het	onderwijs,	aldus	minister	van	

Onderwijs	Ronald	Plasterk	tijdens	een	spoeddebat	in	de	Tweede	Kamer	over	dit	onderwerp.	Op	welke	posten	

dat	zal	zijn,	is	nog	onbekend.

Eerder werd bekend dat men 

in deze tijden van economi-

sche malaise niet zal tornen 

aan de investeringen naar 

aanleiding van het actieplan 

LeerKracht en dat er zelfs 

extra geld uitgetrokken wordt 

voor onder meer onderwijs-

huisvesting. Maar “om het 

ministerie van OCW integraal 

uit te sluiten van bezuinigin-

gen lijkt me niet redelijk”, 

zo tekent persbureau Novum 

op uit de mond van Plasterk 

tijdens het debat. De Tweede 

Kamer had het spoeddebat 

aangevraagd nadat de werk-

geversorganisaties in het 

onderwijs onlangs alarm 

sloegen naar aanleiding van 

de crisisplannen van het 

kabinet.

Het kabinet onderhandelt 

momenteel intern over de 

Voorjaarsnota, de aanpassing 

van de begroting voor het 

lopende jaar die binnenkort 

moet verschijnen. Op de 

uitkomst daarvan wilde de 

minister niet vooruitlopen. 

Wel neemt hij de zorgen van 

het onderwijsveld serieus en 

wil hij zoveel mogelijk schade 

voorkomen. _
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actiegroep biedt manifest aan

‘Jonge leerkracht wil af van gatenstop-contract’

‘Scholen	moeten	ophouden	jonge	leerkrachten	te	gebruiken	als	gatenstoppers.’	De	Groene	Golf,	de	

actiegroep	van	jonge	leerkrachten,	is	onder	dit	motto	een	campagne	gestart	tegen	slechte	onderwijsbanen.	

Onlangs	boden	zij	minister	Plasterk	een	manifest	aan	met	deze	oproep.

Nog te vaak werken scho-

len met uitzendkrachten, 

flexcontracten of te kleine 

aanstellingen, volgens De 

Groene Golf. Zeker nu er een 

lerarentekort is en een groter 

lerarentekort dreigt zouden 

scholen jonge leerkrachten 

moeten koesteren, aldus de 

actiegroep. Woordvoerder 

Alma Meijer: “Een goed con-

tract is het minste wat je van 

je baas kunt verwachten. Als 

beginnende leerkracht wil je 

gewoon lesgeven.”

Ondanks het dreigende lera-

rentekort hebben starters het 

moeilijk op de arbeidsmarkt. 

Wie op zoek gaat naar een 

baan, kan zelden voluit van 

start. In het basisonderwijs 

hobbelen veel jonge leer-

krachten van invalbaan naar 

invalbaan. Het CBS becij-

ferde onlangs dat scholen 

steeds vaker uitzendkrachten 

inzetten. Werkgevers mis-

bruiken de flexwet, vindt 

De Groene Golf: leerkrach-

ten krijgen bijvoorbeeld 

vakanties niet betaald 

omdat ze geen contracten 

krijgen en lopen premies 

mis. Volgens de wet- en 

regelgeving valt iedereen 

die in het onderwijs werkt 

echter onder de cao. De 

Groene Golf wil dat iedere 

leerkracht beloond wordt 

volgens de cao. Meijer: “Scho-

len moeten direct stoppen 

met de absurde gatenstop-

contracten. Anders lopen er 

net zoveel leerkrachten weg 

als er bij komen.” Een kwart 

van de leerkrachten verlaat 

momenteel binnen vijf jaar 

het onderwijs. _

Het manifest is te vinden op 

www.groenegolf.info

gemiddelde personeelslast iets lager

Voorlopige bekostigingscijfers 2009/2010 bekend

De	voorlopige	cijfers	voor	de	bekostiging	voor	het	schooljaar	2009/2010	zijn	begin	april	bekend	gemaakt.	

Opvallend	is	dat	deze	cijfers	iets	lager	zijn	dan	die	voor	het	huidige	schooljaar.	De	belangrijkste	oorzaken	

hiervoor	liggen	in	het	feit	dat	de	eenmalige	uitkering	van	oktober	2009	uit	de	loonkosten	is	verdwenen	

en	dat		de	vergoeding	voor	de	premie	aan	het	Vervangingsfonds	iets	is	verlaagd.

Het gaat nog om voorlopige 

cijfers. In juli 2009 volgt nog 

een publicatie; daarin worden 

de cijfers voor het schooljaar 

2009/2010 nog iets aangepast 

op basis van de gewijzigde 

premies per 1 januari 2010. 

Deze wijzigingen zijn op dit 

moment nog niet in de bekos-

tigingscijfers verwerkt.

Per 1 januari 2009 zijn alle 

leerkrachtschalen (LA t/m LE) 

met één periodiek ingekort. 

Daarnaast ontvangen leer-

krachten LA en LB die in het 

maximum van hun schaal 

zitten per 1 januari 2009 een 

uitlooptoeslag van Y 61 per 

maand. En directies in DA t/m 

DC-uitloop ontvangen sinds 

januari 2009 een structu-

rele uitkering van Y 275 per 

maand. Hoewel deze salaris-

componenten pas per 1 janu-

ari 2009 zijn ingegaan, was 

hiermee al in de bekostiging 

die op 1 augustus 2008 inging 

rekening gehouden. Feitelijk 

hebben scholen dus al in de 

laatste vijf maanden van 2008 

een stukje vergoeding gekre-

gen dat zij pas in 2009 hoef-

den te gebruiken. Met andere 

woorden: zij kregen in twaalf 

maanden een vergoeding die 

hoog genoeg was om geduren-

de zeven maanden een hoger 

salaris te kunnen betalen.

In de nieuwe bekostigings-

gegevens zijn de schaalin-

kortingen en toeslagen per 1 

augustus 2009 nu voor twaalf 

maanden opgenomen. In 

tegenstelling tot vorig jaar 

zijn echter de schaalinkor-

tingen die op 1 januari 2010 

ingaan, nu nog niet meegeno-

men in de loonsubsidie.

Verder is in de nieuwe bekosti-

gingsgegevens ook het bedrag 

opgenomen dat scholen 

krijgen als zij gebruik kunnen 

maken van de impulsmidde-

len (de zogenaamde postcode-

gelden). Scholen ontvangen 

Y 1.324 per leerling indien 

hun hoofd- of nevenvestiging 

een postcode heeft die voor-

komt in de lijst van sociaaleco-

nomisch zwakke wijken.

Omdat het nog om voorlopige 

cijfers gaat, raadt de AVS scho-

len aan nu niet al hun begro-

ting te wijzigen. _

Kijk voor meer informatie op 

www.cfi.nl
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aanmelden projectsubsidie tot uiterlijk 15 mei

Verbeteren bestuur en management leidt 
tot effectiever onderwijs

Besturen	in	het	primair	en	speciaal	onderwijs	kunnen	zich	nog	tot	15	mei	aanstaande	melden	om	met	hun	

scholen	deel	te	nemen	aan	een	driejarig	project	met	als	doel	het	verbeteren	van	de	kwaliteit	van	bestuur	

en	management	in	het	primair	onderwijs,	op	zo’n	manier	dat	dit	leidt	tot	een	zichtbare	verbetering	van	de	

opbrengsten	van	het	primaire	proces.

De opbrengstverbetering geldt 

vooral op het gebied van taal 

en rekenen, waarbij op basis 

van een opbrengstgerichte 

werkwijze duurzame veran-

deringen tot stand worden 

gebracht. Er kunnen in totaal 

veertig besturen deelnemen. 

Per deelnemend bestuur is 

het toe te kennen subsidiebe-

drag voor de totale projectpe-

riode 70.000 euro. Het moet 

hierbij gaan om minimaal 

tien scholen. Besturen met 

minder scholen kunnen er 

ook voor kiezen zich geza-

menlijk aan te melden. Ook 

dan geldt dat er per aanmel-

ding maximaal tien scholen 

worden bekostigd. Aanvullend 

op het subsidiebedrag bestaat 

de verplichting tot een 

eigen bijdrage van minimaal 

13.000 euro. Voor separaat 

deelnemende eenpitters is het 

subsidiebedrag 7.500 euro, 

met een verplichting tot een 

aanvullende eigen bijdrage 

van 1.300 euro.

Uiterlijk 15 juni 2009 wordt 

het bestuur schriftelijk mee-

gedeeld of de aanmelding al 

dan niet is gehonoreerd en 

basis biedt voor het driejarige 

verbetertraject. Als de aanmel-

ding is gehonoreerd, wordt 

het bestuur uitgenodigd een 

plan van aanpak uit te werken 

(op basis van een format), 

inclusief een specifieke uit-

werking per deelnemende 

school. Pas als het plan van 

aanpak is goedgekeurd, wordt 

de subsidie toegekend.

Het project wordt goed afge-

stemd met de andere trajec-

ten uit de Kwaliteitsagenda 

Primair Onderwijs, waar-

onder het Op Maat-traject 

Opbrengstgericht werken (zie 

elders in deze rubriek). Waar 

mogelijk worden deze trajec-

ten met elkaar verbonden. _

Meer informatie over de 

procedure, de voorwaarden 

en aanmelden vindt u op 

www.avs.nl/werkgeversza-

ken/bestuurenmanagement/

management en op pagina 31 

van deze Kader Primair. Met 

vragen kunt u contact opne-

men met de AVS, Carine Hul-

scher-Slot, c.hulscher@avs.nl 

of tel. 030-2361010.

uitreiking ipon awards 2009

Ict-onderwijstoeleveranciers in de prijzen

Onlangs	heeft	de	jury	van	de	IPON	Awards	tijdens	het	IPON	Onderwijs	&	Ict	congres	en	vakbeurs	in	Utrecht	

maar	liefst	zeven	Awards	uitgereikt.	De	IPON	Awards	worden	jaarlijks	uitgereikt	aan	de,	volgens	het	

onderwijsveld	zelf,	beste	ict-onderwijstoeleveranciers	voor	de	sector.

Doelstelling van de IPON 

Awards is te zorgen dat ict-be-

drijven die zich richten op het 

onderwijs worden bestempeld 

met een kwaliteitsmerk. Zo 

kan het onderwijs zien dat het 

bedrijf zich onderscheidt in 

innovatie, kwaliteit en origi-

naliteit. Verder stimuleren de 

IPON Awards het bedrijfsleven 

tot productvernieuwing en 

–verbetering. Met behulp van 

de Awards kan het onderwijs 

kennismaken met leveran-

ciers van bijvoorbeeld digitale 

schoolborden, e-learning, 

ict-beheer en outsourcing, 

educatieve software, et cetera. 

De AVS ondersteunt IPON en 

was vertegenwoordigd in de 

jury van de Awards. Winnaar 

in de categorie software pri-

mair onderwijs is geworden 

Nieuwsbegrip van de CED 

groep (www.nieuwsbegrip.nl/

nieuwsbegrip.htm), een 

aanpak voor verbetering 

van tekstbegrip. Winnaar 

in de categorie hardware 

primair onderwijs is Smart 

Table van Smart Technologie 

(www.smarttech.com), een 

variant op het digibord. _

Meer informatie: 

www.ipononline.nl
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meerderheid wel positief over onderwijsbetrekking

‘Bijna helft leerkrachten heeft minder plezier 
in werk’

Bijna	de	helft	van	de	leerkrachten	heeft	de	laatste	jaren	minder	plezier	gekregen	in	het	werk.	Tegelijk	is	ruim	

zeven	op	de	tien	leerkrachten	positief	over	het	werken	in	het	onderwijs.	Dat	blijkt	uit	een	tussenstand	van	

een	SP-onderzoek	onder	leerkrachten	in	basis-	en	voortgezet	onderwijs.

open digitale leermiddelen

Wikiwijs in 2010 van start

Bij	het	begin	van	schooljaar	2010/2011	moet	Wikiwijs	volledig	in	de	lucht	zijn.	Wikiwijs	is	het	initiatief	van	

minister	Plasterk	om	het	gebruik	van	rechtenvrije	digitale	leermiddelen	in	het	onderwijs	te	stimuleren.

“Blijkbaar houden veel leer-

krachten wel van hun vak, 

maar staat het werkplezier 

in toenemende mate onder 

druk,” aldus initiatiefnemer 

SP-Kamerlid Jasper van Dijk. 

De oorzaak ligt volgens hem 

onder meer in de hoge werk-

druk en de grote klassen.

Begin maart kregen alle scho-

len in het basis- en voortge-

zet onderwijs een uitgebreid 

SP-onderzoek toegestuurd. 

Ruim 2.000 ingevulde vragen-

lijsten zijn inmiddels gere-

tourneerd. In het onderzoek 

komen zaken aan bod zoals 

kwaliteit, klassengrootte, 

werkdruk, salaris en zorg-

leerlingen. De SP wil met het 

onderzoek de leerkrachten 

een kans geven om hun stem 

in Den Haag te laten horen. 

De resultaten worden voor de 

zomer gepresenteerd aan de 

Tweede Kamer.

Opvallend is dat uit een 

onderzoek naar de tijdsbeste-

ding van leerkrachten in het 

voortgezet onderwijs door 

onderzoeksbureau Regioplan 

blijkt dat een meerderheid 

van de docenten (80 procent) 

tevreden en positief is over 

hun werk in het onderwijs. 

Met name lesgebonden taken 

geven docenten veel voldoe-

ning. Volgens het onderzoek 

blijft de tijdsbesteding van de 

gemiddelde fulltime vo-do-

cent binnen de normjaartaak 

van 1.659 uur. Deeltijders 

werken gemiddeld iets meer 

dan waar ze voor zijn aan-

genomen. Vanwege de lange 

vakantie moeten de docenten 

de uren in een beperkt aantal 

weken realiseren, waardoor 

er sprake is van ongewenste 

piekbelasting. Ondanks dat 

docenten aangeven weinig 

te maken te hebben met 

werkachterstanden, ervaren 

veel docenten werkdruk. De 

onderzoekers concluderen 

dat met individuele verschil-

len rekening gehouden moet 

worden bij het zoeken naar 

oplossingen voor werkdruk 

en bij het aanpassen van 

taakbeleid. “Dit vraagt om 

maatwerk voor specifieke 

groepen leraren in specifieke 

situaties.” _

Zie www.sp.nl/leraren

Kennisnet en de Open Univer-

siteit worden nauw betrokken 

bij de ontwikkeling en gaan 

een internetplatform bouwen 

dat in 2010/2011 operationeel 

moet zijn, schrijft minister 

Plasterk, mede namens de 

staatssecretarissen Van Bijster-

veldt en Dijksma in een brief 

aan de Tweede Kamer.

Sinds de lancering van het 

initiatief, eind vorig jaar, 

zijn leerkrachten en andere 

betrokkenen er voortvarend 

mee aan de slag gegaan. De 

bewindslieden zeggen in de 

brief onder de indruk te zijn 

van de ‘grote creativiteit’ die 

aan de dag wordt gelegd en 

‘de veelheid van projecten’. 

“Als het lukt meer samenhang 

aan te brengen tussen al die 

initiatieven, dan zou dat op 

korte termijn kunnen leiden 

tot een versnelling in het 

gebruik van open digitale leer-

middelen,” schrijft Plasterk. 

Nog dit jaar gaat een bèta-

versie van de elektronische 

schoolboeken van start.

Het ministerie van OCW heeft 

hoge verwachtingen van het 

gebruik van open digitaal 

leermateriaal, omdat het 

bijdraagt aan een verhoging 

van de onderwijskwaliteit. 

Leerkrachten kunnen dat 

materiaal zelf ontwikkelen en 

via Wikiwijs aan collega’s ter 

beschikking stellen. Volgens 

onderzoek wordt nu op 13 

procent van de scholen in het 

primair onderwijs zelf lesma-

teriaal gemaakt, en op 21 pro-

cent van de vo-scholen. Wiki-

wijs maakt het ook mogelijk 

dat, meer dan tot nu toe het 

geval is, studenten/leerlingen 

een eigen leertraject volgen.

Het is nadrukkelijk niet 

de bedoeling dat het wiel 

opnieuw wordt uitgevonden. 

Kennisnet en de Open Uni-

versiteit gaan samenwerking 

zoeken met bestaande initi-

atieven en organisaties die 

specifieke expertise hebben op 

dit gebied. Het ministerie van 

OCW zal het proces begelei-

den maar leerkrachten, instel-

lingen en organisaties bepalen 

de inhoud. _
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po-vo primeur in berkel-enschot

Intentieverklaring nieuwe school voor 
10-14-jarigen getekend

Stichting	Tangent	en	2College	hebben	onlangs	in	een	intentieverklaring	de	gezamenlijke	ambitie	vastgelegd	

om	te	komen	tot	de	inrichting	van	een	nieuwe	school	voor	10-	tot	14-jarige	leerlingen	in	De	Overhoeken	te	

Berkel-Enschot.	De	school	wordt	gebaseerd	op	een	voor	Nederland	uniek	samenwerkingsconcept	tussen	

primair	en	voortgezet	onderwijs.

De nieuwe school gaat uit van 

een totaalconcept van continu 

leren van 2-14 jaar met veel 

aandacht voor de doelgroep 

10-14-jarigen. Het gaat hierbij 

om kinderen in het ‘grensge-

bied’ tussen po en vo. Door 

te werken vanuit een samen-

hangend onderwijskundig 

concept ontstaan doorlopende 

leerlijnen tussen het po en vo. 

De overgang van po naar vo is 

een belangrijk scharnierpunt 

en kan voor leerlingen veel 

problemen opleveren. In het 

nieuwe concept zal ook wor-

den ingespeeld op de leer- en 

ontwikkelingsvraagstukken 

van kinderen in de puberteit. 

Er zijn steeds meer aanwijzin-

gen dat de puberteitsfase op 

steeds jongere leeftijd start en 

dat dit nieuwe antwoorden 

vraagt vanuit onderwijskun-

dig perspectief.

De nieuwe school wordt 

gelokaliseerd in De Over-

hoeken te Berkel-Enschot. 

In de periode tot 2016 

wordt hier een omvangrijk 

woningbouwprogramma gere-

aliseerd. Door het inrichten 

van een integrale onderwijs-

kundige infrastructuur kun-

nen leerlingen in de eigen 

wijk naar school en kan het 

onderwijs een bijdrage leveren 

aan de sociale cohesie in de 

toekomstige wijk. De planning 

is dat de nieuwe school uiter-

lijk in 2016 operationeel is.

Voor de realisering van dit 

initiatief is een gefaseerd 

traject uitgezet. Eerste stap 

is een onderzoek naar de 

haalbaarheid van de nieuwe 

school. Daarbij gaat het om de 

onderwijskundige legitime-

ring van deze nieuwe school 

voor 10-14-jarigen. Ook zal 

gekeken worden naar de rand-

voorwaarden die noodzakelijk 

zijn voor de inrichting van de 

nieuwe school: toekomstige 

huisvesting, financiering en 

juridische aspecten. Naar ver-

wachting zullen de uitkom-

sten van het haalbaarheids-

onderzoek in het najaar van 

2009 beschikbaar zijn. _

regionale samenwerking professionals en instellingen

School speelt ook rol in signalering 
kindermishandeling

Onlangs	is	de	landelijke	publiekscampagne	Aanpak	Kindermishandeling	gestart.	Doel	is	dat	mensen	in	

de	buurt	van	de	slachtoffers,	zoals	leerkrachten,	vriendjes,	familie,	buren,	ouders	van	kinderen	in	de	klas	

en	de	omgeving,	beter	gaan	opletten	en	signaleren.

Jaarlijks worden in Neder-

land ruim 107.000 kinderen 

mishandeld. Nog niet de 

helft hiervan komt bij de 

hulpverlenende instanties 

terecht. Simpelweg omdat 

ze onzichtbaar zijn. Om 

kindermishandeling tegen 

te gaan en beter te kunnen 

signaleren, is een alerte 

houding nodig. Niet alleen 

van de professionals zoals 

leerkrachten, artsen en hulp-

verleners, maar van iedereen. 

De meeste meldingen van 

kindermishandeling worden 

nu nog gedaan door men-

sen die beroepsmatig met 

kinderen te maken hebben. 

Voortaan kan daarom ieder-

een met vermoedens van kin-

dermishandeling terecht op 

www.watkanikdoen.nl.

De campagne moet ertoe 

leiden dat mensen kinder-

mishandeling beter herken-

nen, zodat het probleem 

eerder zichtbaar wordt en 

slachtoffers sneller geholpen 

worden. De publiekscam-

pagne staat niet op zichzelf, 

maar sluit aan bij andere 

activiteiten die in de strijd 

tegen kindermishandeling 

worden ingezet. Zo wil het 

ministerie van Jeugd en 

Gezin dat ook professionals, 

zoals onderwijspersoneel, 

beter weten wat te doen bij 

vermoedens van kindermis-

handeling. Hiervoor wordt 

onder andere gewerkt aan 

de invoering van een ver-

plichte meldcode. Bovendien 

is Jeugd en Gezin afgelopen 

jaar ook gestart met de invoe-

ring van de regionale aanpak 

kindermishandeling, waarin 

professionals en instellingen 

samenwerken. In deze regio-

nale aanpak staat de rol van 

de professional centraal bij 

het signaleren en stoppen 

van kindermishandeling. _
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regeling op maat-trajecten

Subsidie aanvragen voor opbrengstgericht 
werken

Het	Projectbureau	Kwaliteit	(PK)	biedt	schoolbesturen	die	voorop	lopen	op	het	gebied	van	opbrengstgericht	

werken	binnenkort	de	mogelijkheid	om	een	aanvraag	in	te	dienen	voor	een	Op	Maat-traject	Opbrengstgericht	

werken.

Doel hiervan is besturen die 

kansrijke en interessante 

aanpakken op het gebied van 

opbrengstgericht werken han-

teren een impuls te geven. Er 

zijn in totaal twintig subsidies 

van Y 25.000 beschikbaar. Half 

april is deze tweede ‘ronde’ 

gestart.

PK biedt scholen en hun bestu-

ren die al langer werken aan 

de verbetering van hun taal- 

en rekenonderwijs de moge-

lijkheid om hun werkwijze te 

verbeteren, meestal door het 

verder ontwikkelen van een 

opbrengstgerichte aanpak.

Twintig besturen en hun 

scholen zijn in het najaar van 

2008 al gestart met een Op 

Maat-traject. Sommige scho-

len van deze besturen werken 

al enige tijd aan een taal- of 

rekenverbetertraject. Met de 

Op Maat-regeling stelt het 

Projectbureau Kwaliteit een 

eenmalige subsidie van 25.000 

euro per traject beschikbaar 

om de aanpak van de scho-

len verder te verbeteren en 

concrete opbrengsten – in 

de vorm van handleidingen, 

draaiboeken, modellen, pre-

sentaties – te genereren. Van 

de twintig besturen gaan er 

twaalf expliciet aan de slag 

met opbrengstgericht werken. 

Gebruikmakend van data 

afkomstig uit het leerlingvolg-

systeem en evaluatierappor-

tages willen zij de resultaten 

van het onderwijs verbeteren. 

Meestal gaat het daarbij om 

taal- en rekenonderwijs en 

het handelen van de leer-

kracht. Twee besturen willen 

het rekenonderwijs expliciet 

een impuls geven. Een school 

gaat een doorlopende leer-

lijn ontwikkelen binnen het 

onderwijsconcept ‘Anders 

Leren’ – met als opbrengsten 

onder meer lesmateriaal en 

cursusmateriaal voor leer-

krachten – en een andere 

school wil een methodiek 

‘Aantoonbaar Beter Onderwijs’ 

voor het vak rekenen ontwik-

kelen. De overige scholen 

richten zich op het versterken 

van het taalleesonderwijs. Zij 

ontwikkelen aanpakken voor 

technisch en begrijpend lezen, 

het vergroten van woorden-

schat en het hanteren van 

leesstrategieën. Onder deze 

scholen bevinden zich ook 

twee sbo-scholen. _

Inschrijven kan via 

www.schoolaanzet.nl/opmaat.

scholing onderwijspersoneel

Centrale website 
opleidings aanbod

Op	de	nieuwe	website	ZoekSO	(zoek	scholing	onder-

wijs)	zijn	alle	cursussen,	trainingen	en	conferenties	

voor	personeel	in	het	onderwijs	verzameld.

Op ZoekSO staan de belang-

rijkste gegevens per opleiding. 

Zo is bijvoorbeeld in één oog-

opslag te zien of een opleiding 

met een lerarenbeurs te vol-

gen is. Op de website kunnen 

bezoekers opleidingen met 

elkaar vergelijken. Ook kan 

het aanbod op verschillende 

manieren worden doorzocht. 

Een groot deel van het aanbod 

is onderverdeeld in thema’s. 

Zo staan alle opleidingen over 

bijvoorbeeld Passend onder-

wijs al bij elkaar. _

ZoekSO is een  initiatief van de 

AOb en een vervolg op de web-

site www.lerarenbeurs.info; 

daarop staat het aanbod voor 

de lerarenbeurs bij elkaar. 

Kijk voor meer informatie op 

www.zoekso.nl

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé	vacaturesite	
van	de	AVS

Op	zoek	naar	
een	nieuwe	collega?
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illustratie _ jos collignon
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Over	het	thema	

Een	klein	voordeel	van	een	economische	

crisis	is	dat	de	overheid	doorgaans	gaat	

investeren.	In	Den	Haag	werd	al	maanden	

gesproken	over	een	flinke	som	geld	die	

zou	vrijkomen	voor	onderwijshuisvesting.	

165	miljoen	is	inmiddels	toegezegd.	Over	de	

verdeling	–	van	dit	helaas	substantieel	lagere	

bedrag	dan	de	500	miljoen	waarover	eerder	

werd	gesproken	–	is	bij	het	ter	perse	gaan	

van	deze	Kader	Primair	nog	niets	bekend.	

Het	lijkt	een	voor	de	hand	liggende	keuze	om	

het	geld	te	oormerken	voor	binnenklimaat.	

De	onderhandelingen	over	het	convenant	

binnenklimaat	lopen	namelijk	al	maanden	

spaak	op	het	onderwerp	financiering.	En	ook	

in	de	media	en	onderzoekswereld	–	de	één	

volgt	de	ander	vaak	op	–	is	binnenmilieu	een	

hot	item.	In	dit	nummer	leest	u	wat	er	op	dit	

moment	bekend	is	over	CO2-waarden,	nieuwe	

luchtcirculatiesystemen,	hoe	hygiëne	in	het	

schoolgebouw	een	rol	speelt,	et	cetera.	Ook	

schotelen	we	u	voorbeelden	uit	de	praktijk	

voor.	Hoe	pakken	collega-schoolleiders	deze	

problematiek	aan?

thema _ binnenklima at

De	lente	is	begonnen	en	de	nog	laag	staande	

zon	schijnt	de	lokalen	in.	Aan	de	zuidzijde	van	

het	gebouw	loopt	de	temperatuur	al	snel	op	

tot	zo’n	24	graden,	terwijl	de	andere	kant	van	

het	gebouw	maar	niet	wil	opwarmen.	Er	is	dan	

ook	maar	één	thermostaat	die	de	temperatuur	

moet	regelen	voor	het	hele	gebouw,	en	die	

hangt	in	een	lokaal	wat	doorgaans	wel	op	

temperatuur	is.	

tekst justin peter (avs)  

muffe lokalen

b inn en k l im a at  s ta at  vo o r  h e t e  v u r en
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De bel gaat voor de pauze en een lokaal stroomt leeg. 

Eenmaal door de deuropening loopt je op tegen een muur 

van weeïge, muffe lucht; een geur die kenmerkend is voor 

veel schoollokalen in het basisonderwijs. Dit kan toch niet 

gezond zijn?

Dat het niet in orde is met het binnenklimaat in veel 

schoolgebouwen is evident. Terwijl steeds meer kinderen 

in de schoolgaande leeftijd last krijgen van astmatische 

aandoeningen – in de grote steden is dit zelfs 1 op de 6 

– is de lucht in de omgeving waar zij een groot deel van 

de tijd verplicht doorbrengen van onvoldoende kwaliteit. 

 Talloze onderzoeken bevestigen dit beeld. In 88 procent 

van de leslokalen blijkt de concentratie meer dan 1.200 

ppm* te bedragen, en wel gedurende 41 procent van de les-

tijd (advies- en ingenieursbureau LBP, juli 2007).

Prestaties leerlingen
De invloed van een slecht binnenklimaat op de leerpres-

taties is aangetoond. Prestaties van leerlingen in een 

lokaal met gesloten deuren en ramen zijn vergeleken met 

de prestaties van dezelfde leerlingen in een lokaal waar 

voldoende werd geventileerd om de CO2-waarden onder 

de gestelde norm te houden. Daarbij kwam duidelijk naar 

voren dat de leerlingen in de voldoende geventileerde 

ruimte minder fouten hadden in reken- en taaltesten 

(TNO, januari 2007).

De binnenklimaatproblemen doen zich voor in zowel 

nieuwbouwsituaties als in veel bestaande gebouwen. 

De gebouwen die in de jaren 70/80 uit de grond werden 

muffe lokalen

b inn en k l im a at  s ta at  vo o r  h e t e  v u r en

d e  l u c h t  i n  d e  o m g e v i n g  w a a r 
k i n d e r e n  e e n  g r o ot  d e e l  v a n 
d e  t i j d  v e r p l i c h t  d o o r b r e n g e n 
i s  m e e s ta l  v a n  o n vo l d o e n d e 
k w a l i t e i t

>

* De concentratie van CO2 in de lucht wordt gebruikt als indicator 

voor de kwaliteit. Deze concentratie vertegenwoordigt de mate 

van aanwezigheid van een aantal gassen, stoffen, bacteriën en 

virussen. Voor schoollokalen is de limiet gesteld op 1.200 parts per 

million (ppm). Opvallend: voor andere publieke gebouwen is de 

limiet voor de concentratie aan CO21.000 ppm.

11k ader prim air april  20 0 9



s t e e d s  m e e r  k i n d e r e n  i n 
d e  s c h o o lg a a n d e  l e e f t i j d 
k r i j g e n  l a s t  v a n  a s t m at i s c h e 
a a n d o e n i n g e n

ontwerpen dan een relatief smalle gang met aan weers-

zijden lokalen. Regels kunnen zo leiden tot concessies ten 

aanzien van het gebruikersgemak, daar waar het gebouw 

eigenlijk meer zou moeten aansluiten op een specifieke 

doelgroep en onderwijsvorm.

Een schoolgebouw moet voldoen aan de eisen gesteld in 

het Bouwbesluit. De gemeente toetst de bouwplannen van 

een school aan het Bouwbesluit voordat zij een vergun-

ning afgeeft. Maar ook wanneer het pand daadwerkelijk 

tot stand komt, knellen de budgetten. In de praktijk wor-

den dan vaak besparende maatregelen getroffen in een 

poging de zaak sluitend te krijgen. Zo wordt nog wel eens 

gekozen voor minder ramen die open kunnen, aangezien 

bewegende onderdelen in een kozijn altijd duurder zijn. 

Of de aannemer gebruikt goedkopere, minder duurzame 

materialen, wat weer zijn invloed heeft op de exploitatie-

kosten. Het uiteindelijke schoolgebouw kan zo heel anders 

uitpakken dan het originele ontwerp. Het probleem is dat 

ná oplevering vrijwel nooit meer wordt getoetst of bijvoor-

beeld de door het Bouwbesluit vastgestelde ventilatiegraad 

wel wordt gehaald. Niet door de gemeente, maar ook niet 

door het schoolbestuur, de directeur of andere gebruikers. 

De vraag daargelaten of ventilatie(apparatuur) de concen-

tratie aan CO2 überhaupt wel beneden de 1.200 ppm kan 

houden in een volle klas leerlingen.

Regeringsstandpunt
De afgelopen periode is er steeds meer erkenning geko-

men voor de binnenklimaatproblematiek. Ouders, leer-

krachten, schoolleiders, GGD’s, gemeenten en provincies 

uitten hun zorgen en als reactie heeft het kabinet begin 

2008 haar regeringsstandpunt aan de kamer gepresen-

teerd. Een paar belangrijke punten uit dit standpunt zijn:

•  Een maximaal geluidsniveau van ventilatievoorzienin-

gen in het klaslokaal wordt in de voorschriften van het 

bouwbesluit opgenomen.

•  Schoolbesturen ontvangen een bijdrage van het rijk voor 

het verbeteren van het binnenklimaat.

gestampt en nu nog volop in gebruik zijn, werden uit-

gevoerd met lage plafonds waardoor de inhoud van de 

lokalen – en dus ook de hoeveelheid aanwezige lucht – in 

vergelijking met oudere schoolgebouwen soms wel tot de 

helft teruggebracht werd. De bouw uit deze periode, ook 

wel ‘schoenendoosbouw’ genoemd, kenmerkt zich ook 

door enorme oppervlakten aan warmteaccumulerende 

daken.

Energiezuinig
In de vorige eeuw maakte de bewustwording van zuinig 

omgaan met energie haar entree, met als gevolg steeds 

hogere eisen aan de isolatiewaarden van gebouwen. 

 Kieren en naden in muren en tussen kozijnen werden tot 

aan het laatste gaatje dicht gekit. Nieuw gebouwde scho-

len zijn nu zodanig geïsoleerd en dichtgetimmerd dat er 

geen ramen meer open kunnen. Mechanische luchtver-

versingsinstallaties trachten de kwaliteit van de binnen-

lucht op peil te houden. Dit met zeer wisselend succes.

Bij de bouw van scholen wordt doorgaans teruggepakt 

naar reguliere oplossingen voor luchtbehandeling die 

ook in bijvoorbeeld kantoren worden toegepast, zoals 

complexe en onderhoudsintensieve balansventilatiesyste-

men. De verschillende partijen die zich met het binnen-

klimaat op scholen bezighouden moeten echter inzien 

dat naast de invloed van bouwkundige aspecten van het 

gebouw, de gebruikers van lokalen unieke groepen zijn. 

Trek de deur dicht achter 25 leerlingen van groep 3 die in 

een klein, laag lokaal zwoegen op hun eerste rekensom-

men en zie maar hoe snel de concentraties aan ongezon-

de gassen en bacteriën omhoog schieten. Dat is niet te 

vergelijken met de bezettingen en volumes in kantoren, 

waar installaties die voor een meer continue verversing 

van de lucht zorgen, kunnen volstaan.

Regels voor scholenbouw
In de scholenbouw heerst een continu spanningsveld 

tussen middelen, ontwerp en normeringen. Met name 

in het recente verleden: toen zijn de afmetingen van 

ruimten vastgelegd, net als het bruto-vloeroppervlak van 

het gebouw en daarmee ook de financieel beschikbare 

vergoeding. Architecten ervaren deze regels als een 

continue uitdaging. Het leidt tot restricties bij het ont-

werpen, omdat de school bijvoorbeeld een bepaald aantal 

lokalen op een vastgesteld aantal vierkante meters moet 

realiseren. De architect kan vervolgens weinig anders 
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•  Binnen een periode van 15 jaar voldoet de luchtverver-

sing in elk lokaal aan het kwaliteitsniveau zoals die 

thans in de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit is 

 verwoord. Dit heeft als resultaat dat de voorzieningen 

zodanig zijn dat een maximale CO2-concentratie van 

1.200 ppm realiseerbaar is.

Het is de bedoeling dat een en ander wordt vastgelegd in 

een convenant tussen de PO-Raad en OCW/VNG/VROM. 

De onderhandelingen zijn momenteel nog lopende. In het 

huidige concept erkennen de instanties dat in de verschil-

lende normeringen geen rekening is gehouden met de 

specifieke binnenklimaateisen in schoollokalen. Er is nog 

geen zicht op aanvullende financiering voor scholen om 

aan deze normen te kunnen voldoen in nieuwbouwsitua-

ties. Daarnaast moet de partners het ook nog eens worden 

over de beschikbaarheid van geld om het binnenklimaat 

in bestaande gebouwen aan te pakken.

Onrealistisch
Overigens hebben de onderwijsorganisaties, waaronder de 

AVS, in een reactie op het kabinetsstandpunt laten weten 

dat een periode van vijftien jaar, om te komen tot een 

acceptabel binnenklimaat in alle scholen, onrealistisch 

is. Het kan toch niet zijn dat twee generaties basisschool-

leerlingen hun gehele periode in het primair onder-

wijs mogelijkerwijs moeten doorbrengen in een slecht 

binnenklimaat!

De beschikbaarheid van middelen mag niet bepalend zijn 

voor het oplossen van de problematiek. Feit is dat er iets 

moet gebeuren. De variëteit aan schoolgebouwen en de 

eerder geschetste bijzondere bezetting van een lokaal, 

maken eventuele aanpassingen aan het gebouw ter ver-

betering van het klimaat tot maatwerk. Maar zijn markt-

partijen wel toegerust om deze situaties op te lossen? 

Problemen met klimaatinstallaties in de woningbouw en 

bedrijfsgebouwen, waar minder uitdagende situaties spe-

len, zijn aan de orde van de dag. Om het probleem goed 

aan te pakken moet er een centrale inventarisatie komen 

van de initiatieven die her en der op lokaal niveau al zijn 

genomen. Op basis van deze informatie kan gestart wor-

den met een aantal pilots in gebouwen met verschillende 

kenmerkende karakteristieken. Marktpartijen kunnen 

worden uitgedaagd om oplossingen aan te dragen en een 

beoordelingsmethodiek te ontwikkelen, specifiek toege-

rust voor schoolgebouwen en lokalen in het bijzonder. 

Gezien de invloeden van de kwaliteit van het schoolge-

bouw (makkelijk schoon te houden vloeren, geen rottende 

kozijnen of vochtproblemen, et cetera) op het binnenkli-

maat zou een geïntegreerde aanpak met het onderhoud 

geen onverstandige zet zijn. Zodoende kan de beoordeling 

van datzelfde gebouw op binnenklimaat én onderhoud 

een investeringsprogramma voor de gebouwen genereren 

om uiteindelijk leerlingen en leerkrachten een betere en 

gezondere professionele werkomgeving te bieden. _

Justin	Peter	(j.peter@avs.nl)	werkt	bij	de	AVS	als	

adviseur	onderwijshuisvesting.

Adviseurs	van	de	AVS	zijn	deskundig	op	het	gebied	van	

huisvesting	en	binnenklimaat	en	kunnen	adviseren	omtrent	

oplossingen	op	dit	gebied.	Zij	houden	de	leden	via	de	

gebruikelijke	AVS-uitingen	op	de	hoogte	van	ontwikkelingen	

rondom	de	aanstaande	subsidieregeling.	Ook	adviseren	

zij	over	de	mogelijkheden	die	zo’n	subsidieregeling	kan	

bieden.	Heeft	u	vragen,	neem	dan	contact	op	met	Justin	

Peter	(j.peter@avs.nl)	of	Jan	Schraven	(j.schraven@avs.nl),	

tel.	030-2361010.

l e e r l i n g e n  i n  e e n  g e v e n t i l e e r d e 
r u i m t e  m a k e n  m i n d e r  fo u t e n 
i n  r e k e n -  e n  ta a lt e s t e n  d a n 
i n  e e n  lo k a a l  m e t  g e s lot e n 
d e u r e n  e n  r a m e n
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‘Zeker 40 procent van het 
probleem kun je oplossen 
door gedrag’

thema _ binnenklima at

a a n  d e  s l a g  o n d er  d ru k  va n  o u d er s

“Leerkrachten liepen met het zweet op de rug, leerlingen zaten met rode wangen in de 

schoolbanken.” Duo-schoolleider Pascale de Rouw van de St. Dominicusschool in Utrecht heeft 

de gevolgen van een slecht binnenklimaat aan den lijve ondervonden. Na de uitbreiding van de 

school in 2002 stapelden de klachten zich op. Een terugblik.	 tekst noortje van dorp
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De St. Dominicusschool groeit rond de eeuwwisseling 

enorm; het aantal leerlingen verdubbelt van 250 naar vijf-

honderd leerlingen. Om deze leerlingen te kunnen huis-

vesten, worden de twee oude schoolgebouwen met elkaar 

verbonden door nieuwbouw.

En dan beginnen de problemen. Doordat de lokalen in de 

nieuwbouw slecht te ventileren zijn, veel glas hebben en 

de nieuwbouw bovendien een plat dak heeft, lopen in de 

zomer de temperaturen hoog op. “De weinige ramen die 

er zijn, konden maar op een kiertje open”, vertelt De Rouw 

terwijl ze langs de probleemlokalen loopt. “En als ik deze 

naar beneden doe”, zegt ze, terwijl ze in een klaslokaal de 

bedieningsknop van de zonwering omdraait, “dan kunnen 

ze helemaal niet meer open.” In de nieuwbouw zitten ven-

tilatieroosters, maar door de hoogte is het slecht te zien of 

deze roosters open of dicht staan. De computerruimte is 

door gebrek aan ramen volgens de directeur een rampge-

bied. En zo is er eigenlijk op elke ruimte in de nieuwbouw 

wel iets aan te merken.

Boze ouders
Na vier warme zomers – het probleem ‘loste’ zich elk jaar 

met het wisselen van de seizoenen weer op – staan ouders 

in november 2006 op hun achterste benen en stellen een 

boze brief op. Ze pikken het niet langer dat hun kinderen 

’s zomers in een klaslokaal zitten met temperaturen van 

meer dan 35 graden. Dat ze allergische en astmatische 

klachten krijgen door de slecht geventileerde ruimtes. 

“Wij accepteren dit niet meer”, aldus de ouders. 35 gra-

den? “Ja, niet gelogen”, vertelt de duo-schoolleider terwijl 

ze in de hal aan de voorzijde van de school staat waar het 

oude en nieuwe gebouw bij elkaar komen. De Rouw wijst 

in het lokaal van groep 3 naar de twee muren die over de 

gehele breedte ramen hebben. “De zon komt hier ‘s mid-

dags op te staan.”

Dat de St. Dominicusschool geen geld heeft om het bin-

nenklimaatprobleem aan te pakken, accepteerden de 

ouders niet als excuus. “Eigenlijk zijn we onder dwang 

van de ouders gaan zoeken naar oplossingen”, aldus De 

Rouw. Verschillende manieren van financiering passeer-

den de revue. Een sponsorloop door de leerlingen, het 

eventueel inzetten van ouderraadgeld of een deal via het 

bedrijf van een vader van een leerling. “Allemaal oplos-

singen waar je eigenlijk niet aan wilt beginnen, om je 

onafhankelijke positie te beschermen”, aldus De Rouw.

Uiteindelijk kan de school een extra budget krijgen van 

het schoolbestuur waarbij ze is aangesloten, de Katho-

lieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De Rouw: “Heel 

fijn, want als school hadden we jaren moeten sparen om 

het probleem aan te pakken. Door een voorschot op ons 

onderhoudsbudget konden we gelijk actie ondernemen. 

Dat betekende vervolgens wel dat ander onderhoud voor-

lopig niet uitgevoerd kon worden.”

Een aircosysteem is te duur. Daarom wordt er in de 

zomer van 2007 klimaatbeheersing geïnstalleerd. “Een 

minimale, maar een haalbare oplossing. De lucht circu-

leert, maar verkoelt niet”, aldus De Rouw. “Als het buiten 

warm is, is het binnen ook warm.” Ook worden onder 

andere de ramen aangepast, zodat ze wat verder open 

kunnen. Voor de ouders zijn de problemen goed genoeg 

opgelost, zij klagen niet meer. “Onder de leerkrachten 

blijven de lokalen in het nieuwe deel het minst favoriet. 

Daarom rouleren we zoveel mogelijk.” >

Foto	rechts:	Schoolleider	
Pascale	de	Rouw	in	een	lokaal	dat	

veel	te	warm	wordt.

Foto	links:	Lokaal	in	de	
nieuwe	aanbouw	waar	de	hele	

middag	de	zon	op	staat.

Foto’s:	Hans	Roggen

‘d o o r  e e n  vo o r s c h ot  o p  o n s 
o n d e r h o u d s b u d g e t  ko n d e n  w e 
g e l i j k  a c t i e  o n d e r n e m e n ’
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Groot probleem
Zeker bij nieuwbouw verwacht je dat iemand een oogje 

houdt op het binnenklimaat. Hoe heeft dit zover kun-

nen komen? De Rouw: “Als schoolleiding heb je te weinig 

kennis van ontwerp, bouw en indeling. Je denkt dat er 

nagedacht wordt over functionaliteit. Maar dat is tegen-

woordig niet meer zo. Architecten willen óók iets moois, 

maar vaak stuit dat op bezwaren in het ontwerp of op 

financiële bezwaren. Zonwering kan bijvoorbeeld afbreuk 

doen aan het ontwerp.” Hans van Oort van de gemeente 

Utrecht noemt ook praktische maatregelen, zoals het 

dichtschroeven van ramen op de benedenverdieping tegen 

inbraak en verkeersherrie, als voorbeeld van acties die 

soms ongemerkt een negatieve invloed uitoefenen op het 

binnenklimaat.

Een voordeel voor de Utrechtse scholen is dat er in de 

gemeente niet met vingers wordt gewezen. De gemeente-

raad erkende eind 2008 unaniem het probleem en kwam, 

na enig beraad, op een bedrag van 6,6 miljoen dat extra 

te besteden is. “Tot en met 2011 wordt elk Utrechts school-

gebouw dat nieuw wordt gebouwd of grootschalig gereno-

veerd aangepakt”, vertelt Van Oort, tevens voorzitter van 

de Utrechtse werkgroep Binnenmilieu. “Er wordt geen 

school meer opgeleverd zonder goed binnenklimaat.”

Om dat te kunnen garanderen, heeft de werkgroep een 

aantal eisen geformuleerd waaraan het binnenklimaat 

van een school moet voldoen. Van Oort: “Dit gaan we 

dwingend meegeven aan de schoolbesturen. Voldoet een 

ontwerp niet aan de eisen, dan stellen we als gemeente 

geen geld beschikbaar voor een beter binnenmilieu.”

Investeringen
In de Utrechtse werkgroep Binnenmilieu zit ook de KSU. 

“Als stichting én als vertegenwoordiger van andere school-

besturen”, vertelt Rob van der Westen, staffunctionaris 

huisvesting bij de KSU. Met achttien scholen en zo’n dertig 

gebouwen vertegenwoordigt de stichting een behoorlijk 

gedeelte van de Utrechtse basisscholen. Ook de scholen 

van de KSU, zoals de St. Dominicusschool, hebben binnen-

klimaatproblemen. “Voor ons is het, net als voor andere 

scholen en stichtingen, eigenlijk onmogelijk om geld vrij 

te maken om deze problemen aan te pakken”, aldus Van 

der Westen.

De staffunctionaris verwijt de landelijke overheid te wei-

nig geld te steken in een goed binnenklimaat. “De norm-

kostenvergoeding is veel te laag. Duurdere maatregelen, 

die juist voor een goed binnenklimaat zorgen, halen scho-

len eruit. Want, hoe zuur het ook is, duurdere klimaat-

systemen zorgen weer voor een hogere energierekening.” 

“Het is moeilijk om echt iets te doen”, reageert Van Oort. 

“Schoolbesturen en gemeente hebben geen geld, en dat 

weten we van elkaar.”

Toch geloven Van Oort en Van der Westen dat ook heel 

veel op te lossen is door aanpassingen in gedrag. “Zeker 

40 procent van het probleem kun je oplossen door gedrag”, 

aldus Van der Westen. “Als het bijvoorbeeld een zonnige 

Wim	Schraa:	“Mee	eens.	Lijkt	me	wel	

duidelijk;	installaties	zijn	goed	voor	de	

uitbreiding	van	de	economie,	maar	een	

belasting	voor	het	milieu.”	

Roy	Bleeser	van	De	Boster	in	Nuth	en	

St.	Servatius	in	Vaesrade:	“Oneens.	In	

veel	gevallen	zijn	er	wel	voldoende	ramen	

om	open	te	zetten,	maar	zijn	die	niet	

functioneel	bruikbaar,	vanwege	koude	

en	tochtklachten.	Goed	ventileren	voor	

schooltijd	en	onder	pauzes	helpt	wel	iets,	

maar	voorkomt	helaas	niet	de	toename	van	

CO2	in	de	klassen.”

Nico	Arkesteijn	van	bs	De	Regenboog	in	

Naaldwijk:	“Oneens.	Als	het	zo	simpel	lag,	

had	het	onderwijs	dit	allang	gedaan.	Ga	

eens	een	half	uur	op	de	plaats	dicht	bij	het	

raam	zitten	als	het	winter	is...	Een	betere	

De afgelopen maand heeft u via het AVS Scholenportaal 

kunnen reageren op de stelling:

Binnenklimaat verbeteren door 
meer installaties en onderhoud? 
Nee, ’n raam open is genoeg.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	

	ingezonden	via	de	website.

uw mening telt _ peiling

40%
oneens

27%
deels eens

33%
eens

‘e r  w o r d t  g e e n  s c h o o l  m e e r 
o p g e l e v e r d  z o n d e r  g o e d 
b i n n e n k l i m a at ’
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dag is, dan moet je ’s morgens al het zonnescherm laten 

zakken. En niet pas wanneer de gevel en het klaslokaal 

al zijn opgewarmd. Dat klinkt simpel, maar wordt vaak 

vergeten.”

De GGD bezoekt al jaren scholen om het binnenklimaat te 

controleren, maar is door de landelijke overheid gevraagd 

om dit te intensiveren. De komende drie jaar krijgen ook 

de tweehonderd schoolgebouwen in Utrecht een bezoek 

van de GGD. Tijdens deze zogenaamde ‘eendagsmethode’ 

worden er metingen gedaan, maar geeft de GGD ook tips 

over wat een school zelf al kan doen door middel van het 

aanpassen van gedrag. Van Oort: “Het gaat vaak om kleine 

dingen. Een kast die voor een ventilatie staat. Of een teke-

ning die ervoor is gehangen. Een klimaatsysteem dat hele-

maal niet aanstaat, omdat niemand weet hoe deze werkt.”

De werkgroep heeft wel al een vermoeden dat de 6,6 mil-

joen euro niet genoeg zal zijn. En dat het heel lastig zal 

worden om meer geld te krijgen. Van Oort: “De kraan is 

dicht, nu moeten we nog gaan kijken hoe we gaan dwei-

len.” Bestaande scholen hebben pech. Voor hen is er, voor-

lopig, geen geld. _

tip	is	de	deur	open.	Dan	komt	er	in	ieder	

geval	door	een	gat	van	twee	vierkante	

meter	betere	lucht	binnen	dan	die	in	de	

klas	hangt.”

L.N.M.	Donkers	van	bs	Bernadette	in	

Maria	hout:	“Deels	eens.	(…)	Helaas	zie	ik,	

vooral	bij	nieuwbouwscholen,	dat	ramen	

nauwelijks	open	mogen.	Bij	veel	glas	

blijken	de	klaslokalen	echter	broei	kassen	te	

zijn.	(…)	Hele	generaties	zijn	gezond	groot	

geworden	in	oudere	school	gebouwen.	

Techniek?	Prima,	maar	alleen	als	het	echt	

nodig	is	en	van	prima	kwaliteit!”

Jaap	Rosema:	“Oneens.	(…)	Het	is	triest	

te	moeten	constateren	dat	er	niet	wordt	

geïnvesteerd	in	een	beter	en	gezonder	

klimaat.	Elke	gemeentehuis,	ieder	

provinciehuis	zou	direct	worden	gesloten	

bij	ondermaatse	waarden	(…)	die	nu	

gemeten	worden	in	veel	scholen.	De	meest	

kwetsbare	groep	laten	we	daar	echter	

‘gewoon’	in	werken.”

Frits	Jansen	van	ICBS	Statenkwartier	

in	Den	Haag:	“Deels	eens.	In	oude	

schoolgebouwen	is	vaak	sprake	van	hoge	

lokalen	én	hoge	ramen.	Daardoor	is	er	

weinig	natuurlijke	luchtcirculatie.	Maar	

apparatuur	om	de	lucht	schoon	te	houden	

geeft	vaak	storende	overlast	(gezoem,	

gebrom)	of	is	dusdanig	duur	dat	er	

sponsoring	voor	geregeld	moet	worden.”

Rik	Jacobs	van	de	Nico	Tinbergenschool	

in	Schagen:	“Deels	eens.	Ventilatie	van	

klaslokalen	heeft	deels	te	maken	met	de	

technische	en	bouwkundige	voorzieningen,	

maar	vooral	ook	met	gedrag	van	mensen.”

R.	Steenhuis	van	de	Willem	Alexander-

school	(dependance	Lupinestraat)	

in	Nieuwe	gein:	“Oneens.	Een	raam	

openzetten	is	niet	genoeg	als	er	geen	

luchtstroming	op	gang	komt.	Installaties	

kunnen	dit	op	gang	brengen.”	(…)

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	

Scholenportaal	kunt	reageren	luidt:	

Ik merk in de klas en op 
school dat de agressie in de 
maatschappij is toegenomen.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	uw	

mening!	_

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

	Een	van	de	ramen	die	niet	open	kunnen	als	de	zonwering	is	gesloten.
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ov er  h e t  b el a n g  va n  da g l i c h t,  h yg iën e  en  a ko e s t iek

Hoe is het gesteld met het binnenklimaat in uw regio?

Jan van Ginkel: “Voor het project ‘Frisse Scholen’ heb-

ben we tussen oktober 2008 en maart 2009 op bijna 

160 basisscholen het binnenklimaat onderzocht. Uit een 

niet-representatieve analyse van honderd scholen blijkt 

dat op een kwart de kwaliteit van de binnenlucht in 

álle lokalen niet goed is. Op 65 procent van de scholen 

geldt dat voor een deel van de lokalen. 10 procent van de 

scholen had in alle lokalen een goede luchtkwaliteit.”

Wat doet u om de situatie te verbeteren?

Van Ginkel: “We geven voorlichting en plaatsen de 

 Venti-light, een apparaatje dat de hoeveelheid CO2 in de 

lucht aangeeft. Van de gemeente wordt hiervoor een 

bijdrage van 350 euro per deelnemende school gevraagd 

en van de scholen 125 euro. De Venti-light meet de 

hoeveelheid vieze stoffen in de lucht. Kinderen nemen 

van alles mee: huidschilfers, haren, allergenen van 

huis dieren, bacteriën en stof in de kleding. Boven de 

‘Mensen voelen zich

bij een zonnetje’

800 ppm (parts per million, ofwel het aantal koolstof-

dioxidedeeltjes per miljoen luchtdeeltjes) gaat het 

oranje lampje branden, boven de 1.200 het rode. Boven 

de 1.200 ppm begint het een beetje muf te ruiken en 

ontstaan slaperigheid en luchtwegklachten. Voor ast-

matische kinderen mogen de waarden niet boven de 

800 ppm komen.”

Kunnen scholen wel aan de norm voldoen?

Niek Kunnen: “Luchtkwaliteit is een lastig onderwerp, 

vooral omdat de normen en regelgeving niet eenduidig 

zijn. De normen van het Bouwbesluit zijn aanzienlijk 

minder streng dan die van de GGD. De GGD streeft naar 

800 ppm, terwijl 1.200 ppm goed genoeg is voor veel 

scholen. Bij een grens van 800 maak je hogere kosten 

voor luchtkwaliteit en blijft er minder geld over voor 

andere onderdelen van het binnenklimaat. De discus-

sie over CO2-waarden is goed. Of het ook haalbaar is, is 

een tweede.”

Het	is	algemeen	bekend	dat	slechte	ventilatie	de	grote	boosdoener	is	bij	een	slecht	binnen-

klimaat.	Minder	bekend	is	dat	ook	temperatuur,	hygiëne,	lichtinval	en	akoestiek	een	

belangrijke	rol	spelen	voor	een	behaaglijk	binnenklimaat	en	het	welbevinden	op	school.	

Waarom	dat	zo	is,	verklaren	deskundigen	Jan	van	Ginkel	van	GGD	IJsselland	en	Niek	Kunnen,	

directeur	Installaties	bij	ABT.	 tekst jaan van aken
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Waarom kijkt u verder dan alleen luchtkwaliteit?

Kunnen: “Schone lucht, voldoende daglicht, goede akoes-

tiek; dat hele pakket moet goed zijn voor een prettig bin-

nenklimaat. Over het verband met het welbevinden zijn 

redelijk wat rapporten verschenen die aangeven wat men-

sen behaaglijk vinden. Temperatuur en verse lucht, met 

de mogelijkheid die zelf te regelen, zijn daarbij belang-

rijk. Over het algemeen geldt dat mensen gebaat zijn bij 

natuurlijke omstandigheden en niet bij mechanische ven-

tilatiesystemen. Dat is een noodgreep.”

Hoe functioneert mechanische ventilatie op scholen?

Van Ginkel: “Er zit een wereld van verschil tussen de 

gebruiker en de bedenker van ventilatiesystemen. Soms 

is de regeling van de ventilatie gekoppeld aan de verwar-

ming, dan moet je zomers maar net op het idee komen om 

die aan te zetten voor frisse lucht. Ook gebeurt het regel-

matig dat schoolmedewerkers helemaal niet op de hoogte 

zijn van de aanwezigheid van het ventilatiesysteem of niet 

weten hoe het te bedienen.

Mechanische systemen worden vaak met de minimale 

capaciteit gekocht, waardoor ze op vol vermogen staan 

en dan maken ze meer lawaai. De GGD adviseert dat ze 

niet meer dan 35 decibel geluid mogen produceren. Als ze 

teveel lawaai maken, zetten leerkrachten of schoolleiders 

de systemen in een te lage stand of helemaal uit. Koop 

daarom een apparaat met een grotere capaciteit, dan heb 

je minder geluidsoverlast.”

Naast frisse lucht is klimaatbeheersing van belang?

Van Ginkel: “Thermisch comfort, de binnentemperatuur, 

speelt een grote rol. Idealiter zouden ramen tenminste 

op een hoogte van 1,80 meter moeten zitten, dan heb je 

minder snel last van kou of tocht. Maar moderne school-

gebouwen hebben vaak lage draai-/kiepramen, waardoor 

mensen het sneller koud hebben of tocht voelen en het 

raam sluiten. Dan komt de ventilatie in de knel. Zet ramen 

in principe daarom altijd op een kier.”

Hoe zit het met akoestiek?

Kunnen: “Veel scholen zijn bezig met betonkernactivering, 

een soort vloerverwarming. Dat is energetisch zuinig en 

erg comfortabel, maar vaak is de regeling van de tempe-

ratuur lastig. In de uitleg over de werking aan scholen is 

daar meer aandacht voor nodig. Bijkomend probleem is 

dat er door gebruik van beton meer harde vlakken ont-

staan en daardoor echoot het in de klas. Je kunt een isole-

rend laagje op de betonkernactivering bevestigen, maar 

dat laat de warmte minder goed door.

Akoestiek is vaker een probleem bij het binnenklimaat. 

Leerkrachten in gymlokalen hebben gehoorklachten door 

echo’s. Ook glazen wanden absorberen bijna geen geluid 

en maken het snel rumoerig.” >

Niek	Kunnen	(1958)	studeerde	Bouwfysica	aan	de	

Technische	Universiteit	Eindhoven.	Sinds	1986	

is	hij	werkzaam	in	de	installatie(advies)wereld	

bij	diverse	bedrijven.	Vanaf	2000	werkt	hij	voor	

adviesbureau	ABT	als	raadgevend	ingenieur	en	

later	als	directeur	Installaties.	ABT	adviseert	

basis-,	voortgezet	en	hoger	onderwijsinstellingen	

over	het	binnenklimaat	bij	nieuw-	en	verbouw.	

Kunnen	schreef	in	het	boek	‘Een	nieuwe	school’	

van	de	Stichting	Architecten	Research	Onderwijs-

gebouwen	(STARO)	het	hoofdstuk	‘Kwaliteit	van	

het	binnenklimaat’.

Jan	van	Ginkel	(1956)	studeerde	Landbouwtech-

niek	aan	de	Landbouwuniversiteit	in	Wageningen	

met	als	specialisatie	omgevingsfysica.	Hij	werkte	

onder	andere	als	onderzoeker	Gezond	Wonen	bij	

onderzoeksinstituut	OTB	van	de	TU	Delft.	Sinds	

medio	2006	is	hij	werkzaam	als	milieugezond-

heidskundige	bij	GGD	IJsselland	met	als	speciali-

saties	Binnenmilieu	en	Bodemverontreiniging.
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Welke rol speelt hygiëne bij een behaaglijk binnenklimaat?

Van Ginkel: “We produceren met zijn allen vuildeeltjes 

in een klas. Deels daalt het vuil neer op kasten, kozijnen 

en gordijnen. Daarom is een goede schoonmaak een 

belangrijk element voor een goed binnenklimaat. Scholen 

bezuinigen soms op de schoonmaak. Tijdens schoolbezoe-

ken van de GGD zeggen leerkrachten – in de hoop dat het 

daarna beter gaat – tegen ons: ‘Je schrijft toch wel op dat 

het hier vies is?’”

Wat is het effect van (dag)licht in schoolgebouwen?

Kunnen: “Als er mooi met licht gespeeld wordt, zie je dat 

een gebouw in de beleving van mensen beter wordt. Vol-

gens de norm van het Nederlands Normalisatie-instituut 

voor de verlichting van onderwijsruimten moet je een 

bepaald aantal lux aan kunstlicht hebben. Uit onderzoek 

blijkt dat mensen zich veel prettiger voelen bij een zon-

netje dat soepel naar binnen schijnt. Maar meer glas geeft 

over het algemeen ook meer problemen, doordat de tem-

peratuur oploopt. Het gebeurt regelmatig dat het in mei 

en juni grandioos warm zomerweer is, terwijl de scholen 

nog open zijn. Veel scholen zijn daar niet op berekend. 

De normen voor maximale temperatuur, die de installa-

tiebranche en de Rijksgebouwendienst hanteren voor een 

schoolontwerp, zijn bij het huidige klimaat niet haalbaar. 

Het peiljaar is 1964/1965, maar het is gemiddeld reeds 

30 procent warmer.

Ik denk dat het beter zou zijn om 1995 als uitgangspunt 

te nemen, want daar zit in ieder geval één hittegolf in. 

Dat betekent dat je bij het ontwerp rekening houdt met 

hogere buitentemperaturen, wat kan resulteren in klei-

nere of minder ramen, meer koeling of betere zonwering.”

Van Ginkel: “Ik ken een school die streefde naar transpa-

rantie, met een gevel die voor een groot gedeelte uit glas 

bestond. Dat zou zonwerend glas zijn, maar door bezuini-

gingen tijdens het bouwproces werd een goedkopere glas-

soort gekozen. Het gevolg was dat de kinderen zomers half 

gestoofd werden.”

Waar moet een schoolleider bij nieuw- of verbouw beter op letten?

Van Ginkel: “Zodra er sprake is van bezuinigingen bij 

nieuwbouw moet je alert zijn op ventilatie en het bin-

nenklimaat, dat is mijn belangrijkste boodschap aan 

schoolleiders.”

Kunnen: “Scholen hebben zelf niet altijd voldoende kennis 

van binnenklimaat; zorg dat je partners in het proces dat 

wel hebben. In het ontwerp staan energiegebruik en frisse 

lucht op gespannen voet met elkaar. Het binnenklimaat 

vraagt om ventilatieroosters in de gevel. Maar de architect 

vindt dat vaak te beeldbepalend, want dan komen er grote 

gaten in de gevel. Zet als schoolleider daarom het belang 

van het binnenklimaat stevig op de agenda.” _

•	 	Wees	alert	op	klachten	zoals	dufheid,	slaperigheid,	

concentratieproblemen	en	klachten	over	droge	lucht,	

die	wijzen	op	een	teveel	aan	vieze	stoffen	in	de	lucht.

•	 	Schaf	een	kooldioxidemeter	aan,	zodat	de	leerkracht	kan	

zien	of	de	lucht	schoon	genoeg	is.

•	 	Zet	zoveel	mogelijk	hooggeplaatste	ramen,	minstens	

1,80	meter	boven	de	vloer,	op	een	kier.

•	 	De	beste	ventilatie	is	dwarsventilatie;	door	twee	

hooggelegen	ramen	in	tegenovergestelde	gevels	op	een	

kier	te	zetten.

•	 	Verbeter	de	ventilatie	door	extra	roosters	of	een	

luchtafvoerpijp	aan	te	brengen.

•	 	Pas	nadat	natuurlijke	ventilatie	ontoereikend	is,	overgaan	op	

mechanische	ventilatie.	Gebruik	dan	een	ventilatiesysteem	

met	ruime	capaciteit	en	voorzien	van	geluiddempende	

voorzieningen	om	geluidsoverlast	te	voorkomen.

•	 	Zorg	dat	de	grootste	groepen	de	best	geventileerde	ruimte	

hebben.

•	 	Plaats	geen	tafels	en	stoelen	binnen	één	meter	van	de	

buitengevel,	dat	geeft	snel	een	te	koud	gevoel.

•	 	Laat	alle	radiatoren	voorzien	van	een	thermostaatknop	voor	

een	gelijkmatige	verwarming.

•	 	Stel	die	thermostaat	enkele	graden	lager	in,	zo’n	19	à	20	

graden	is	warm	genoeg.	Kinderen	brengen	zelf	behoorlijk	

wat	warmte	mee.

•	 	Zet	bij	warm	weer	een	dun	laagje	water	op	platte	daken.	

Door	verdamping	wordt	de	temperatuur	in	het	lokaal	minder	

hoog.

•	 	Waterbakjes	op	of	aan	de	radiator	zijn	geen	oplossing.	Hierin	

ontstaan	vaak	schimmels	die	in	de	lucht	terecht	komen.

•	 	Een	airconditioning	geeft	droge	lucht	en	is	vaak	niet	meer	

dan	het	rondpompen	van	lucht.

t i p s  vo o r  e e n  a a n g e n a a m  b i n n e n k l i m a at

‘ z o d r a  e r  s p r a k e  i s  v a n 
b e z u i n i g i n g e n  b i j  n i e u w b o u w 
m o e t  j e  a l e r t  z i j n  o p  v e n t i l at i e 
e n  h e t  b i n n e n k l i m a at ’
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h eer h u g owa a r d  s t elt  pr e s tat ie- e i s en  a a n  b inn en m il ieu

Schoolbesturen	en	de	gemeente	Heerhugowaard	hebben	de	handen	ineengeslagen	

voor	het	verbeteren	van	het	binnenmilieu.	Door	duidelijke	prestatie-eisen	neer	te	leggen	

hopen	zij	marktpartijen	uit	te	dagen	met	goede	en	betaalbare	technische	oplossingen	te	komen.	

Een	pilot	moet	uitwijzen	of	dit	een	begaanbare	weg	is.	

tekst bert nijveld

De markt aan zet

22



Het binnenklimaat in de Heerhugowaardse klaslokalen is 

gemiddeld genomen net zo bedompt als overal elders in 

ons land. Een nulmeting in scholen en kinderdagverblij-

ven leidde tot deze vaststelling. De kinderdagverblijven 

hebben gemiddeld meer ruimte per kind en scoren dus 

beter, onderwijslokalen herbergen veel kinderen in een 

kleine ruimte en gaan snel over een kritische grens heen. 

Ook voor beleidsadviseur onderwijshuisvesting Klaas-Jan 

van Leeuwen van de gemeente Heerhugowaard waren dit 

weinig verrassende conclusies die om ingrijpen vragen. 

“Als gemeente en als schoolbesturen vinden wij dat we 

hier iets mee moeten doen”, zegt hij. Een opvatting die 

overal gehoord kan worden, maar Heerhugowaard lijkt 

echt door te pakken. Van Leeuwen: “We hebben met elkaar 

in bestuurlijk overleg vastgesteld dat we onze gezamen-

lijke verantwoording willen dragen. Als schoolbesturen, 

GGD en gemeente maken we samen plannen die hope-

lijk tot uitvoering kunnen komen.” Die plannen richten 

zich niet alleen op het binnenklimaat, maar ook op het 

energieverbruik. “Het één heeft gevolgen voor het ander”, 

aldus de beleidsambtenaar. “Als je nieuwe kozijnen met 

dubbel glas plaatst om een energiebesparing te realiseren, 

maar je vergeet daarin voldoende ventilatie mee te nemen, 

kan het zijn dat de luchtkwaliteit verder achteruit gaat. 

Omgekeerd kun je de ramen openzetten en flink ventile-

ren, waardoor de warmte het gebouw uit vliegt en je stook-

kosten toenemen.”

Een derde pijler onder de aanpak zoals de betrokken 

partijen die hebben geformuleerd is duurzaamheid. 

 Heerhugowaard heeft een hoog ambitieniveau op dat vlak 

en streeft naar het terugdringen van energieverbruik; de 

resterende energiebehoefte dient zoveel mogelijk ‘groen’ 

te worden opgewekt.

Prestatiecontract
Wat houdt de Heerhugowaardse aanpak nu precies in? 

Welke maatregelen wil men treffen? Van Leeuwen: “Wij 

hebben het van de andere kant benaderd. Het is niet aan 

ons technische oplossingen te verzinnen, maar aan de 

markt. Wat wij als gebruikers kunnen doen, is aangeven 

wat we verwachten van die gebouwen, welke eisen wij 

daaraan stellen. Daarom hebben we met elkaar prestatie-

eisen opgesteld op het gebied van luchtkwaliteit, tempe-

ratuurbeheersing en geluidsniveau van de installatie (zie 

kader pagina 25), waarbij we ook luchtsnelheid betrekken. 

Want je kunt wel ventileren, maar als tocht ontstaat, zet 

men zo’n ventilatiesysteem uit en schiet het zijn doel 

voorbij. Met die eisen gaan wij de markt op en vragen om 

oplossingen. Wij zien graag dat de marktpartijen betrok-

ken blijven bij het onderhoud van zo’n installatie en waar-

borgen dat de komende tien, 15 jaar aan de eisen wordt 

voldaan. In zo’n prestatiecontract kan staan dat pas tot 

betaling wordt overgegaan als is aangetoond dat aan de 

eisen wordt voldaan. Wij hebben het idee dat het om rea-

listische eisen gaat die leiden tot een acceptabel binnen-

klimaat. Als je ze te hoog opschroeft, zou je alle gebouwen 

moeten slopen en nieuwe neerzetten. Dat zou natuurlijk 

prachtig zijn, maar niet haalbaar. We moeten wel met 

elkaar de kosten kunnen dragen.”

Peter Claessen is als lid van het college van bestuur van 

Flore, een van de schoolbesturen met scholen in (onder 

andere) Heerhugowaard, nauw betrokken bij het tot stand 

komen van deze aanpak. “Het gaat hier om een Vinex-

locatie waar dus relatief veel nieuwe schoolgebouwen 

staan”, merkt hij op. “Toch zie je dat ook deze niet voldoen. 

Ook de nieuwe scholen springen er niet gunstig uit, in 

sommige gevallen zelfs ongunstiger. Terwijl de problemen 

met het binnenklimaat toch al geruime tijd bekend zijn. 

Er worden vaak prachtige oplossingen voorgeschoteld, 

die vervolgens in de praktijk niet zo blijken te werken. Je 

huurt allerlei adviseurs in, architectenbureaus en instal-

latiebedrijven die alles allemaal keurig uitvoeren binnen 

het Bouwbesluit. Probleem is alleen dat het Bouwbesluit 

op dit punt dus niet toereikend is en eisen met betrek-

king tot het binnenklimaat toen nog niet helder werden 

gesteld. Dat heeft ons nu doen besluiten die eisen maar 

een keer wél aan het papier toe te vertrouwen. Bedrijven 

kunnen daar op inschrijven. De verantwoordelijkheid ligt 

bij degene die het gaat realiseren.”

Vijf pilots
De gemeente en de schoolbesturen hebben met elkaar 

afgesproken de kosten voor het aanpassen van de school-

gebouwen in principe gelijkelijk te verdelen. Het probleem 

is echter dat niet duidelijk is wat deze kosten zullen zijn. 

Van Leeuwen: “Er ligt geen kant-en-klaar bestek op basis 

waarvan je de kosten kunt laten doorrekenen. Daarom 

willen we eerst aan de hand van een pilot met vijf scho-

len van drie verschillende besturen van start. Als we de 

kosten daarvan daadwerkelijk voor ons zien, dan komen 

we voor de vraag of wij die als gemeente en als schoolbe-

sturen kunnen trekken. Wij hebben allemaal te maken 

met beperkte middelen en we zullen zeker ook een beroep 

doen op allerlei subsidiepotjes.”

Claessen: “We zitten nu op het punt dat we moeten door-

pakken met het treffen van voorzieningen. Wij hebben als 

bestuur al enige ervaring opgedaan met de uitbreiding 

van een gebouw in een andere gemeente. Daar is door de 

Klimaatgroep Holland een installatie aangebracht tussen 

de plafonds die goed voldoet. Komt het CO2-gehalte boven 

de 800 ppm dan gaat de installatie automatisch aan en 

‘ i n  e e n  c o n t r a c t  k a n  s ta a n 

d at  pa s  tot  b e ta l i n g  w o r d t 

ov e r g e g a a n  a l s  i s  a a n g e to o n d 

d at  a a n  d e  e i s e n  wo r d t  vo l d a a n ’

>
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wordt frisse lucht het lokaal ingeblazen, die al naar gelang 

de temperatuur ook nog verwarmd kan worden. De eerste 

berichten zijn vrij gunstig: eenvoudig bedienbaar, geen 

lawaai en geen radiatoren nodig. Punt is wel dat je tussen 

de plafonds voldoende ruimte moet hebben, anders moet 

je dure bouwkundige ingrepen doen.”

Beiden zeggen te hopen dat de pilot een positief resultaat 

zal opleveren en in elk geval zicht zal bieden op de kosten 

die gepaard gaan met het verbeteren van het binnenkli-

maat. Claessen: “Vóór de zomer willen we in elk geval 

goede zonwering aanbrengen zodat we de warmte kunnen 

buiten houden. Dat valt allemaal nog binnen het normale 

budget. Later dit jaar moeten er installaties worden aange-

bracht.” Van Leeuwen: “Met de aannemer op de hoek zullen 

we het niet redden. De integrale aanpak die wij nastreven 

maakt dat allerlei disciplines op het gebied van bouwkun-

dige aanpassingen, duurzame energie en klimaatbeheer-

sing moeten worden samengebracht. De markt zal moeten 

komen met een bundeling van die kennis.”

Rijksoverheid
Intussen loopt nog een de convenant-discussie tussen de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten en PO-Raad enerzijds 

en het Rijk anderzijds over het beschikbaar stellen van 

financiële middelen voor de aanpak van het binnenkli-

maat op scholen. Ook in Heerhugowaard hoopt men op 

een positieve uitkomst daarvan. Want na de scholen die 

deelnemen aan de pilot zijn er nog heel veel andere gebou-

wen die ook aangepakt moeten worden. Claessen: “Het 

kan niet zo zijn dat alleen onze scholen in Heerhugowaard 

profiteren. De centrale overheid zal over de brug moeten 

komen.” Van Leeuwen ten slotte: “Als wij kunnen laten 

zien dat onze aanpak werkt, dan kan die over het hele 

land worden uitgerold. Ik pleit ervoor dat het Rijk goede 

initiatieven beloont en aanvullend budget beschikbaar 

stelt. Wij hebben onze plannen klaarliggen!” _

m e e r  w e t e n ?
Senternovum	heeft	een	subsidiewijzer	uitgegeven	met	

een	overzicht	van	(subsidie)regelingen	voor	verlaging	van	

de	energielasten	en/of	verbetering	van	het	binnenmilieu.	

Het	gaat	om	regelingen	waarvan	scholen	rechtstreeks	of	

via	de	gemeente	gebruik	kunnen	maken.	Downloaden:	

www.senternovem.nl/kompas/publicaties/subsidiewijzer_

frisse_scholen.asp

c i j f e r s  e n  g r e n s w a a r d e n

Heerhugowaard	heeft	een	uitgebreid	document	

samengesteld	met	prestatie-eisen	ten	aanzien	van	

het	thermische	binnenklimaat,	de	kwaliteit	van	de	

binnenlucht	en	het	geluidsniveau.	Deze	eisen	zijn	

vastgelegd	in	harde	cijfers	en	grenswaarden,	en	dat	

op	twee	niveaus:	een	minimumeis	bestaande	bouw	

en	een	streefwaarde	nieuwbouw.	Zo	worden	voor	

de	kwaliteit	binnenlucht	grenswaarden	gesteld	van	

1.200	ppm	(streefwaarde	bestaande	bouw),	oftewel	

20	m3/h	verse	luchttoevoer	per	persoon.	En	1.000	

ppm	is	de	streefwaarde	voor	nieuwbouw,	ofwel	30	

m3/h	verse	luchttoevoer	per	persoon.	In	principe	

dient	hierop	ontworpen	te	worden	bij	nieuwbouw	

en	ingrijpende	verbouwingen.	Geïnteresseerden	

kunnen	voor	dit	document	contact	opnemen	met	

k.j.vanleeuwen@heerhugowaard.nl
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‘d e  i n t e g r a l e  a a n pa k  d i e  w i j 

n a s t r e v e n  m a a k t  d at  a l l e r l e i 

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

s a m e n g e b r a c h t ’
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zo k an het ook  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	

problemen	–	of	kansen	–	aan.	De	aanpak	kan	bijzonder	zijn	en	voor	meerdere	

scholen	nuttig.	Evert	Kin,	directeur	van	de	G.J.	van	den	Brinkschool	in	

Wageningen,	vergelijkt	de	realisatie	van	een	gloednieuw	technieklokaal	met	

het	omvallen	van	dominosteentjes;	nadat	er	één	gevallen	is,	krijg	je	de	hele	

stroom	op	gang.	 tekst daniëlle arets

Drie	jaar	geleden	bracht	Evert	Kin	een	

bezoek	aan	de	Klokbeker	in	Ermelo.	“Die	

school	beschikt	over	een	mooi	techniek-

lokaal.	Ik	was	zo	geïnspireerd	dat	ik	vanaf	

dat	moment	besloot	dat	wij	ook	zo’n	lokaal	

moesten	hebben.	De	technische	wereld	zit	

regelmatig	te	springen	om	vaklieden.	We	

kunnen	als	school	niet	vroeg	genoeg	bij-

dragen	aan	het	stimuleren	van	interesse	in	

techniek	en	wetenschap!”

In	dezelfde	periode	stelde	een	leerkracht	

voor	een	bevriende	collega	uit	te	nodigen	

voor	gastlessen	techniek	op	school.	“Dat	

was	rond	Kerst,	herinnert	Kin	zich.	Tech-

niekjuf	Jip	Terpstra	ging	met	de	leerlingen	

aan	de	slag	om	eigen	kerstverlichting	te	

maken	(sinds	de	ramp	in	Volendam	zijn	

kaarsen	op	school	verboden).”	De	les	was	

zo’n	succes	dat	aan	techniekleerkracht	

Terpstra	gevraagd	werd	het	team	te	komen	

versterken.	Vervolgens	moest	de	school	

verbouwd	worden	om	extra	lokalen	te	

realiseren.	Het	noodlokaaltje	op	het	bin-

nenterrein	bleek	daardoor	‘vrij’	te	komen.	

Kin	besloot	dat	dit	het	technieklokaal	

moest	worden.	Onder	leiding	van	Terpstra	

participeerden	de	leerlingen	destijds	aan	

een	energiewedstrijd	geïnitieerd	door	

netwerkbeheerder	Liander	(voormalig	Con-

tinuon,	een	onderdeel	van	Nuon).	De	G.J.	

van	den	Brinkschool	sleepte	de	eerste	prijs	

in	de	wacht	die	de	directeur	van	Liander	

hoogstpersoonlijk	kwam	uitreiken.	Kin:	“Ik	

heb	hem	toen	verteld	over	onze	plannen	en	

hij	heeft	ons	financieel	gesteund	om	een	

geheel	geoutilleerd	lokaal	te	realiseren	met	

de	nieuwste	technische	apparaten.	Zo	is	

de	inrichting	voorzien	van	diverse	‘grote-

mensen-machines’	zoals	zaagmachines,	

soldeerapparatuur,	een	kolomboor	en	een	

heus	puntlasapparaat.	“We	zijn	er	erg	trots	

op,	vertelt	Kin.	“Onze	leerlingen	verheu-

gen	zich	op	hun	technieklessen.	Groep	5	

werkt	nu	aan	het	aanleggen	van	een	eigen	

lichtnet	in	een	zelfontworpen	huiselijke	

omgeving.”	Het	lokaal	werd	begin	maart	

feestelijk	geopend.

Het	technieklokaal	wordt	nog	slechts	enke-

le	dagen	in	gebruik	genomen,	maar	dat	zal	

snel	geïntensiveerd	worden,	aldus	Kin.	“We	

hebben	omliggende	scholen	uitgenodigd	

om	gastlessen	te	komen	volgen.”	Boven-

dien	onderzoekt	de	school	mogelijkheden	

om	hoogbegaafde	leerlingen	extra	te	prik-

kelen	met	technieklessen.	In	het	verlengde	

daarvan	is	samenwerking	gezocht	met	de	

Universiteit	Wageningen.	“Zij	kunnen	ons	

helpen	met	het	verzinnen	van	wetenschap-

pelijke	opdrachten.”	De	ervaringen	die	

de	school	de	komende	jaren	opdoet	met	

projecten	voor	hoogbegaafden	wil	ze	graag	

delen	met	andere	scholen.

Kin	zou	willen	dat	alle	scholen	in	Nederland	

een	technieklokaal	zouden	kunnen	inrich-

ten.	“Ik	weet	dat	wij	geluk	hebben	gehad,	

maar	onze	aanpak	kan	ook	voor	andere	

scholen	werken.	Veel	bedrijven	zijn	geïnte-

resseerd	in	educatieve	projecten.	We	par-

ticiperen	bovendien	in	een	landelijk	scho-

lenproject	gericht	op	het	stimuleren	van	

techniekonderwijs.	Hiervoor	hebben	we	

subsidie	ontvangen	van	Otib	(Opleidings-	

en	ontwikkelingsfonds	voor	het	technisch	

installatiebedrijf ).	De	acht	deelnemende	

scholen	hebben	inmiddels	bijna	allemaal	

een	technieklokaal	gerealiseerd,	waarvan	

er	één	zelfs	een	‘technotheek’	heeft	inge-

richt	met	mobiele	leskisten	die	andere	

scholen	ook	kunnen	huren.	Dit	soort	cre-

atieve	oplossingen	zijn	volgens	mij	voor	

veel	scholen	haalbaar.	En	geïnteresseerden	

mogen	natuurlijk	altijd	bij	ons	een	kijkje	

komen	nemen!”	_

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

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

je eigen lichtnet
maken op school

Het	aanleggen	van	een	eigen	lichtnet	met	
behulp	van	de	nieuwste	technische	apparatuur.
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eindver ant woordelijk management

De kwaliteitsagenda ‘Scholen 
voor morgen’ heeft als een van de 
speerpunten het verbeteren van de 
prestaties op de basisvaardigheden 
taal, lezen en rekenen. Daarbij is de 
veronderstelling dat de kwaliteit van 
het primair proces beter wordt als 
bestuur en schoolleiding leren van 
de ontwikkeling van leerprestaties 
van leerlingen. En dat zij door het 
analyseren van de tussentijdse en 
eindopbrengsten leren wat goed 
gaat en wat beter kan. Dat is de 
reden voor het project ‘Versterken 
opbrengstgericht werken door bestuur 
en management’. 

tekst carine hulscher-slot

In	het	–	op	voorstel	van	de	AVS	ontwik-

kelde	–	project	staat	het	opbrengstgericht	

werken	door	bestuurders	en	schoolleiders	

centraal.	Vragen	die	daarbij	aan	bod	komen	

zijn:	wat	is	opbrengstgericht	werken,	hoe	

kan	dat	vanuit	de	verschillende	verant-

woordelijkheden	van	bestuurder	en	school-

leider	worden	ingevuld,	welke	instrumen-

ten	en	hulpmiddelen	zijn	beschikbaar,	

hoe	wordt	een	goede	analyse	uitgevoerd,	

hoe	voeren	bestuurders	het	gesprek	met	

schoolleiders,	hoe	doen	schoolleiders	dat	

met	hun	teams,	wat	zijn	de	vervolgstappen	

als	is	vastgesteld	wat	goed	gaat	en	wat	

beter	kan,	et	cetera.

Het	doel	van	het	project	is	het	verbete-

ren	van	de	taal-,	lees-	en	rekenprestaties	

van	kinderen	door	het	versterken	van	het	

resultaatgericht	werken	binnen	besturen	

en	scholen.	Scholen	en	besturen	doen	in	

de	praktijk	kennis	op,	ontwikkelen	deze	en	

verzamelen,	beschrijven	en	verspreiden	

deze	kennis.	Het	accent	ligt	daarbij	op	

opbrengstgericht	werken	door	schoollei-

ders	en	besturen	en	op	de	interne	gover-

nance tussen	schoolleiders	en	het	bestuur.

Bij	het	project	zijn	naast	de	AVS	ook	de	

PO-Raad,	de	AOb,	CNV	Schoolleiders	en	de	

NSA	betrokken.	De	PO-Raad	draagt	de	ver-

antwoordelijkheid	voor	het	project,	terwijl	

de	projectuitvoering	en	–leiding	is	belegd	

bij	de	AVS.

Rol bestuur en management
In	de	kwaliteitsagenda	en	de	op	basis	

daarvan	ontwikkelde	trajecten	spelen	

bestuur	en	management	een	belangrijke	

rol.	Het	duurzaam	verbeteren	van	de	

kwaliteit	op	het	niveau	van	bestuur	en	

management	versnelt	en	verduurzaamt	

de	kwaliteitsverbetering	bij	rekenen,	taal	

en	lezen.	Daarbij	spelen	zaken	een	rol	als:	

het	vermogen	tot	integraal	beleid,	een	

goed	ontwikkelde	interne	governance,	

beleidsvoerend	vermogen,	het	vermogen	

om	het	geleerde	te	verankeren	in	de	orga-

nisaties,	gerichte	professionalisering	en	

een	lange	termijn	visie	op	onderwijskundig	

leiderschap.

Er	worden	in	totaal	veertig	besturen	met	

hun	scholen	uitgenodigd	om	drie	jaar	lang	

te	werken	aan	een	traject	dat	is	gericht	op	

het	verwezenlijken	van	doelen	verbeteren,	

versterken	en	duurzaam	implementeren	

van	het	opbrengstgericht	werken	binnen	

hun	organisatie.	Binnen	het	project	is	veel	

ruimte	voor	eigen	invulling.	Het	project	

moet	worden	beschouwd	als	een	start,	met	

als	perspectief	dat	het	traject	niet	na	drie	

jaar	stopt.	Het	project	wordt	goed	afge-

stemd	met	de	andere	trajecten	uit	de	Kwa-

liteitsagenda	PO,	en	waar	mogelijk	worden	

deze	trajecten	met	elkaar	verbonden.

Per	deelnemend	bestuur	wordt	een	subsi-

diebedrag	beschikbaar	gesteld	van	70.000	

euro	bij	minimaal	tien	deelnemende	

scholen.	Besturen	met	minder	scholen	

kunnen	ervoor	kiezen	zich	gezamenlijk	

aan	te	melden.	Voor	eenpitters	bestaat	

een	aparte	subsidieregeling.	Het	bestuur	

heeft	aanvullend	op	het	subsidiebedrag	

de	verplichting	tot	een	eigen	bijdrage	van	

minimaal	13.000	euro.

Plan van aanpak
In	de	week	na	Pasen	hebben	alle	besturen	

een	brief	ontvangen	met	informatie	over	

het	project,	de	achtergronden,	de	proce-

dure,	de	voorwaarden	en	de	oproep	om	

zich	aan	te	melden	(zie	ook	www.avs.nl,	

www.poraad.nl	en	www.schoolaanzet.nl).	

Nadat	de	selectie	heeft	plaatsgevonden	

dienen	de	geselecteerde	besturen	een	plan	

van	aanpak	te	schrijven.	Hierbij	kan	onder-

steuning	door	een	zogenaamde	expert	

worden	gevraagd.	Het	is	de	bedoeling	dat	

het	daadwerkelijke	traject	begin	school-

jaar	2009/2010	start.	Gedurende	drie	jaar	

worden	vervolgens	ervaringen	opgedaan	

en	kennis	ontwikkeld	en	overgedragen.	

Het	project	biedt	scholen	en	besturen,	van	

groot	tot	klein,	verspreid	over	het	hele	land	

en	van	verschillende	signatuur	de	kans	om	

te	werken	aan	hun	ontwikkeling,	deze	duur-

zaam	te	verankeren	de	prestaties	van	hun	

leerlingen	te	verbeteren.	Ieder	jaar	worden	

de	plannen	van	aanpak	geëvalueerd.	Dit	

gebeurt	door	een	zelfevaluatie	en	visitatie.	

Daarnaast	wordt	elk	jaar	een	landelijke	

evaluatie	uitgevoerd.	Besturen	kunnen	het	

subsidiebedrag	onder	andere	gebruiken	

voor	de	bekostiging	van	ondersteuning	

door	externe	adviseurs.	Zij	kunnen	daarbij	

uiteraard	een	beroep	doen	op	de	adviseurs	

van	de	AVS.	_

Carine	Hulscher-Slot	

(c.hulscher@avs.nl)	is	werkzaam	

bij	de	AVS	als	senior	adviseur	op	

het	gebied	van	arbeids	voorwaar-

den	ontwikkeling,	medezeggenschap,	

organisatieontwikkeling	en	de	verhouding	

bestuur-management.	Ook	houdt	zij	zich	

bezig	met	politieke	beleidsbeïnvloeding	en	

is	ze	projectleider	van	het	beschreven	

project.	Met	vragen	hierover	kunt	u	bij	haar	

terecht.

versterken kwaliteit 
bestuur en management
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specia al (ba sis)onderwijs

Schoolkeuze is voor ouders een 
belangrijk onderwerp. Daar waar het 
om de basisschool gaat, lijkt de keuze 
nog redelijk eenvoudig: de school 
in de buurt biedt vaak uitkomst. Als 
het om voortgezet onderwijs gaat 
wordt het al lastiger. Voor ouders 
met kinderen met een beperking 
is de schoolkeuze zo mogelijk 
nog ingewikkelder. De Chronisch 
zieken en Gehandicapten Raad 
ontwikkelde voor deze problematiek 
voorlichtingsmateriaal voor zowel 
ouders als scholen.

tekst hans van den berg

Ouders	van	kinderen	met	een	beperking	

moeten	vaak	hoge	drempels	over	in	de	

communicatie	met	het	onderwijs	in	het	

algemeen	en	de	basisschool	in	het	bijzon-

der.	Op	initiatief	van	de	AVS	is	een	ken-

nismakingsbijeenkomst	georganiseerd	

met	afgevaardigden	van	een	aantal	belan-

genverenigingen	van	ouders	met	kinderen	

met	een	beperking,	zoals	de	Federatie	

Ouders	van	Dove	Kinderen	(Fodok),	SDS	

(kinderen	met	Down)	en	de	Vereniging	

van	motorisch	gehandicapten	(Bosk).	

Onderwerp	van	gesprek	was	hoe	de	samen-

werking	en	communicatie	tussen	school	

en	ouders	verbeterd	kan	worden.	Ouders	

van	kinderen	met	een	beperking	voelen	

zich	vaak	niet	gehoord	en	niet	begrepen	

door	de	school	en	de	schoolleider.	Aan	de	

andere	kant	voelt	de	school	zich	voor	een	

moeilijke	opgave	gesteld:	zijn	wij	in	staat	

het	kind	van	goed	onderwijs	te	voorzien	

en	zo	ja,	beschikken	we	dan	over	de	juiste	

ondersteuning?

Spanningsveld
Veel	ouders	van	kinderen	met	een	beper-

king	kiezen	voor	regulier	onderwijs,	omdat	

zij	van	mening	zijn	dat	hun	kind	later	ook	in	

de	samenleving	moet	kunnen	participeren.	

Vaak	kiezen	zij	voor	de	school	waar	andere	

kinderen	uit	de	buurt	of	uit	het	gezin	ook	

naartoe	gaan.

In	een	eerste	kennismakingsgesprek	tus-

sen	ouders	en	school	gaat	het	dan	meteen	

over	oplossingen.	Een	‘rugzakje’	bijvoor-

beeld,	blijkt	in	veel	gevallen	niet	afdoende.

Als	het	kind	in	het	reguliere	onderwijs	

participeert,	is	het	evenmin	vanzelfspre-

kend	dat	ouders	betrokken	worden	bij	het	

zorgoverleg	over,	en	handelingsplannen	

voor	hun	kind.	Hierdoor	ontstaat	een	span-

ningsveld	tussen	school	en	ouders.	Welke	

wederzijdse	aannames	zijn	er	en	wat	kun-

nen	en	mogen	beide	partijen	van	elkaar	

verwachten?	Ouders,	leerkrachten	en	

schoolleiders	willen	graag	dat	alle	partijen	

‘natuurlijk	welkom	op	school’	zijn.

De	Chronisch	zieken	en		Gehandicapten	

Raad	(CG	Raad),	de	collectieve	

belangenbehartiger	van	organisaties	voor	

mensen	met	een	beperking,	is	naar	aan-

leiding	van	deze	problematiek	een	project	

gestart.	‘Natuurlijk	welkom	op	school’	

bestaat	uit	een	informatiemap	voor	ouders	

met	handvatten,	op	het	moment	dat	zij	kie-

zen	voor	een	reguliere	school	in	de	buurt.	

De	map	biedt	richtlijnen	en	handreikingen,	

bijvoorbeeld	over	welke	vragen	er	gesteld	

kunnen	worden	en	welke	rol	je	als	ouder	op	

je	kunt	nemen	om	een	goede	gesprekspart-

ner	voor	de	school	te	zijn.	De	inhoud	van	de	

map	is	in	feite	echter	omkeerbaar.	Juist	om	

de	communicatie	en	samenwerking	tussen	

beide	groepen	te	bevorderen,	is	de	map	

ook	beschikbaar	voor	intern	begeleiders	

en	schoolleiders.	Zo	hebben	zowel	school	

als	ouders	dezelfde	informatiebron	van	

waaruit	de	juiste	vragen	aan	elkaar	gesteld	

kunnen	worden	en	de	juiste	antwoorden	

gevonden	kunnen	worden.	_

m e e r  w e t e n ?
De	eerstvolgende	200	aanmeldingen	

voor	de	AVS-praktijksimulatie	‘Kind	

op	de	Gang!®’	ontvangen	de	map	van	

de	CG	Raad	kosteloos	via	de	AVS.	Zie	

www.kindopdegang.nl

Hans	van	den	Berg	

(h.vandenberg@avs.nl)	werkt	bij	

de	AVS	als	trainer/adviseur.	Hij	

houdt	zich	onder	andere	bezig	

met	dienstverlening	op	het	gebied	van	

onderwijs	en	leerlingenzorg	en	is	trainer	

van	de	praktijksimulatie	‘Kind	op	de	

Gang!®’.

natuurlijk welkom
op school

o u d e r s  v a n  k i n d e r e n 
m e t  e e n  b e p e r k i n g 
vo e l e n  z i c h  v a a k 
n i e t  g e h o o r d  e n 
n i e t  b e g r e p e n  d o o r 
d e  s c h o o l  e n  d e 
s c h o o l l e i d e r
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g e vo l g en  a a n s c h er pin g  co n v en a n t  in  d e  pr a k t i j k

MR’en	moeten	gekend	worden	in	de	besluitvorming	over	sponsoring	in	het	(basis)onderwijs	

en	de	inspectie	zal	daarop	toezien.	Dat	zijn	de	belangrijkste	veranderingen	in	het	onlangs	

aangescherpte	convenant	sponsoring.	Wat	betekent	dat	in	de	praktijk?	Wat	is	überhaupt	het	belang	

van	het	–	aangepaste	–	convenant?	En	waar	ligt	de	grens	bij	sponsoring	en	fondsenwerving	in	het	

onderwijs?	 tekst Peter Hamers

‘Regels voor sponsoring 
 zijn politieke schrikreactie’

achtergrond
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‘Regels voor sponsoring 
 zijn politieke schrikreactie’

gevolgen zal hebben voor de dagelijkse praktijk. Van der 

Westen adviseert momenteel publieke instellingen en 

scholen over sponsoring (gekenmerkt door een zakelijke, 

economische tegenprestatie) en fondsenwerving (komt 

voort uit goodwill, betrokkenheid en waardering van 

ondernemers of particulieren; kent hooguit een zachte 

tegenprestatie). Hij vindt dat het convenant in de praktijk 

goed wordt nageleefd. “Schoolbesturen gaan voorzichtig 

en verantwoord om met sponsoring en fondsenwerving. 

Het is goed dat het op papier staat. Daardoor kan iedereen 

zonder schroom en angst uitzoeken wat er allemaal 

mogelijk is. En er kan veel! Wij merken dat men in tijden 

van crisis hecht aan goed onderwijs. Veel mensen en 

ondernemers willen het onderwijs graag steunen. Het 

onderwijs heeft de taak om de vraag concreet te maken: 

‘Wij hebben geld nodig voor dit en voor dat’. De school en 

de stakeholders moeten samen de ethische normen bepalen. 

Als iedereen het ermee eens is, moet je het gewoon doen. 

Scholen mogen immers ook de eigen vrijwillige bijdrage 

bepalen. Er is dus wettelijk ruimte. Er mogen alleen geen 

afspraken worden gemaakt die leerlingen belemmeren in 

hun ontwikkeling. Dat lijkt me logisch en alle scholen in 

Nederland houden zich daar ook aan. Ik ben bijvoorbeeld 

betrokken geweest bij een groot sponsorproject van een 

innovatieve school. De sponsors hadden er geen behoefte 

aan zichtbaar te zijn in de school. Ze waren alleen 

geïnteresseerd in de gevolgen van de innovaties en hoe ze 

daar als bedrijf op kunnen inspelen. Scholen gaan heel 

verschillend om met sponsoring en fondsenwerving. Wat 

voor de ene school een probleem is, kan voor de andere 

heel gewoon zijn. Sommige scholen hebben er bijvoorbeeld 

geen moeite mee dat boven een lokaal een bordje hangt 

met ‘Dit lokaal is mede mogelijk gemaakt door…’ , terwijl 

andere dat nooit zullen doen. Eigenlijk kun je alles prima 

aan de scholen overlaten; ze dekken alles driedubbel af.”

Maatschappelijk ondernemen Veel scholen zijn 

op zoek naar extra gelden om extra dingen te kunnen 

doen, zoals het inrichten van een aula, het uitbreiden van 

een mediatheek, extra smartboards, computers en ander 

onderwijsmateriaal of –methodes, gymspullen, extra 

muziekinstrumenten of zelfs vakleerkrachten , et cetera. Zo 

ook Peter van Loon, algemeen directeur Openbaar Primair 

Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel 

(OPOCK). Hij ergert zich aan de slechte luchtkwaliteit in 

de klaslokalen. “Wij hebben geen geld voor apparatuur die 

ervoor zorgt dat het binnenmilieu gezond is. De overheid 

wil niet betalen, maar ik ga mijn verantwoordelijkheid 

niet uit de weg en heb er een sponsorproject van gemaakt. 

Daar ben ik al een hele tijd mee bezig, want het vereist 

een goede voorbereiding. Het is belangrijk om een helder 

verhaal te hebben en dat op tafel te leggen. Bovendien 

duurt het een tijdje voordat je de juiste en goede contacten 

hebt gelegd. Daartoe heb ik mezelf laten uitnodigen door de 

Rotary. Ondanks de crisis heb ik goede hoop dat het project 

aanslaat. Het doel is sympathiek en geeft bedrijven de juiste 

Theo Schuyt, hoogleraar en hoofd Filantropische studies 

aan de VU in Amsterdam kan zich opwinden over de regel-

geving voor sponsoring in het onderwijs. “In Nederland 

wordt heel weinig aan het onderwijs gegeven door ouders, 

bedrijven, vermogende particulieren en vermogensfond-

sen: gemiddeld een paar duizend euro per jaar. De politiek 

reageert daar heel verkrampt op: een convenant, inspec-

tietoezicht, et cetera. Men is bang dat bedrijven en rijke 

particulieren de kinderen beïnvloeden. Bijna alle universi-

teiten en ziekenhuizen zijn juist ontstaan op initiatief van 

particulieren! De politiek, en dan vooral de sociaaldemo-

cratie, is bang dat de oude filantropie terugkomt. Men is té 

blij met de verzorgingsstaat. Maar ik vind deze politieke 

schrikreactie conservatief. De kern van het verhaal is dat 

de door de politiek gewenste en door de overheid opgeleg-

de controles leiden tot onnodige bureaucratie. De opgave 

voor de toekomst is het private geld weer te integreren in 

nadenken over de verzorgingsstaat. Als dat niet lukt, zal er 

echt een tweedeling ontstaan in Nederland. Dan zoekt het 

geld zijn weg naar private scholen.

Mijn zoon zat bijvoorbeeld op een basisschool in Alkmaar. 

Daar moesten twee jonge leerkrachten vertrekken. Wij als 

ouders wilden graag bijspringen om hen voor de school te 

behouden, maar het overkoepelende bestuur wilde niets 

aannemen. En de wethouder was als de dood dat er poli-

tieke heibel in de gemeenteraad zou ontstaan. De lokale 

politiek erkent, net als de landelijke politiek, de kracht 

van filantropie niet. Het gaat om betrokkenheid. Ouders 

willen graag iets doen en niet alleen rijke ouders. Als 

tweehonderd ouders op een school duizend euro per jaar 

storten, heb je in vijf jaar toch mooi een miljoen extra. En 

die ouders krijgen van de belasting de helft terug als zij 

het voor vijf jaar toezeggen.”

Het convenant sponsoring is oorspronkelijk in 2003 in het 

leven geroepen, omdat veel betrokkenen in het onderwijs 

niet op de hoogte waren van de regelgeving rondom spon-

soring en fondsenwerving. Schuyt relativeert zijn ergernis 

enigszins: “Het convenant is op zichzelf niet slecht, maar 

lijkt wat mij betreft toch te veel op het bezweren van 

kwaad dat eraan komt. We schieten met een enorm kanon 

op een mus. Scholen staan aan het begin van een nieuwe 

ontwikkeling. Ze moeten sponsoring en fondsenwerving 

integraal onderdeel maken van hun strategisch beleid.”

Goed nageleefd Hans van der Westen, oud-directeur 

van het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving 

(ISF), denkt dat het aangescherpte convenant nauwelijks >

‘ b i j n a  a l l e  u n i v e r s i t e i t e n  e n 
z i e k e n h u i z e n  z i j n  o n t s ta a n  o p 
i n i t i at i e f  v a n  pa r t i c u l i e r e n ’
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uitstraling. Ik sta nu aan de vooravond van gesprekken en 

een optreden voor de Rotary.

Het aangescherpte convenant betekent voor Van Loon niet 

zo veel nieuws. “Wij pasten het oude convenant reeds toe 

en handelden al in de geest van het nieuwe. We willen bij-

voorbeeld nóóit in een afhankelijkheidspositie komen. Ik 

volg de landelijke normen en heb zelf ook nog een scheids-

lijn. Uitingen van sponsoring of fondsenwerving mogen de 

gezondheid van leerlingen niet schaden en de bedrijven 

waarmee wij in zee gaan mogen niet malafide zijn. Ook 

vinden we dat die bedrijven beleid moeten hebben op 

maatschappelijk ondernemen.”

Van Loon wordt in de dagelijkse praktijk ondersteund door 

Van der Westen. Van Loon: “Ik ben daar blij mee, omdat 

ik geen kennis heb van het terrein. Hij leert me hoe ik 

de zaken moet aanpakken, maar uiteindelijk moet ik het 

zelf doen. Het is ook mogelijk een bureau al het werk te 

laten doen. Zo’n bureau krijgt dan 10 procent van de gif-

ten, maar daar geloof ik niet in, omdat je dan geen relatie 

opbouwt met de gevers. En juist dat vinden ze belangrijk. 

Maar ook wij als scholen vinden die relaties belangrijk, 

vanwege de maatschappelijke inbedding van onze organi-

satie in de eigen omgeving.”

Geen besluit zonder ouders Ook de Bavinckschool 

in Haarlem en De Paradijsvogel in Den Haag-Ypenburg 

maken gebruik van sponsoring. Het gaat onder meer 

om advertenties in de schoolkrant, naamsvermelding 

op een tv-scherm in school en op de website(s), het 

organiseren van een kledingbeurs met een loterij – waar 

lokale bedrijven prijzen voor beschikbaar stellen – of het 

opknappen van het schoolplein met giften uit de buurt. 

Kees Sterrenburg, directeur van de Bavinckschool, vindt 

ook dat het aangescherpte convenant in de praktijk 

geen veranderingen met zich meebrengt. “We hadden 

al een reglement voor de stichting Vrienden van de 

Bavinckschool (ontstaan uit de oudergeleding van de MR, 

houdt zich bezig met sponsoring en schenkingen, red.) 

op papier gezet en daarin staat dat alles in overleg met de 

MR moet gebeuren.” Ook Priscilla Hendriks denkt dat er 

in de praktijk niet veel zal veranderen. Hendriks is lid van 

de sponsorcommissie van De Paradijsvogel, waarin nog 

enkele ouders uit de MR zitten. “Wij werken al in de geest 

van het aangescherpte convenant, al weet ik niet precies 

wat er wordt bedoeld met dat ‘nieuwe sponsorcontracten 

een gezonde levensstijl van leerlingen mogelijk en 

aantrekkelijk moeten maken’. Dat gaat niet zo bewust, 

maar alle sponsorgelden komen altijd ten goede aan 

verrijking van de kinderen. Het geld wordt besteed aan 

sportieve en educatieve evenementen: een sportdag, maar 

ook smartborden.” Met ethische dilemma’s op het gebied 

van sponsoring heeft Hendriks nauwelijks te maken 

gehad. “Hooguit een keer iets met een makelaarskantoor 

dat de school wilde sponsoren. De Paradijsvogel wordt 

echter al gesponsord door een makelaar van wie de 

kinderen bij ons op school zitten. We hebben toen de 

andere makelaar afgewezen. Maar aan die beslissing lagen 

verder geen ethische motieven ten grondslag.”

Groeisector Hoogleraar Schuyt is ervan overtuigd 

dat sponsoring en fondsenwerving in het onderwijs een 

steeds grotere rol zal gaan spelen. In zijn boek ‘Geven 

in Nederland’ schetst hij de ontwikkelingen die ons te 

wachten staan. Filantropie is (ook) in Nederland een 

groeisector. Fondsen op naam laten een spectaculaire 

groei zien. MKB-Nederland heeft uitgerekend dat de 

komende jaren zo’n 100.000 ondernemers hun bedrijf 

zullen beëindigen en zich zullen melden bij financieel 

deskundigen. Een deel van dit kapitaal zal zijn weg 

vinden naar maatschappelijke doelen. Door vergrijzing 

en ontgroening zal de komende jaren een omvangrijke 

vermogensoverdracht tussen generaties plaatsvinden. Ook 

hiervan zal een deel naar algemeen-nutdoelen gaan. Daar 

komt nog bij dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers 

meer aandacht krijgt. Burgerschap en burgendoelen zijn in 

opmars. Met de groei van de filantropische bijdragen komt 

het particulier initiatief terug bij overheidsgeoriënteerde 

instellingen, aldus Schuyt in zijn boek. _

m e e r  w e t e n ?
Zie	www.avs.nl/werkgeverszaken/financien/sponsoring	voor	

meer	informatie	over	en	een	download	van	het	aangescherpte	

‘Convenant	scholen	voor	primair	en	voortgezet	onderwijs	en	

sponsoring	2007-2013’.	Na	de	zomervakantie	gaat	de	inspectie	

een	onderzoek	doen	naar	wat	er	in	schoolgidsen	staat	over	

sponsoring	en	fondsenwerving.	Op	basis	daarvan	wordt	

gekeken	of	verdere	acties	noodzakelijk	zijn.

achtergrond

Het	aangescherpte	convenant	is	onlangs	ondertekend	door	
ouder-	en	onderwijsorganisaties	(waaronder	de	AVS),	de	
consumentenbond,	vertegenwoordigers	uit	het	bedrijfsleven	
en	het	ministerie	van	OCW.

‘s c h o o l b e s t u r e n  g a a n 
vo o r z i c h t i g  e n  v e r a n t w o o r d 
o m  m e t  s p o n s o r i n g  e n 
fo n d s e n w e r v i n g ’
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r ek enin g  h o u d en  m e t  v er s c h il l en

Jongens en meisjes 
weer apart?

Jongens	hebben	behoefte	aan	een	korte	uitleg	en	willen	via	trial and error	dingen	leren.	Meisjes	willen	vaak	iets	langer	bij	de	
hand	genomen	worden.	Foto's:	Hans	Roggen

Ook	in	Nederland	is,	in	navolging	van	onder	andere	de	VS,	steeds	meer	aandacht	voor	de	

manier	waarop	het	onderwijs	tegemoet	kan	komen	aan	de	verschillen	in	leerstijl	en	ontwikkeling	

tussen	jongens	en	meisjes.	Een	aparte	benadering	richting	jongens	en	meisjes	en	een	

gescheiden	lesaanbod	kunnen	daarbij	een	rol	spelen.	Hoe	ver	moet	je	daar	als	school	in	gaan?

tekst ans aerts
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Ruim 500 scholen in de Verenigde Staten bieden de moge-

lijkheid tot gescheiden onderwijs. Ook in Engeland en 

Australië krijgen jongens en meisjes op sommige scholen 

gescheiden les. Volgens de voorstanders leidt dit tot het 

afzwakken van gender-stereotypen. Meisjes in gescheiden 

klassen zouden eerder voor wiskunde of techniek kiezen. 

Jongens zouden meer geïnteresseerd raken in kunst, 

muziek en drama. Ook zou het gedrag van jongens verbe-

teren. Deels heeft de keuze voor gescheiden onderwijs te 

maken met het feit dat jongens het de laatste jaren slech-

ter zijn gaan doen in het onderwijs. De Ofsted, de Engelse 

onderwijsinspectie, spoort om die reden scholen aan om 

meer tegemoet te komen aan de behoeften van jongens. 

Zo zou er meer nadruk moeten komen liggen op competi-

tie in de lessen en zouden scholen meer moeten investeren 

in gender-specifiek lesmateriaal. 

Andere interesses Suzanne ’t Hart is groepsleer-

kracht, ib-er en techniekcoördinator op obs Willespoort in 

Wilnis en directeur van een onderwijsorthopedagogisch 

bureau. ’t Hart vindt ook dat in het onderwijs meer aan-

dacht en zorg zou moeten uitgaan naar jongens. Ze ver-

wijst naar een experiment op de Engelse Cotswald School. 

Op deze middelbare school werden jongens en meisjes 

gedurende twee jaar bij het vak Engels van elkaar geschei-

den. De keuze van het lesmateriaal, zoals teksten, poëzie- 

en discussiemateriaal, werd aangepast aan de interesses 

van de jongens en van de meisjes. Beide sexen bleken voor 

Engels betere resultaten te behalen als gevolg van het 

gescheiden lesaanbod. Bovendien konden de jongens zich 

beter uiten en werden de meisjes assertiever. ’t Hart sluit 

zich aan bij de aanbeveling dat jongens extra hulp nodig 

hebben bij het leren schrijven, zich verbaal leren uiten 

en leren genieten van lezen. Al vanaf de eerste jaren van 

de basisschool zou hier extra aandacht voor moeten zijn. 

’t Hart: “Leerlingen blijken er baat bij te hebben als het 

lesprogramma wordt aangepast aan hun specifieke behoef-

ten. Ik verbaas me erover dat we daar in het Nederlandse 

basisonderwijs nog geen rekening mee houden. Met name 

het taalonderwijs zou meer op jongens kunnen worden 

afgestemd.” 

Leren van elkaar Jongens zijn zoals bekend over 

het algemeen sneller in hun ruimtelijke ontwikkeling en 

meisjes op het talige vlak. Jongens kunnen vaak moeilijker 

stilzitten, zijn onderzoekender en competitiever ingesteld 

dan meisjes. Meisjes zijn rustiger, volgzamer en doen din-

gen volgens de regels die ze hebben geleerd. De Belgische 

Katrien De Vlaemynck voerde voor het Vlaamse ministerie 

van Onderwijs en Vorming een projecten uit dat betrek-

king had op aandacht voor gender in het basis- en voort-

gezet onderwijs. De Vlaemynck: “Bepaalde eigenschappen 

komen inderdaad meer voor bij jongens dan bij meisjes, 

maar dé jongen of hét meisje bestaat niet. Eigenlijk loopt 

er een lijn van de meest jongensachtige jongens tot de 

meest meisjesachtige meisjes. Daar zit van alles tussenin. 

Op dit moment focust het onderwijs zich op het middelste 

deel, terwijl het belangrijk is om die hele lijn te beslaan.” 

De Vlaemynck is géén voorstander van gescheiden onder-

wijs. “Daarmee doe je sommige leerlingen tekort. Er zijn 

jongens die op een meer ‘meisjesachtige’ manier leren en 

andersom. In het onderwijs gaat het bovendien ook om 

het aanleren van sociale vaardigheden. Jongens en meisjes 

leren van elkaar op dat gebied. Uit onderzoek blijkt dat de 

sociale vaardigheden van jongens en meisjes die samen 

in de klas zitten beter zijn dan van kinderen die apart les 

krijgen.” Volgens De Vlaemynck zijn er andere manieren te 

bedenken om in het onderwijs tegemoet te komen aan de 

verschillen tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen 

onderling. Zo kan een leerkracht af en toe samen met een 

collega uit een parallelklas een les uitwerken op twee ver-

schillende manieren; één met een meer jongensachtige en 

een andere met een meer meisjesachtige component, zoals 

een wild spel dat voor veel jongens leuk is en een rustigere 

variant die meisjes meer aanspreekt. Jongens en meisjes 

kunnen dan zelf kiezen waar ze aan mee willen doen. 

De Vlaemynck vindt afwisseling in werkvormen boven-

dien belangrijk. Jongens hebben behoefte aan een korte 

uitleg en willen via trial and error dingen leren. Meisjes 

willen vaak iets langer bij de hand genomen worden. 

Leerkrachten kunnen daar rekening mee houden door leer-

lingen die alvast aan de slag willen, aan het werk te zetten. 

Techniek en ict Mieneke Knottenbelt is directeur 

externe relaties bij Technika 10 Nederland. Technika 10 

stimuleert de interesse voor techniek bij kinderen, met 

specifieke aandacht voor meisjes. Knottenbelt: “We wil-

len in Nederland geen aparte jongens- en meisjesscholen 

meer, maar het is goed om af en toe ervaring op te doen 

met een gescheiden lesaanbod. Scholen kunnen ervoor 

kiezen om vakken waaraan duidelijk traditionele beelden 

kleven, gescheiden aan te bieden. Dat kan ook voor een 

beperkte periode zijn, bijvoorbeeld in het eerste jaar tot de 

kerstvakantie of juist op bepaalde momenten gedurende 

de hele schoolperiode. Daarbij denk ik niet alleen aan 

techniek, maar ook aan taal.” Met name bij techniek- en 

ict-onderwijs komen de verschillende leerstijlen en inte-

resses van jongens en meisjes duidelijk naar voren. Zo 

nemen jongens vaak het voortouw als ze samen met een 

meisje achter de pc zitten. Louis Tavecchio, hoogleraar 

Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam: “Een 

jongen die op ontdekkingstocht gaat achter de pc kan 

de meer bedachtzame leerstijl van een meisje in de weg 

‘m e t  g e s c h e i d e n  o n d e r w i j s  d o e 
j e  s o m m i g e  l e e r l i n g e n  t e ko r t . 
e r  z i j n  j o n g e n s  d i e  o p  e e n  m e e r 
‘m e i s j e s a c h t i g e ’  m a n i e r  l e r e n 
e n  a n d e r s o m ’

>
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achtergrond

zitten. Het kan dan goed zijn om ze apart te zetten.” Obs 

De Willespoort, de school waar leerkracht ’t Hart werkt, 

probeert in de dagelijkse onderwijspraktijk al rekening 

te houden met de verschillen tussen jongens en meisjes. 

’t Hart: “We bieden keuzemenu’s aan bij techniek. Bij ons 

ruimtevaartthema kunnen jongens en meisjes bijvoor-

beeld kiezen voor het afschieten van een ruimteraket op 

het schoolplein of voor het figuurzagen van een zonnewij-

zer. Jongens kiezen vaker voor actie en meisjes voor iets 

dat precisie vereist. Bij het taalaanbod krijgen leerlingen 

bovendien regelmatig de mogelijkheid om te kiezen voor 

een onderwerp dat aansluit bij hun belevingswereld.” 

’t Hart geeft verder het advies om jongens vaker doe-

opdrachten te geven, waardoor ze worden uitgedaagd en 

waarmee op hun competitiegevoel en hun onderzoekende 

gedrag wordt ingespeeld. 

Bewegingsoefeningen Mede door het hoge per-

centage vrouwelijke leerkrachten is – naast een gebrek 

aan mannelijke rolmodellen – taligheid in het onderwijs 

steeds belangrijker geworden. Jongens kunnen hiermee 

niet goed uit de voeten, aldus hoogleraar Tavecchio. 

Vrouwelijke leerkrachten hebben bovendien niet altijd 

begrip voor het drukke, beweeglijke en onderzoekende 

gedrag van jongens, mede veroorzaakt door de hoge dosis 

testosteron in hun lijf, die aanzet tot actie en exploratie. 

Tavecchio adviseert om regelmatig de lessen te onderbre-

ken om wat bewegingsoefeningen te doen, waarmee jon-

gens hun overtollige energie kwijt kunnen. 

Het belangrijkste vindt hij dat leerkrachten rekening hou-

den met de verschillen tussen jongens en meisjes. “Leer-

krachten moeten aan zelfreflectie doen, openstaan voor 

sekseverschillen en niet te veel het gedrag van jongens 

willen indammen en corrigeren.” Volgens ’t Hart, Knot-

tenbelt en Tavecchio is er een belangrijke rol voor pabo’s 

weggelegd om meer aandacht te besteden aan de verschil-

len tussen jongens en meisjes en de manier waarop het 

onderwijs daarin tegemoet kan komen. Een gendercoach 

op school, die leerkrachten bewust maakt van hun gen-

derspecifieke aanpak, kan heel zinvol zijn. Tavecchio: “Een 

man of vrouw worden is voor kinderen in de basisschool-

leeftijd één van de belangrijkste ontwikkelingsopgaven. 

Leerkrachten moeten de verschillen tussen jongens en 

meisjes vanaf het begin herkennen en daar op een pedago-

gisch verantwoorde manier mee omgaan.” _
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‘Jongens	kiezen	vaker	voor
actie	en	meisjes	voor	iets	dat	
precisie	vereist.’
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co r p o r at e  s to ry  h el p t  s c h o o l 
om  z i c hzel f  t e  wo r d en  en  t e  b l i j v en

Door	de	waan	van	de	dag	raakt	het	hogere	

doel	achter	ons	handelen	weleens	uit	het	zicht.	

Soms	lijkt	ook	de	eenheid	zoek	tussen	alle	

betrokkenen	van	een	school.	Een	corporate	

story	helpt	om	te	verduidelijken	waar	de	

school	vandaan	komt	en	waar	zij	voor	staat.	

Als	schoolleider	kun	je	met	zo’n	uniek	verhaal	

teamleden,	leerlingen,	ouders	en	bestuurders	

verbinden,	inspireren	en	de	juiste	richting	

meegeven.	 tekst marijke nijboer

Een verhaal 
als levend geweten

Twee jaar geleden was het schoolplan van basisschool De 

Mariënborn in Oosterbeek toe aan een herziening. “Die 

papieren tijger gaat straks weer de la in,” verzuchtte een 

teamlid. Zo begon het besef dat het anders moest. Directeur 

André van Egmond: “De vier basisscholen hier zijn nogal 

vergelijkbaar. Wij hadden behoefte om te laten zien waar 

we voor staan.” Gini Manting van adviesbureau Ligna raad-

de de school aan om een corporate story te schrijven.

Het kwam daarbij goed uit dat de toen net aangetreden Van 

Egmond zich had verdiept in de geschiedenis van de school. 

Essentieel, vond hij, was de start: een fusie tussen een 

katholieke en protestants-christelijke school. “We werden 

een oecumenische school die bewust op zoek ging naar het 

goede in beide geloofsbeelden. Die openheid voor het den-

ken en doen van de ander is een basishouding die je overal 

in de school tegenkomt.” Hij schreef de ‘familiegeschiede-

nis’ van de school (zie kader). Een echte corporate story, 

aldus Manting: “Zo’n verhaal is authentiek en komt vanuit 

het hart. Het verbindt verleden en heden, drukt de eigen 

kernwaarden uit en wekt hier enthousiasme voor op.”

achtergrond

In	een	meer	zelf	geconstrueerd	verhaal	moet	
niet	alles	steeds	voor	de	wind	gaan.	De	school	
of	de	held	overwint	tegenslag,	en	verandert	
daardoor	van	een	loser	in	een	winnaar.
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Voor een springplankbijeenkomst op een school maakte 

Van Agten bijvoorbeeld een ‘fotofilmpje’; een diaserie 

op muziek met foto’s van bouwvakkers die werken aan 

een kathedraal in Barcelona. We zien beelden van het 

imposante bouwwerk in wording. Bij de close-up van 

een bouwvakker verschijnt de tekst: ‘Ik houd mezelf in 

leven’. Even later komen achtereenvolgens collega’s in 

beeld bij wie de tekst luidt: ‘Ik ben meester steenhou-

wer’ en ‘Ik bouw een kathedraal.’ Vervolgens zien we 

beelden van de school waar dit filmpje voor is gemaakt, 

met close-ups van leerkrachten in de klas en in discus-

sie met elkaar. Dan komt de tekst: ‘En wat doet u in het 

onderwijs?’

De Mariënborn is bezig de corporate story met de bijbe-

horende kernwaarden te verankeren in het team. Van 

Egmond wil het verhaal binnenkort op de website plaatsen 

en gebruiken om ouders van potentiële leerlingen te ver-

duidelijken waar de school voor staat.

Helden Op veel scholen blijven de visie en missie 

inderdaad papieren tijgers die nauwelijks zijn terug te 

vinden in het onderwijsprogramma. Een directeur tijdens 

de workshop over corporate story’s op het recente AVS-

congres: “Je holt van evenement naar evenement en de 

schoolkrant staat vol met activiteiten. Maar over het hoe 

en waarom praat je eigenlijk nauwelijks.”

Stel je een dergelijke vraag in een teamoverleg, dan is de 

kans groot dat er een stilte valt. “Maar na zo’n filmpje,” 

zegt Van Agten, “komen de tongen los.” Het team komt al 

pratend tot een lijst met kernwaarden.

Tegenwind Zo’n springplanksessie kan helpen 

om ‘ruis’ op te ruimen. Daarna is de weg vrij om na 

te denken over de visie en missie en te werken aan 

een corporate story. Zo werkte het bijvoorbeeld op een 

school waar lange tijd veel energie in nieuwbouw was 

gestoken. De vermoeide teamleden hadden het gevoel 

er alleen voor te staan. De schoolleiding wilde dit eerst 

bespreekbaar maken. Op advies van Van Agten werd een 

Het maken van een corporate story helpt om scherp naar 

de eigen school te kijken. Eerst moet je je eigen unieke 

verhaal zien te ‘vangen’. Paul van Agten van adviesbureau 

Le Chapeau: “Begin met elkaar verhalen te vertellen. Al 

vertellend zoek je naar de ‘helden’ en belangrijke momen-

ten in je gezamenlijke geschiedenis. Die verhalen vormen 

je basismateriaal. Een vingeroefening helpt het team op 

gang. Je geeft de eerste bijeenkomst een ‘springplank-the-

ma’, waar je passende beelden en muziek bij zoekt. Zorg 

dat de muziek al speelt wanneer mensen binnenkomen. 

Dat prikkelt meteen al hun rechter, creatieve hersenhelft. 

De beelden kunnen eigen foto’s zijn of van het internet 

geplukte beelden.”

“In de Middeleeuwen maakte het gebied waar 
onze school staat deel uit van een landgoed 

dat hoorde bij het Klooster Mariëndael. Onderwijs 
was destijds voorbehouden aan de kloosterscholen. 
In die combinatie van geloof en onderwijs begonnen 
de wortels van onze school. Halverwege vorige 
eeuw zetten twee scholen, de RK Rijnrand en de PC 
Rosandeschool, de traditie voort om te onderwijzen 
vanuit het geloof. Ze fuseerden 25 jaar geleden tot 
de oecumenische basisschool De Mariënborn.
Er werd gekozen voor oecumenisch onderwijs 
omdat beide scholen geloofden in de meerwaarde 
van het openstaan voor het goede uit andere 
overtuigingen en culturen. Die openheid heeft de 
school altijd behouden en zorgde er bijvoorbeeld 
voor dat asielzoekerskinderen als vanzelfsprekend 
naar onze school kwamen. Zoiets gaat niet zonder 
slag of stoot. Verandering roept soms weerstand op 
en vraagt om een heroverweging. 

Ook daardoor leren we open te staan voor de 
zienswijze van de ander.(…) Door de komst 
van deze kinderen werd onze school meer 
maatschappijgericht en groeide zij toe naar de 
volgende ontwikkelingsstap.

Wij zijn ons ervan bewust geworden dat onze 
kinderen veel talenten hebben en dat wij ze behalve 
goed onderwijs ook andere vaardigheden moeten 
meegeven. Samenwerken bijvoorbeeld, buiten 
kaders denken, bruggen slaan, verantwoording 
nemen en afleggen. (…) Onze kinderen van de 
toekomst zijn niet alleen ‘kennisdragers’ maar 
ook vernieuwers. Net als wij zullen ook zij steeds 
opnieuw op zoek gaan naar het goede om hen heen. 
Inmiddels werken wij daar dagelijks aan vanuit het 
gedachtengoed van het Daltononderwijs.”

c o r p o r at e  s to r y  v a n  b a s i s s c h o o l  d e  m a r i ë n b o r n

>
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achtergrond

eenvoudig fotofilmpje gemaakt over ganzen. Na allerlei 

losse ganzenshots zag je ze in een V-vorm overvliegen. Op 

de achtergrond speelde muziek, maar toen de V voorbij 

kwam legde een stem uit dat de gans die voorop vliegt de 

meeste tegenwind heeft. De ganzen zorgen onderling dat 

de voorste gans regelmatig wordt afgewisseld. Na de vraag: 

‘Hoe doen wij dat in ons team?’ kwam de discussie los.

Na de fase van het verhalen opdiepen, waarbij de historie 

van de school op tafel komt, gaan één of twee teamleden 

die goed kunnen schrijven een eerste opzet voor een 

corporate story maken. Het verhaal kan vrij feitelijk zijn, 

zoals dat van De Mariënborn, of meer metaforen en fan-

tasie-elementen bevatten. In een meer zelf geconstrueerd 

verhaal, adviseert Van Agten, moet niet alles steeds voor 

de wind gaan. De school of de held overwint tegenslag, en 

verandert daardoor van een loser in een winnaar. “Er moet 

liefst een luctor et emergo-element in het verhaal zitten.”

De corporate story biedt een blijvende steun in de rug. Wie 

goed weet wat z’n doelen zijn, weet beter welke taken hij 

moet oppakken en welke juist niet. Toen in Oosterbeek 

een asielzoekerscentrum opende, kwamen die kinderen 

als vanzelfsprekend naar de Mariënborn. Van Egmond: 

“Dat was voor ons logisch. Voor de ouders minder; daar 

zijn we de discussie mee aangegaan. We hebben doorgezet 

en niemand heeft daar spijt van gehad. Het heeft ons doen 

en laten verrijkt.”

Brand Soms weten scholen van geen ophouden als ze 

eenmaal de smaak van het verhalen vertellen te pakken 

hebben. Stichting Kopwerk, een bestuur in Noord-Holland 

met 22 basisscholen, gebruikt verhalen om verandering en 

groei te stimuleren. Toen de organisatie vanuit een fusie 

ontstond, bracht ze een kalender uit met twaalf verhalen 

die de eigen waarden uitdrukten. Die viel in de smaak en 

op verzoek kwam er jaarlijks een dergelijk presentje. Er 

ontstond een cultuur van verhalen vertellen, binnen het 

management en op de scholen.

“Ik ben zelf een wandelend verhalenboek,” zegt bestuurs-

voorzitter Jan Bot, “maar dat geldt niet voor iedereen.’ Om 

collega’s te inspireren heeft de stichting ‘Verhalen uit de 

Onderstroom’ uitgebracht, een bundeling van ruim hon-

derd korte verhalen. Deels zijn ze zelf verzonnen, deels 

‘geleend’. Ze maken duidelijk dat mensen steeds keuzes 

kunnen maken en presenteren principes van leiderschap. 

Bot: “Straks ga ik met een paar collega’s een themadag 

over duurzaamheid voorbereiden. Dan pak ik ook een 

verhaal om de boel even op scherp te zetten. Ik ga vertel-

len over een vogeltje dat ziet dat het bos brandt. Het vliegt 

heen en weer naar de brand, steeds met een druppel dauw 

in de snavel. De ander dieren vinden dat zinloos. Waarop 

het vogeltje zegt: ‘Niks doen, dát helpt zeker!’”

Nooit af Wanneer je als school je corporate story 

klaar hebt, begínt het pas. Het verhaal moet een functie 

krijgen in het dagelijkse schoolleven. Zo blijven kinderen, 

ouders, leerkrachten en bestuurders verbonden met de 

identiteit en doelen van de school. Van Egmond van de 

Mariënborn: “Onze corporate story doet ons beseffen 

wat we in onze genen hebben en helpt ons om onze 

logica en duurzaamheid zo over te brengen dat mensen 

het snappen. Ik denk dat we regelmatig alinea’s zullen 

toevoegen, want we blijven in ontwikkeling. Het verhaal is 

dus nooit af.” _

m e e r  w e t e n ?
Het	boek	‘Verhalen	uit	de	Onderstroom’	is	te	bekijken	en	te	

bestellen	via	www.kopwerk.nl.	Kijk	voor	de	workshopbijdrage	

van	Paul	Van	Agten	(paul@lechapeau.nl)	en	Gini	Manting	

(www.ligna.nu)	op	www.avs.nl/congres2009.
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AVS Voordeel: voor	school	en	privé

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

goed onderwijs door goed management

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

Schoolvoordeel:
Alberts,	Canon,	Cards	ICT	Solutions,	Cédicu,	Douwe	Egberts,	Epson,	Heutink,	
King	Nederland,	KlasseTV,	Kluwer,	Koks	Gesto,	Loyalis	schaderegeling,	Rabobank,	
Reed	Business,	Sintact,	Smart	Technology,	Wortell

Privé-voordeel:
Diverse	aanbieders	via	Loyalis,	Members’	Benefits,	OHRA,	YourSafetynet

Meer	informatie?	Kijk	op	www.avs.nl/vereniging/avsvoordeel	of	mail	
voordeel@avs.nl
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

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

woordvoerder	Onderwijs	en	fractievoorzitter	in	de	Tweede	Kamer	

namens	de	SGP.

politieke column

vaart wel!
Politiek	is	vaak	poëtisch	omschreven.	

De	taak	van	het	regeren	is	namelijk	in	

allerlei	beelden	te	vatten.	Het	Wilhelmus	

spreekt	bijvoorbeeld	over	de	rol	van	een	

herder,	waaruit	de	zorg	voor	het	volk	

spreekt.	Daarnaast	was	in	de	politieke	

theorie	van	de	zeventiende	eeuw	ook	het	

beeld	van	de	schipper	gangbaar.	Dat	laat-

ste	is	een	treffend	beeld.	Daarin	liggen	

immers	allerlei	vaardigheden	opgesloten.	

Het	gaat	bijvoorbeeld	om	verantwoorde-

lijkheid	voor	opvarenden,	inzicht	in	wisse-

lende	situaties	en	daadkracht	bij	moeilijke	

keuzes.	Zonder	deze	eigenschappen	dreigt	

het	schip	averij	op	te	lopen.

Regeren	met	de	wind	in	de	zeilen	is	een	

plezierige	bezigheid.	Tegelijk	blijft	ook	

dan	oplettendheid	geboden.	Zo	leek	er	in	

het	onderwijs	een	onweersbui	op	komst	te	

zijn:	er	dreigde	een	kwantitatief	tekort	aan	

kwalitatief	goede	leerkrachten.	Dat	stelde	

het	kabinet	voor	een	forse	opgave,	een	

klus	die	met	veel	inzet	inmiddels	is	aange-

pakt.	Weliswaar	kleefden	aan	de	manier	

van	financiering	enige	problemen,	maar	de	

intentie	was	positief.	De	koers	is	uitgestip-

peld	en	de	toon	is	gezet:	de	status	van	het	

leraarschap	verdient	extra	aandacht,	ook	

in	financiële	zin!

Hoe	pittig	de	opdracht	van	het	Actieplan	

LeerKracht	ook	was,	regeren	tijdens	een	

economische	crisis	vraagt	toch	bijzondere	

stuurmanskunst.	Het	onweer	is	econo-

misch	gezien	inmiddels	losgebroken.	Het	

is	duidelijk	dat	in	deze	tijd	een	bescheiden	

gebruik	van	de	kaasschaaf	niet	voldoende	

resultaat	geeft	om	het	hoofd	boven	water	

te	houden.	Er	zal	hier	en	daar	fors	gesne-

den	moeten	worden.	Met	het	sparen	van	

de	kool	en	de	geit	en	het	eten	van	twee	

walletjes	zal	het	schipperen	blijven.	Dan	

zijn	we	nog	verder	van	huis.	Het	gaat	nu	

om	de	wijsheid	om	op	de	juiste	terreinen	

structurele	ingrepen	te	plegen	en	de	wijs-

heid	om	sommige	terreinen	ongemoeid	te	

laten.	Het	onderwijs	valt	wat	mij	betreft	in	

de	laatste	categorie.

In	tijden	van	crisis	moeten	soms	ook	waar-

devolle	principes	overboord.	Anders	dreigt	

het	gevaar	dat	de	hele	bemanning	met	man	

en	muis	vergaat.	Te	denken	valt	bijvoor-

beeld	aan	de	status	van	cao’s.	Natuurlijk	

moeten	gemaakte	afspraken	worden	

nagekomen,	pacta sunt servanda,	zoals	de	

oude	Romeinse	juristen	al	codificeerden.	

Maar	een	goed	beginsel	mag	niet	ver-

worden	tot	ijzeren	logica,	waarmee	we	

uiteindelijk	in	ons	eigen	vlees	snijden.	

Er	kan	een	kantelpunt	komen	waarbij	het	

behoud	van	het	primaire	proces	de	door-

slag	moet	geven.	In	uitzonderlijke	situ-

aties	moeten	we,	hoe	jammer	ook,	onze	

zonnige	vooruitzichten	soms	bijstellen.	

Het	geeft	geen	pas	om	volledig	aan	onze	

eisen	vast	te	houden,	als	dat	de	staat	van	

het	onderwijs	schade	toebrengt	door	aan-

passing	van	klassengrootte,	formatie	of	

zorgconcept.

Schoolleiders	weten	als	geen	ander	

hoe	lastig	het	is	om	te	woekeren	met	de	

beperkte	ruimte	die	er	vaak	is.	Perso-

neelskosten	beslaan	het	grootste	deel	

van	de	begroting,	waardoor	de	marges	

smal	zijn.	Van	het	kabinet	mag	verwacht	

worden	dat	zij	deze	realiteit	onderkent	

en	dat	zij	het	onderwijs	geen	oneigen-

lijke	opdrachten	oplegt.	Bovenal	gaat	

het	erom	dat	we	de	prioriteit	vasthouden	

die	we	weer	aan	het	onderwijs	hebben	

toegekend.	De	waarde	die	we	toekenden	

aan	het	Actieplan	LeerKracht	voordat	de	

crisis	uitbrak,	moet	in	de	praktijk	blijken	

nu	de	crisis	uitgebroken	is.	Via	de	inhaal-

slag	van	het	Actieplan	wilden	we	immers	

opbouwen	en	dat	moeten	we	nu	niet	

meteen	weer	(laten)	afbreken.	Het	getuigt	

daarom	van	leiderschap	wanneer	we	aan	

deze	agenda	vasthouden,	juist	wanneer	

we	met	een	crisis	geconfronteerd	worden.	

We	moeten	de	vaart	erin	houden!	_

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

Van	de	AVS

Onze	schoolorganisatie	kent	scholen,	locaties,	

dislocaties	en	nevenvestigingen.	Wat	wordt	extra	

bekostigd	door	de	invoering	van	impulsgebieden	

(wijziging	gewichtenregeling	vanaf	schooljaar	

2009/2010)?	 Tekst Jannita Witten

In	een	brief	(13	februari	2009)	van	staatssecretaris	Dijksma	aan	

de	besturen	en	directies	van	scholen	schrijft	zij	over	de	uitwerking	

van	de	impulsgebieden:	“Als	uw	hoofd-	of	nevenvestiging	in	een	

genoemd	postcodegebied	staat,	komt	uw	school	in	aanmerking	

voor	extra	middelen.”	Het	ministerie	kent	uitsluitend	de	begrippen	

hoofd-	en	nevenvestiging.	Deze	komen	beide	in	aanmerking	voor	

bekostiging.	Gemeenten	hanteren	andere	begrippen	als	het	om	

huis	vestingszaken	gaat.	Zij	spreken	van	hoofd-	of	dislocaties.	

Binnen	schoolorganisaties	zelf	kunnen	nog	andere	begrippen	

rouleren,	zoals	bijvoorbeeld	dependance.	

Voor	de	toekenning	van	extra	middelen	in	het	kader	van	de	

gewichtenregeling	kijkt	het	ministerie	uitsluitend	of	de	hoofd-	

of	nevenvestiging	in	een	van	de	aangewezen	postcodegebieden	

ligt.	In	de	praktijk	kan	het	dus	voorkomen	dat	een	locatie	wél	

is	gevestigd	in	een	aangewezen	postcodegebied	en	de	hoofd-

vestiging	níet.	Dan	worden	géén	extra	impulsbedragen	toegekend.	

Ook	kan	de	situatie	zich	voordoen	dat	de	school	niet	in	een	aan-

gewezen	postcodegebied	staat,	maar	dat	een	groot	deel	van	de	

leerlingen	wel	in	een	aangewezen	postcodegebied	woont.	In	dat	

geval	krijgt	de	school	naast	de	gewichtengelden	géén	extra	

impulsbedragen.	De	situatie	kan	uiteraard	ook	omgekeerd	zijn.

Bij	een	bestuur	met	meerdere	scholen	bestaat	de	vrijheid	om	de	

gelden	te	herverdelen.	Het	gaat	tenslotte	niet	om	geoormerkt	

geld.	Bovendien	wordt	het	aan	het	bestuur	toegekend.	Wel	heeft	

de	GMR	adviesrecht	over	de	verdeling	van	middelen	in	hoofdlijnen.	

De	AVS	adviseert	scholen	bij	de	verdeling	van	de	middelen	wel	aan	

te	sluiten	bij	het	doel	van	de	toekenning.	Schoolleiders	kunnen	er	

dus	bijvoorbeeld	voor	kiezen	om	het	geld	toe	te	wijzen	aan	scholen	

met	kinderen	met	een	nieuw	gewicht,	waarvan	de	postcode	op	de	

lijst	van	OCW	staat,	in	plaats	van	de	school	met	de	juiste	postcode.	

Eventueel	kan	een	drempel	worden	ingebouwd,	zodat	het	geld	

niet	bij	scholen	terecht	komt	die	slechts	enkele	kinderen	met	een	

juiste	postcode	hebben.	Daarmee	wordt	beter	aangesloten	bij	

het	doel	van	de	regeling;	extra	bedragen	toekennen	aan	scholen	

die	te	maken	hebben	met	een	cumulatie	van	problemen	door	de	

sociaaleconomische	omgeving	waarin	de leerlingen	opgroeien.

Voor	advies	over	de	verdeling	kunt	u	contact	opnemen	met	de	

AVS	Helpdesk.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken.	De	AVS	Helpdesk	is	bereikbaar	

op	maandagmiddag	(13.00	–	16.30	uur)	en	van	dinsdag	tot	en	met	

vrijdag	(9.00	–	16.30	uur)	via	tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.

De helpdesk is gesloten op 30 april (Koninginnedag), 1 mei,  

21 mei (Hemelvaart) en 22 mei (vrijdag na Hemelvaart).

av s  s c h o l e n p o r ta a l

Nieuw op de site
Bijdragen AVS congres 2009
Via	het	AVS	Scholenportaal	kunt	u	inmiddels	de	(meeste)	bijdragen	

van	de	plenaire	sprekers	en	workshopgevers	downloaden.	Ook	vindt	

u	er	een	uitgebreid	(beeld)verslag,	inclusief	de	complete	jaarrede	

van	AVS	voorzitter	Ton	Duif.	Kijk	op	www.avs.nl/congres2009.

Rekenprogramma Normjaartaak
Veel	vragen	aan	de	AVS	Helpdesk	gaan	over	het	berekenen	van	

de	jaartaak	en	de	maximale	lessentaak	van	zittende	en	nieuwe	

leerkrachten	en	onderwijsondersteunend	personeel.	In	de	AVS-

normjaartaakberekening	2009-2010	staan	handreikingen	voor	het	

bepalen	van	de	werktijd,	de	werktijdfactor,	de	lessentaak	en	overige	

taken.	U	kunt	dit	rekenprogramma	downloaden	via	www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/publicaties.	

Monitor school en buitenschoolse opvang
Uit	eerder	AVS-onderzoek	uit	september	2007,	ná	de	invoering	

van	de	nieuwe	wet	naar	aanleiding	van	de	motie	Van	Aartsen/

Bos,	blijkt	dat	door	de	volledige	inzet	van	het	veld	de	aansluiting	

school-buitenschoolse	opvang	(bso)	is	geregeld.	Er	zijn	mooie	

initiatieven	ontstaan,	maar	ook	wachtlijsten	en	nog	veel	kritische	

vragen.	De	AVS	en	het	Netwerkbureau	Kinderopvang	vinden	het	

belangrijk	om	inzicht	te	krijgen	in	de	actuele	situatie	op	scholen,	

de	meningen	daarover	en	de	mogelijke	knelpunten.	Daarom	is	

een	vragenlijst	uitgezet	waarin	enkele	(voornamelijk)	gesloten	

vragen	worden	voorgelegd.	De	beantwoording	zal	niet	veel	tijd	

kosten.	Met	de	uitkomsten	is	het	Netwerkbureau	Kinderopvang	

in	staat	enerzijds	scholen	gerichte	ondersteuning	te	bieden	

en	anderzijds	aan	het	ministerie	duidelijk	aan	te	geven	welke	

uitvoeringsvoorwaarden	noodzakelijk	en	gewenst	zijn	om	tot	een	

goede	aansluiting	te	komen.	De	vragenlijst	kan	nog	tot	medio	

mei	aanstaande	ingevuld	worden	via	www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanels.
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50% korting bij YourSafetynet
Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Thuis, 
op school of op het werk, bijna iedereen maakt er wel gebruik van. 
Helaas confronteert de media ons bijna dagelijks met de gevaren 
van internet- en computergebruik. Sinds 20 maart van dit jaar is 
Media Security Networks BV officieel AVS Voordeelpartner met het 
product YourSafetynet. YourSafetynet is gespecialiseerd in veilig 
en bewust computergebruik voor thuis, scholen, instellingen en 
bedrijven.
		

Volgens	Cor	van	Gils	van	YourSafetynet	maken	zowel	ouders	als	leer-

krachten	zich	soms	zorgen	over	het	internetgebruik	van	hun	kind	of	

leerling.	“Kinderen	kunnen	bijvoorbeeld	makkelijk	in	contact	komen	

met	mensen	die	zich	anders	voordoen	dan	ze	in	werkelijkheid	zijn,	

verslaafd	raken	aan	chatten	of	ongewenste	websites	bezoeken.”	

Helemaal	op	school	kun	je	niet	continu	al	het	computerverkeer	in	

de	gaten	houden.	Van	Gils:	“Hoe	weet	je	als	school	dat	je	voldoende	

gedaan	hebt	om	ongewenst	computergebruik	te	voorkomen?	Loopt	

de	school	het	risico	dat	via	USB-opslagverkeer	het	computernetwerk	

met	een	schadelijk	virus	wordt	geïnfecteerd	of	dat	er	ongewenste	

programma’s/files	op	de	werkstations	worden	geplaatst?”	

De	veiligheidsinstellingen	van	het	YourSafetynet-programma	houden	

continue	‘een	oogje	in	het	zeil’.	Met	YourSafetynet	school+	kan	een-

voudig	de	uitvoering	van	het	internetprotocol	van	de	school	worden	

ingesteld.	Hierdoor	worden	de	schoolcomputers	optimaal	gebruikt	

waarvoor	ze	zijn	bedoeld;	het	veilig,	bewust	en	gecontroleerd	uitvoe-

ren	van	de	schoolopdrachten	en/of	taken.	

AVS-leden,	leerkrachten	en	andere	medewerkers	op	school	krijgen	

een	speciale	korting	van	50	procent	op	de	YourSafetynet	home	

edition.	Voor	t	14,50	in	plaats	van	t	29	is	een	gezin	een	heel	jaar	

beschermd	tegen	ongewenst	computergebruik.	

Meer	weten	en/of	een	gratis	informatiepakket	downloaden	voor	

uw	leerkrachten	en	medewerkers?	Meldt	u	dan	snel	aan	via	

www.yoursafetynet.com	(onder	vermelding	van	AVS	ledenactie).	

Zie	ook	www.avs.nl/schoolvoordeel.

p r o d u c t e n

Update AVS-praktijksimulaties 
Passend onderwijs

De	praktijksimulatie	‘Kind	op	de	Gang!®’	is	in	2006	door	de	AVS	ont-

wikkeld	vanuit	de	ambitie	om	de	leerkracht	te	betrekken	bij	het	in	

kaart	brengen	van	het	zorgprofiel	van	de	school.	Inmiddels	hebben	

zo’n	400	scholen	in	het	primair	onderwijs	hiervan	gebruik	gemaakt.	

Tijdens	de	toepassing	van	de	methode	werd	steeds	duidelijker	dat	

er	op	bestuurlijk	en	bovenbestuurlijk	niveau	een	absolute	meer-

opbrengst	ligt.	Het	zorgprofiel	wordt	bottom up in	beeld	gebracht	

en	vertaald	naar	bovenschools	niveau.	Het	bestuur	fungeert	als	

schakel	tussen	scholen	en	externe	partners.	Er	is	draagvlak	voor	het	

interne	ontwikkelproces	(school)	en	het	bestuur	is	in	staat	om	een	

slag	te	maken	naar	regionale	samenwerking,	partners	en	allianties.	

Toekomstige	strategische	partners	en	allianties	worden	gesigna-

leerd	en	bestuursoverstijgende	conclusies	in	beeld	gebracht.	Dit	

levert	informatie	op	over	het	uitbreiden	van	het	(zorg)netwerk.	Vol-

gend	schooljaar	zullen	ongeveer	900	scholen	gebruik	gaan	maken	

van	‘Kind	op	de	Gang!®’.	Dat	betekent	grofweg	dat	meer	dan	17.000	

leerkrachten	zich	na	volgend	schooljaar	hebben	beraden	over	hun	

competenties	en	randvoorwaarden	binnen	de	school	voor	Passend	

onderwijs.

De	praktijksimulatie	is	het	afgelopen	schooljaar	‘vertaald’	naar	

en	toepasbaar	gemaakt	voor	het	voortgezet	onderwijs	onder	de	

naam	‘Leerling	bij	de	Les!®’.	Bij	de	voorlichtingsbijeenkomst(en)	

hiervoor	waren	ruim	300	geïnteresseerden	aanwezig.	De	eerste	

pilots	worden	momenteel	uitgevoerd	en	gesprekken	met	een	15-tal	

vo-scholengemeenschappen	zijn	aan	de	gang.	Na	verwachting	

is	de	praktijksimulatie	voor	vo-scholen	in	het	najaar	van	2009	

gebruiksklaar.	

Meerwaarde	van	beide	methodieken	is	het	kunnen	creëren	van	een	

goede	aansluiting	tussen	po	en	vo,	evenals	het	bij	elkaar	brengen	

van	de	regionale	spelers	op	het	gebied	van	leerlingenzorg.	Zie	

www.kindopdegang.nl	en	www.leerlingbijdeles.nl

c o n t r i b u t i e

Kosten belangenbehartiging 
gestegen

Tijdens	de	AVS	ledenraadvergadering	van	11	maart	2009	zijn	

de	contributiebedragen	vanaf	1	augustus	2009	vastgesteld.	

In	verband	met	de	gestegen	kosten	voor	de	individuele	en	

collectieve	belangenbehartiging	en	omdat	de	AVS	de	tekorten	

uit	het	individuele	lidmaatschap	niet	wil	verrekenen	met	het	

schooldeel,	is	het	individuele	deel	van	de	contributie	vastgesteld	

op	t	135	per	schooljaar	(t	11,25	per	maand).	Het	managementdeel	

van	de	contributie	ligt,	afhankelijk	van	de	grootte	van	de	

school/organisatie,	tussen	de	t	195	en	t	285.	Meer	informatie:	

www.avs.nl/vereniging/lidworden/contributie

Nieuwe medewerker
Vanaf	begin	april	is	Merlijn	Norder	(m.norder@avs.nl)	

bij	de	AVS	in	dienst	als	projectondersteuner	van	de	

door	de	AVS	ontwikkelde	praktijksimulaties	‘Kind	op	

de	Gang!’®	(po)	en	’Leerling	bij	de	Les!’®	(vo).	Hiermee	

kunnen	scholen	hun	beleid	voor	adaptief	onderwijs	

aan	zorgleerlingen	vormgeven.	Hiervoor	studeerde	en	werkte	

Merlijn	in	Peru,	onder	andere	als	coördinator	van	internationale	

MBA-programma’s	aan	de	universiteit.
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School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen

Mei	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	Minileergang	Startende	directeuren	 8	mei	 Elaine	Toes	en	Ad	van	der	Staak

•	Opvoedingsdilemma’s	en	pedagogische	stijlen	 13	mei	 Heike	Sieber	

•	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties

			(o.a.	competentiegericht	coachen)	 14	en	15	mei	 AVS	School	for	Leadership

•	Omgaan	met	conflicten	 14	en	15	mei	 Ad	van	der	Staak

•	Brede	school	of	verlengde	schooldag,	kies	je	eigen	maten	 20	mei	 Elaine	Toes

Juni	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	Human	Dynamics	deel	2	 4	en	5	juni	 Anita	Burlet	

•	Minileergang	Startende	directeuren	 5	juni	 Elaine	Toes	en	Ad	van	der	Staak

•	Timemanagement	 10	juni	 Magda	Snijders

•	Musicaleren	 11	juni	 Bob	Ravelli	

•	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(2e	eendaagse)	 18	juni	 Trieneke	van	Manen	en	Hans	van	den	Berg

(onder	voorbehoud)

Eendaagse

Musicaleren
De	eendaagse	musicaleren	wil	een	interactieve	leeromgeving

demonstreren,	waarin	u	in	groepen	de	ervaring	van	een

succesvolle	lerende	organisatie	kunnen	meemaken.	Dit	kan	een

inspiratie	voor	uw	eigen	veranderingsproces	zijn.	Er	wordt	gebruik

gemaakt	van	een	professioneel	trio	van	klarinet,	cello	en	piano:

het	Aleotti	Trio.	Het	gaat	hierbij	om	meer	dan	een	illustratie:	het

gaat	om	een	laboratorium	voor	teamgedrag	en	een	visualisatie	van

de	vijf	elementen	uit	het	‘lerende	organisatie’-model.	De	setting:

Aleotti	staat	model	voor	een	dienstverlenende	(=onderwijs)

organisatie	die	op	korte	termijn	gedifferentieerde	programma’s

ontwikkelt	voor	specifieke	marktsegmenten	(bijvoorbeeld

huisconcerten,	bedrijfsconcerten,	workshops),	waarbij	het	gebruik

maakt	van	het	klassieke	repertoire.	De	concurrentie	is	intens.

Kwaliteit	is	van	groot	belang,	moeilijk	objectief	meetbaar,	maar

snel	herkenbaar:	toehoorders	horen	snel	het	verschil	tussen	een

succesvolle	en	mislukte	vernieuwing.	Maatwerk	is	vereist,	wat

hoge	eisen	stelt	aan	de	flexibiliteit	van	het	ensemble.	Een	dergelijk

team	is	samengesteld	uit	ervaren	professionals	met	vaak	zeer

verschillende	achtergronden,	die	(soms	op	korte	termijn)	met

elkaar	moeten	leren	samenwerken.	Daarbij	moeten	vaak	heel

verschillende	visies	(interpretaties)	wat	betreft	het	resultaat	op

elkaar	afgestemd	worden.	Met	andere	woorden:	een	herkenbare

en	relevante	situatie	voor	veel	organisaties	in	verandering.

Doelgroep:	besturen,	directies	en	teams	uit	één	organisatie	die

hun	lerende	organisatie	willen	versterken

Data:	11	juni	of	op	afspraak

Uitvoering:	Bob	Ravelli	en	het	Aleotti	Trio

Kosten:	leden	t	450	/	niet-leden	t	550

Aanmelden:	schoolforleadership@avs.nl

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2008/2009	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
cursusaanbod20082009.	Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl	
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Eendaagse

Brede school of verlengde schooldag, kies je eigen maten

Tweedaagsen

Human Dynamics® trainingsprogramma

Tweedaagse	|	Nieuw!

Stimulerend beoordelen, het gesprek

Een	boeiende	dag	waarin	de	deelnemers	elkaar	inspireren	door	

uitwisseling	van	beelden	en	ervaringen.	Hiermee	(her)oriënteren	

zij	zich	op	hun	brede	schoolideeën	en	op	de	mogelijkheden	en	

beperkingen	die	er	zijn.

Deze	uitwisseling	krijgt	vorm	door	interactieve	werkvormen	en	

informatieve	presentaties,	waarbij	de	eigen	situatie	in	en	visie	

op	de	brede	school	gevoed	en	getoetst	worden.	Deelnemers	

werken	aan	hun	schooleigen	profiel	en	aan	een	krachten	veld-

analyse,	waarin	zij	de	factoren	bekijken	die	van	invloed	zijn	

op	de	realiteitswaarde	van	de	visie:	wat	zijn	stimulerende	en	

belemmerende	factoren	en	hoe	ga	je	daarmee	om?	Met	achter-

gronden	over	de	diverse	mogelijkheden	om	een	brede	school	

te	ontwikkelen.	Het	is	mogelijk	om	aansluitend	een	op-maat	

begeleidingstraject	te	starten	om	de	visie	in	uw	school	te	

ontwikkelen	en	implementeren.	Ook	kan	een	sparringtraject	

(eventueel	op	afstand)	ingezet	worden.

Doelgroep:	leidinggevenden	in	het	primair	onderwijs	die	aan

de	start	van	de	brede	school	staan	en	willen	samenwerken	met

andere	organisaties.

Datum:	20	mei

Uitvoering:	Elaine	Toes

Kosten:	leden	t	250/niet-leden	t	350

Aanmelden:	schoolforleadership@avs.nl

In	een	maatschappij	waar	een	steeds	groter	beroep	wordt	

gedaan	op	de	menselijke	flexibiliteit	en	creativiteit,	biedt	Human 

Dynamics	inzicht	in	eigen	en	groepsprocessen,	de	eigen	behoefte	

in	communicatie	en	die	van	anderen,	de	verschillen	in	leren	

en	waarnemen.	Een	beproefde	methodiek	om	op	dynamische	

wijze	de	verschillen	in	houding	en	gedrag	te	verhelderen	en	

werkbaar	te	maken.	Het	benutten	van	dit	inzicht	leidt	ertoe	dat	de	

teamprestaties	meer	opleveren	dan	de	som	van	de	activiteiten	van	

een	aantal	leden.	Ook	is	er	aandacht	voor	effectiviteit,	in	zowel	

communicatie	als	samenwerken.	De	inzichten	en	vaardigheden	

na	de	training	hebben	een	directe	en	duurzame	invloed	op	de	

persoonlijke	effectiviteit.	Niet	alleen	individueel,	maar	ook	

in	teamverband	wordt	een	zelfsturende	ontwikkeling	in	gang	

gezet,	die	leidt	tot	meer	begrip	en	waardering	voor	onderlinge	

verschillen.

De	eerste	tweedaagse	training	is	gericht	op	het	verkrijgen	van	

inzicht	in	eigen	en	andermans	functioneren	en	communiceren	in	

het	licht	van	Human	Dynamics.	U	ontvangt	voor	verdere	verdieping	

aan	het	einde	van	deze	tweedaagse	het	boek	‘Human	Dynamics’	

van	Sandra	Seagal	en	David	Horn.

De	tweede	tweedaagse	training	richt	zich	op	het	praktisch	omgaan	

met	verschillen	in	de	dagelijkse	probleemaanpak,	samenwerking,	

teameffectiviteit	en	leidinggeven	aan	teams.

Doelgroep:	iedereen	binnen	het	basisonderwijs	die	

geïnteresseerd	is	in	gedrags-	en	cultuurveranderingen	ter

ondersteuning	van	persoonlijke	en/of	organisatorische	

ontwikkeling.

Data:	Deel	1	>	17	en	18	september	2009	of	11	en	12	maart	2010	of	

16	en	17	september	2010

Deel	2	(deelname	alleen	indien	deel	1	ook	gevolgd	is)	>	4	en	5	

juni	2009	of	19	en	20	november	2009	of	3	en	4	juni	2010	of	18	en	19	

november	2010

Uitvoering:	Anita	Burlet	i.s.m.	Interstudie	NDO

Kosten:	t	1.200	per	deel/tweedaagse

Aanmelden:	schoolforleadership@avs.nl

Het	beoordelingssysteem	is	prima	in	orde	in	uw	school	en	niets	

staat	u	in	de	weg	om	een	beoordelingsgesprek	te	hebben	met	

uw	medewerkers.	En	toch	lijkt	de	volgende	stap	naar	beoordelen	

geen	vanzelfsprekende	stap.	Het	komt	er	gewoon	niet	van.	

Natuurlijk	wel	als	er	een	rechtspositionele	consequentie	is,	maar	

als	onderdeel	van	de	gesprekkencyclus	nog	niet.	U	bent,	als	

schoolleider/gespreksleider,	de	belangrijkste	succesfactor	in	dit	

systeem.	Een	goed	systeem,	een	prima	voorbereiding,	verdient	

een	vaardige	gesprekspartner.	Daarom	staan	in	deze	training	de	

vaardigheden	in	het	gesprek	centraal.	Hierbij	wordt	gewerkt	met	

praktijkcases,	een	acteur	en	videoregistratie.	Daarnaast	is	er	

voldoende	ruimte	om	in	te	gaan	op	uw	vragen.

Doelgroep:	iedereen	die	daadwerkelijk	beoordelingsgesprekken	

voert.

Data:	23	en	24	september	2009

Uitvoering:	Trieneke	van	Manen	e.a.

Kosten:	leden	t	999	/	niet-leden	t	1.099	(incl.	boek	en	CD-rom	

‘Stimulerend	beoordelen’)

Aanmelden:	schoolforleadership@avs.nl
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voor: ib’ers, ab’ers, leerkrachten, rt’ers, middenmanagers, 

schoolleiders en bovenschoolse managers

van: CPS

vanneer: 15 mei en 5 juni

wat: conferenties

Succesvolle aanpakken 
taal-leesonderwijs

Hoe	kunnen	we	het	taal-leesonderwijs	aantrekkelijk	en	

effectief	maken	voor	alle	leerlingen?	Wat	zijn	effectieve	

aanpakken	voor	risicoleerlingen?	Effectief	gebleken	

inzichten	op	het	gebied	van	technisch	en	vlot	lezen	staan	

centraal,	evenals	begrijpend	luisteren	en	leesstrategieën,	

woorden	schat,	spelling	en	leesmotivatie.	Daarnaast	

wordt	in	een	aantal	workshops	aanvullend	ingegaan	op	de	

laatste	toetsontwikkelingen.	Deskundigen	reiken	oplos-

singen	aan	voor	het	goed	omgaan	met	verschillen	in	het	

taal-	leesonderwijs,	waarvan	onderzoek	en	de	praktijk	

hebben	uitgewezen	dat	ze	kunnen	resulteren	in	betere	taal-

leesresultaten.	www.cpsacademie.nl

voor: bovenbouw basisonderwijs

van: Theaterie ’t Open Doekje

wat: educatief theatraal gezelschapsspel

Handel en wandel
Spelenderwijs	leren	over	(on)eerlijke	handel	in	

ontwikkelingslanden.	Geeft	leerkrachten	de	mogelijkheid	om	

vanuit	actieve	betrokkenheid	en	ervaring	van	de	leerlingen,	

hun	lessen	rekenen,	aardrijkskunde	of	wereldoriëntatie	in	te	

vullen.	Leerlingen	stappen	in	de	schoenen	van	kleine	boeren	

die	hun	product	zo	gunstig	mogelijk	moeten	verhandelen.	Zie	

www.theaterie.nl/educatie

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: personeel po en vo

van: Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI)

wat: spel

Gedragsregels voor 
buitenschoolse activiteiten

Van	het	spel	‘Gedragen	gedrag	mini’	is	een	gratis	uitbreidings-

set	verschenen.	Gedragen	gedrag	spelen	is	een	manier	om	

schooleigen	gedragsregels	op	verschillende	terreinen	te	

bepalen.	De	uitbreiding	bestaat	uit	spelkaartjes	waarop	

uiteenlopende	‘buitenschoolse	activiteiten’	staan	beschreven,	

zoals	de	werkweek,	een	museumbezoek,	een	wintersportreis	

met	school,	et	cetera.	Naast	schoolactiviteiten	komen	ook	

(digitale)	(privé)contacten	tussen	leerlingen	en	personeel	aan	

bod.	Downloaden:	www.ppsi.nl	(tevens	vernieuwde	website)

voor: po en vo

van: Centrum School en Veiligheid

wat: informatiebladen

Herdenken WO II
Scholen	worden	steeds	vaker	geconfronteerd	met	antisemi-

tische	uitlatingen	en/of	Holocaust-ontkenning.	Om	leerlingen	

vertrouwd	te	maken	met	de	belangrijkste	historische	feiten	

en	gebeurtenissen	uit	de	Tweede	Wereldoorlog	en	deze	

te	koppelen	aan	voor	leerlingen	herkenbare	begrippen	

en	situaties	zijn	diverse	materialen	ontwikkeld.	Met	(les)

materialen,	projecten	en	schoolvoorbeelden.	Downloaden:	

www.schoolenveiligheid.nl	>	CSV-infobladen	>	‘4	en	5	mei	

in	multi-etnische	klassen	basisonderwijs’

voor: leerkrachten en ouders

van: DMS Clipart

wat: lespakket

Beertje Anders
Naar	aanleiding	van	de	vraag	naar	(les)materiaal	over	

sociale	weerbaarheid	voor	jonge	kinderen	is	‘Beertje	Anders’	

ontstaan.	Het	schoolpakket	bestaat	uit	digitaal	materiaal	

(zoals	een	boekje	en	kleurplaten)	en	hardcopy	posters	en	

kaartjes.	De	gratis	handleiding	geeft	informatie	over	pesten	op	

jonge	leeftijd,	omgaan	met	gevoelens	en	emoties	en	het	maken	

van	afspraken.	Meer	informatie:	www.beertje-anders.nl
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voor: leerkrachten, ib’ers, rt’ers, speltherapeuten, 

(ortho-)pedagogen, medewerkers kinderopvang, etc.

van: Stichting Education Permanente

wanneer: 11 juni

wat: symposium

Spel en ontwikkeling
‘Spel	en	verbeelding’,	‘computergames	en	ontwikkeling’,	

‘spel	bij	kinderen	met	een	ontwikkelingsstoornis’	en	‘spel	

als	mediator	voor	kind-	en	ouderproblematiek’	zijn	enkele	

onderwerpen	die	de	revue	passeren.	Sprekers	zijn	onder	

andere	een	orthopedagoog,	kinderpsychiater,	universitair	

docent	en	consultant.	Locatie:	Congrescentrum	De	Reehorst	

in	Ede.	Informatie/aanmelden:	SCEM	Conference	Services,	

tel.	0345-576642,	www.scem.nl

voor: leerkrachten, ouderraden, helpende ouders

van: Martine Dijkhuizen (een ouder)

wat: website

	

Schoolkraam
Verzamelplaats	voor	allerlei	activiteiten	buiten	de	les:	van	

schoolreis,	busvervoer,	schoolfotograaf	tot	Sinterklaas	en	

van	Kerst,	workshops,	computers,	inzamelactie,	theater	tot	

eindmusical.	De	activiteiten	zijn	te	selecteren	op	soort	en	

provincie.	Meer	informatie:	www.schoolkraam.nl

voor: basisscholieren

van: Nederlandse Natuurkundige Vereniging i.s.m. 

Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie

wanneer: 4 juni

wat: gratis techniekwedstrijd

Lustrumeditie Techniek 
Toernooi

Welke	basisschool	bouwt	de	langste	brug	van	papier	met	

een	zo	plat	mogelijk	wegdek?	In	het	Nederlands	Openlucht-

museum	te	Arnhem	kunnen	leerlingen	en	hun	leerkrachten	

strijden	om	de	titel	‘Beste	Techniekers	van	Nederland’.	De	

organisatie	draagt	bij	in	de	reiskosten	en	zorgt	voor	lesbrieven	

met	tips	en	trucs,	waarmee	leerkrachten	en	leerlingen	direct	

aan	de	slag	kunnen.	Er	zijn	drie	regionale	satelliettoernooien	

(geweest)	in	Alkmaar,	Groningen	en	Delft	voor	basisscholen	

waarvoor	de	reistijd	naar	Arnhem	een	probleem	is.	Meer	

informatie	en	aanmelden:	www.techniektoernooi.nl

recensie

s c h o o l l eid er s  ov er  h un 
m o o ie ,  m a a r  l a s t i g e  va k

Het leiden van een school is een mooie, maar ook 
complexe en bij tijden zware taak. Het kan bovendien op 
vele manieren; dé schoolleider bestaat niet. Er zijn meer 
redenen om dit beroep eens onder de loep te leggen, 
moeten de auteurs gedacht hebben toen ze begonnen 
aan het boek ‘Dit is wat mij drijft, over leidinggeven aan 
onderwijs’. tekst marijke nijboer

Zo	is	het	modieus	geworden	om	leidinggevenden	in	het	onder-

wijs	af	te	schilderen	als	grote	graaiers.	En	zonder	nu	direct	een	

verband	tussen	deze	twee	zaken	te	willen	leggen:	goede,	nieuwe	

schoolleiders	zijn	steeds	moeilijker	te	vinden.

Het	boek	gaat	op	zoek	naar	de	essentie	van	leiderschap	in	het	

onderwijs.	Tien	professionals	uit	het	voortgezet-,	basis-	en	mid-

delbaar	beroepsonderwijs	worden	geïnterviewd	door	trainer/

coach	Galenkamp	en	consultant	Wassink.	De	geïnterviewden,	

geselecteerd	uit	het	netwerk	van	de	auteurs	op	het	feit	dat	ze	

‘iets	wezenlijks’	hebben	te	vertellen,	doen	verrassend	openhar-

tige	uitspraken	over	lastige	dilemma’s	en	moeilijke	momenten.	

Aan	de	orde	komen	de	betekenis	van	leiderschap,	de	eigen	kwa-

liteiten	of	een	gebrek	daaraan,	gemaakte	keuzes,	het	geven	en	

nemen	van	verantwoordelijkheid	en	de	dagelijkse	praktijk.	

De	vraag	waar	de	schoolleiders	’s	nachts	van	wakker	liggen,	

levert	een	boeiend	inkijkje	op	in	de	dilemma’s	waar	zij	voor	kun-

nen	komen	te	staan.	Zo	leidt	het	inzakken	van	de	aanmeldingen	

op	een	school	met	twee	locaties	tot	heftige	meningsverschillen.	

De	bestuursvoorzitter	voelt	niets	voor	kunst-	en	sportklassen;	hij	

wil	een	breed	pakket	blijven	bieden.	Binnen	de	schoolleiding	is	

het	op	dit	punt	vier	tegen	één.	De	vragen	waar	deze	bestuurder	

van	wakker	ligt:	‘Hoe	voorkom	ik	dat	het	te	persoonlijk	wordt?	

Hoe	voorkom	ik	dat	de	schoolleiding	denkt	dat	ik	de	afdelingslei-

ders	gebruik	om	mijn	mening	door	te	drukken?	En	hoe	voorkom	ik	

dat	de	afdelingsleiders	zich	gepiepeld	voelen	doordat	ze	kant	en	

klaar	beleid	krijgen	voorgeschoteld?’	

Al	zijn	er	genoeg	momenten	van	vreugde	en	inspiratie,	het	is	bij	

tijden	een	eenzaam	beroep.	De	ene	schoolleider	houdt	zich	op	

school	stoer	en	huilt	thuis	uit;	de	ander	put	al	jaren	steun	uit	een	

netwerk	van	mensen	met	vergelijkbare	banen:	“Hier	kan	ik	mijn	

onzekerheid	en	ervaringen	delen,	mijn	ideeën	toetsen.”

De	prettig	leesbare	portretten	geven	samen	een	beeld	van	de	vele	

manieren	waarop	je	een	school	en	een	team	kunt	aansturen.	_

‘Dit	is	wat	mij	drijft,	over	leidinggeven	aan	

onderwijs’,	Henk	Galenkamp	en	Hartger	Wassink,	

uitgever	CPS	onderwijsontwikkeling	en	advies.	

Bestellen:	www.cps.nl	(t	26,90)
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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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postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht  telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 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 5.400 schoolleiders, 

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

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

Met kortingen tot wel 90% op uw persoonlijk lidmaatschap!

Maak uw collega lid
en verdien uw contributie terug

goed onderwijs door goed management

Als u als AVS-lid nieuwe leden aanbrengt, ontvangt u een oplopende 
korting op het persoonlijk deel van uw eerstvolgende contributie. 
Bij één nieuw lid ontvangt u 10 procent korting, tot wel 90 procent 
bij het aanbrengen van vijf nieuwe leden!

Dus hoe meer leden u aanbrengt, hoe meer korting u krijgt op 
het persoonlijke deel van uw contributie!

Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/vereniging/lidworden.


