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thema � Opbrengstgericht werken vergt 
dito leiderschap
Opbrengstgericht werken kan alleen slagen als de hele 

werkvloer dit uitademt. Leerkrachten én schoolleiders. 

Meer en meer zijn zij hiermee aan de slag, onder andere 

in het project Opbrengstgericht leiderschap. “Zorg voor 

een omgeving waarin leerkrachten voortdurend leren en 

hun onderwijsprocessen verbeteren.” pagina 10

achtergrond � Functiemix moet tussen 
de oren gaan zitten
Hoewel elke vernieuwing tijd kost, ligt de invoering van de 

functiemix in het primair onderwijs goed op schema. Toch 

blijken veel leerkrachten nog sceptisch. Hoe neem je deze 

koudwatervrees weg? Een functiemix-ambassadeur kan 

bijvoorbeeld de helpende hand bieden. pagina 28

achtergrond � De makke van een nieuw 
schoolgebouw
Uit recent onderzoek van de Bond van Nederlandse 

Architecten blijkt dat er nogal wat schort aan nieuwe 

schoolgebouwen. Na een paar jaar gebruik komen gebreken 

en haperingen aan de oppervlakte. “Het ontwerpen van dé 

perfecte school is onmogelijk.” pagina 36
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thema � ‘Kinderen presteren minder dan 
waartoe ze in staan zijn’
Kinderen kunnen cognitief meer aan dan zij nu meestal op 

de basisschool aangeboden krijgen. Zo begrijpen ze op 

jonge leeftijd al complexe verbanden, blijkt uit inter natio-

naal wetenschappelijk onderzoek. Het onderwijs zou hun 

leervermogen beter moeten benutten, vinden onderwijs-

specialisten Kees Vernooy en Laurence Guérin.
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Inhoud april

Meer tijd

Het stond er ineens op Teletekst: “Minister stelt bezuinigingen op Passend 

onderwijs een jaar uit.” Het loont dus blijkbaar als je als sectoren primair 

en voortgezet onderwijs actie voert tegen een bezuiniging die op zo’n korte 

termijn werd ingevoerd, dat massaontslag onvermijdelijk leek. Al zal zeker 

hebben meegespeeld dat dit kabinet een wankele meerderheid in de Tweede 

Kamer heeft en een onzekere toekomst in de Eerste Kamer. Wat betekent 

dit? In ieder geval dat de huidige RDDF-plaatsingen, die vóór 1 mei 2011 

moesten worden aangezegd, komen te vervallen. Wel staat de uiteindelijke 

bezuiniging van 300 miljoen euro nog steeds vast. De winst zit ’m er in dat 

we meer tijd krijgen om een proces van invoering te bespreken met de focus 

op behoud van werkgelegenheid en expertise. Dat is zeker winst. Inmiddels 

hebben de sociale partners het overleg weer opgestart. Wij zullen u zoveel 

mogelijk van de resultaten op de hoogte houden via www.avs.nl.

Naast besprekingen over Passend onderwijs wordt er ook onderhandeld 

over de professionaliseringsagenda van onderwijsstaatssecretaris Halbe 

Zijlstra. Zoals in het regeerakkoord is vastgelegd, komt er ongeveer 

250 miljoen euro beschikbaar voor de verdere professionalisering van 

schoolleiders en leerkrachten. Kern van de voorstellen is de inrichting van 

registers voor leerkrachten en schoolleiders (voor het primair onderwijs 

betekent dit een formele positie van de NSA), de inrichting van lerende 

netwerken van schoolleiders en leerkrachten en inspanningen om meer 

docenten op master niveau op te leiden. Een terechte keuze. Internationaal 

onderzoek heeft immers uitgewezen (OECD en McKinsey) dat goede 

scholen beschikken over goed opgeleid personeel en professionele 

schoolleiders. Het ambitieniveau is hoog, richting 2020. De AVS is bereid 

volledig aan dit programma mee te werken om zo een bijdrage te leveren 

aan beter onderwijs, conform onze lijfspreuk ‘Goed onderwijs door 

goed management’. De inrichting van het AVS Professionaliserings- en 

Innovatiecentrum loopt hier al op vooruit. �

Kaderspel � door ton duif

1k ader prim air april 2011 1



ac tueel 

uitstel betekent nog geen afstel

Bezuiniging Passend onderwijs vertraagd

Minister van Bijsterveldt heeft de bezuiniging op Passend onderwijs een jaar uitgesteld. “We doen dit 

omdat we in en buiten Den Haag meer draagvlak willen voor onze plannen”, is de verklaring van de minister. 

De massale protesten zijn dus niet voor niets geweest. De eerder aangekondigde staking op 19 mei aanstaande 

is afgelast, evenals de daaraan voorafgaande schoolleidermanifestatie op 11 mei.

Het politieke draagvlak voor 

de bezuinigingen op Passend 

onderwijs staat onder druk, 

ook omdat de coalitie mis-

schien geen meerderheid 

krijgt in de Eerste Kamer. De 

plannen kunnen dus alsnog 

sneuvelen als het wetsvoorstel 

rond de zomervakantie in 

de Kamer aan de orde komt. 

De SGP, die hard nodig is om 

een meerderheid te krijgen in 

de Eerste Kamer, liet eerder 

weten dat de bezuiniging op 

Passend onderwijs te snel 

wordt ingevoerd. Door de 

bezuinigingen langzamer in te 

voeren verzekert de regering 

zich nu alvast van de steun 

van de SGP. Het uitstel wordt 

deels betaald van het geld 

dat gereserveerd was voor 

prestatiebeloning.

Het behoud van werkgelegen-

heid is belangrijk voor de 

onderwijsbonden. Het uitstel 

betekent weliswaar voor 1.500 

fulltime werknemers dat zij 

zonder de tussenstap van ont-

slag van hun huidige school 

kunnen overstappen naar de 

nieuwe samenwerkingsverban-

den, maar voorlopig lijkt het 

erop dat voor een substantieel 

aantal fulltime banen het uit-

stel betekent dat deze alsnog 

per 1 augustus 2013 vervallen, 

in plaats van 1 augustus 2012. 

AVS-voorzitter Ton Duif: “Dat 

is nog steeds een verlies van 

werkgelegenheid en exper-

tise. Het aantal ontslagen 

moet worden teruggebracht, 

deze mensen zijn onontbeer-

lijk voor kwalitatief goed 

onderwijs aan zorgleerlingen. 

En gezien de arbeidssituatie 

zullen we deze mensen in de 

toekomst hard nodig hebben.”

Vanwege het jaar uitstel van 

de bezuinigingen op Passend 

onderwijs heeft de AVS samen 

met de andere onderwijsbon-

den besloten om de staking 

die voor 19 mei stond gepland, 

af te gelasten. Onder druk 

van de acties neemt de minis-

ter meer tijd om een nieuw 

en beter stelsel van Passend 

onderwijs op te zetten. De AVS 

gaat met de andere bonden 

door met het ontwikkelen van 

alternatieve plannen, om een 

kwalitatief goed werkende 

opzet van Passend onderwijs 

neer te zetten. De minister wil 

daarover ook overleg voeren 

met de onderwijsorganisaties. 

“We gaan eerst eens kijken wat 

de wijzigingsvoorstellen van 

de minister precies inhouden”, 

aldus Duif. Als de bonden en 

de minister het niet eens kun-

nen worden over de invoering 

van Passend onderwijs, sluit 

de AVS nieuwe acties niet 

uit. De AVS is in gesprek met 

de andere bonden over een 

alternatieve bijeenkomst voor 

schoolleiders.

 

Congres
Dat meer tijd nodig is voor de 

invoering van Passend onder-

wijs en dat nog veel zaken 

onduidelijk zijn, kwam ook 

naar voren op het congres 

Passend onderwijs, dat op 11 

april plaatsvond in Groenekan 

(Utrecht) en georganiseerd 

werd door HOEZO! Henk Kee-

senberg, landelijk coördina-

tor bij het Infopunt Passend 

onderwijs en een van de vijf 

plenaire sprekers: “Samenwer-

ken en van elkaar leren zit 

niet in onze genen, helaas.” 

Ook Gerard Bouma, expert 

Onderwijs & Jeugdzorg bij het 

Nederlands Jeugdinstituut, 

wijst op het belang van een 

multidisciplinaire aanpak: 

regulier onderwijs moet 

samen met speciaal onderwijs, 

gemeente, zorgpartners en 

ZAT’s tot een intersectorale en 

integrale aanpak komen. En de 

ouders moeten niet vergeten 

worden. Maar hoe die samen-

werking het beste tot stand 

kan komen, wie waarvoor 

verantwoordelijk is en hoe het 

aanbod daadwerkelijk ‘dek-

kend’ kan worden, blijft voor 

het veld veelal nog onduide-

lijk. De factoren ‘tijd’ en ‘geld’ 

spelen daarbij zeker een rol.

Ook andere vragen kwamen 

tijdens het congres naar 

boven: Hoe kunnen regulier en 

speciaal onderwijs in de nieu-

we samenwerkingsverbanden 

(swv) samen zorgen voor een 

passende plek voor elke leer-

ling? Welke criteria bepalen 

hoe de kinderen ‘ingedeeld’ 

gaan worden? Wie draait er 

aan de knoppen in het nieuwe 

swv? Hoe kan het veld iets 

regelen nu het nog niet weet 

hoe het swv eruit gaat zien? Is 

de gemeente in staat de regie-

rol te vervullen?

“Passend onderwijs speelt 

nog niet zo bij de gemeente”, 

beaamt een aanwezige wet-

houder. De gemeente lijkt 

nu pas een beetje wakker te 

worden.

Regionale 
bijeenkomsten
Het ministerie van OCW heeft, 

bovenop 160 bijeenkomsten 

met reguliere po- en vo-scho-

len, zeven bijeenkomsten met 

schoolbesturen in het (voort-

gezet) speciaal onderwijs geor-

ganiseerd om te luisteren naar 

de mening van deze onder-

wijstak over de – uitgestelde 

– bezuiniging op Passend 

onderwijs. De AVS organiseert, 

samen met de andere bonden 

en werkgeversorganisaties, 

een uur voorafgaand aan elke 

bijeenkomst een demonstra-

tie van mensen die hierdoor 

geraakt worden of ook vinden 

dat deze bezuiniging een onte-

recht zware wissel trekt op 

het (v)so. De AVS roept ieder-

een die werkzaam is in het (v)

so op om – als het ministerie 

met het bestuur gaat praten 

– zijn of haar onvrede ken-

baar te maken. Aangezien 

het ministerie pas heel laat 

bekend heeft gemaakt dat 

deze bijeenkomsten er zijn, 

resten er nog twee: 27 april in 

Eindhoven van 11.00 tot 13.00 

uur en 28 april in Apeldoorn 

van 11.00 tot 13.00 uur. Wan-

neer scholen of besturen zich 

opgeven voor een bijeenkomst 

bij het ministerie, krijgen zij 

te horen waar de bijeenkomst 

plaatsvindt. Zodra de AVS 

weet waar de bijeenkomsten 
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zijn, staat dat op www.avs.nl/

dossiers/onderwijsenleerling-

zorg/passendonderwijs. �

Het Gelderse bestuur SKBG 

heeft, nog voordat het uitstel 

van de bezuiniging bekend 

werd, een petitie gelanceerd. 

Niet alleen over Passend 

onderwijs, maar bijvoorbeeld 

ook over de bezuinigingen 

op de groeiregeling, bestuur 

en management, onderwijs-

achterstanden, et cetera. De 

petitie is bedoeld voor het 

kabinet en de Tweede Kamer. 

Inmiddels zijn al circa 10.000 

handtekeningen binnen. 

Zie www.stopbezuiniging 

basisonderwijs.nl/petitie.

professionalisering besturen en schoolleiders noodzakelijk

Basisonderwijs presteert beter: minder (zeer) 

zwakke scholen

De leerlingen op de basisschool presteren beter, er zijn minder (zeer) zwakke scholen en scholen en besturen 

worden zich meer bewust van het belang van goede prestaties. Dit staat in het Onderwijsverslag 2009/2010 

van de Inspectie van het Onderwijs.

De gemiddelde leerlingscore 

op de eindtoets basisonder-

wijs stijgt en de prestaties 

voor taal en rekenen in groep 

4 gaan ook omhoog. Alloch-

tone leerlingen lopen hun 

achterstand een beetje in, 

hoewel hun taalvaardigheden 

nog steeds achter blijven op 

autochtone leerlingen. Het 

voortgezet onderwijs doet het 

een stuk slechter. Daar dalen 

de prestaties op het gebied 

van wiskunde, Nederlands en 

Engels.  Overigens lijkt dit niet 

samen te hangen met te hoge 

adviezen van basisscholen, 

want er gaan meer leerlingen 

van een lagere naar een hogere 

schoolsoort in de onderbouw 

van het vo. 

Kleine scholen vaker 
(zeer) zwak
Ook zijn er veel minder (zeer) 

zwakke scholen dan een aan-

tal jaren geleden. Bij kleine 

scholen is echter een tegen-

overgestelde ontwikkeling 

zichtbaar. Van de basisscholen 

met minder dan vijftig leerlin-

gen is 15,5 procent (zeer) zwak, 

bij scholen tussen de vijftig 

en honderd leerlingen is dat 

10,7 procent. Van scholen die 

honderd of meer leerlingen 

hebben is 5,9 procent (zeer) 

zwak. Het aantal heel kleine 

basisscholen (minder dan vijf-

tig leerlingen) is het afgelopen 

schooljaar gestegen van 180 

naar 201. Deze scholen bevin-

den zich in de krimpgebieden: 

de drie noordelijke provincies, 

Zeeland en Limburg. Bij 76 van 

deze scholen is nog een school 

in het dorp, vaak zelfs een 

paar straten verderop. Bestuur-

lijke samenwerking is nodig 

in de krimpregio’s, meent de 

inspectie. 

Opbrengstgericht 
werken
De belangrijkste sleutel tot 

onderwijsverbetering is 

opbrengstgericht werken. Toch 

werkt in het basisonderwijs 

nog geen derde van de scholen 

op deze manier en vergeleken 

met vorig jaar is dit percentage 

gedaald, meldt de inspectie 

(de resultaten van de taal- en 

rekenpilots zijn overigens 

veelbelovend, zie het artikel 

op pagina 14). Dat scholen niet 

vorderen met opbrengstgericht 

werken komt mede doordat 

besturen te weinig of te lage 

doelen stellen. Besturen en 

schoolleiders moeten zich rea-

liseren dat hun leerlingen vaak 

veel meer kunnen, als ze maar 

goed onderwijs krijgen, meent 

de inspectie (zie ook het arti-

kel op pagina 22). Professiona-

lisering van besturen is op veel 

punten dan ook noodzakelijk: 

het opvragen en benutten van 

de juiste informatie over de 

kwaliteit van hun scholen, het 

op orde hebben van de fi nan-

ciën en het naleven van de wet- 

en regelgeving. Minder dan de 

helft van de basisscholen heeft 

een voldoende voor alle indica-

toren voor kwaliteitszorg. Dit 

wijst erop dat het onderwijs-

kundig leiderschap van veel 

schoolleiders nog te wensen 

overlaat en dat besturen dit te 

gemakkelijk accepteren, aldus 

de inspectie. 

Een kwart van de scholen in 

het sbo en (v)so beschikt over 

onvoldoende kwaliteit, is ver-

der in het Onderwijsverslag te 

lezen. De inspectie verwacht 

dat door de invoering van Pas-

send onderwijs de scholen in 

het speciaal onderwijs meer 

rust krijgen, waardoor het 

voor hen mogelijk is snel te 

verbeteren. In het basison-

derwijs heeft 23 procent van 

de besturen te maken met 

(zeer) zwakke scholen. Veel 

(zeer) zwakke scholen liggen 

in de noordelijke provincies 

en de grote steden. Op deze 

scholen zitten relatief veel 

achterstandsleerlingen, 

die goed onderwijs hard 

nodig hebben om zich te 

ontwikkelen. 

Professionalisering van leer-

krachten is nodig om het 

onderwijs te verbeteren. Een 

derde van de leerkrachten 

op de basisschool stemt de 

instructie niet af op de ver-

schillen tussen leerlingen, 

blijkt uit de cijfers van de 

inspectie. Scholen zien wel 

steeds beter welke leerlingen 

specifi eke onderwijsbehoeften 

hebben, maar passen het aan-

bod daar niet voldoende op 

aan. De inspectie zal de profes-

sionalisering van leerkrachten 

in de toekomst nadrukkelijker 

in het toezicht betrekken.

“Professionalisering is abso-

luut noodzakelijk”, reageert 

AVS-voorzitter Ton Duif op 

het Onderwijsverslag. “Voor 

bestuurders, schoolleiders en 

leerkrachten. Zeker ook voor 

bezoldigde bestuurders.” Het 

verbaast Duif dat de inspectie 

het in het Onderwijsverslag 

heeft over haar normen, niet 

onze normen. “De inspectie 

stelt niet de norm, de inspectie 

controleert. We voldoen aan 

normen die we met elkaar 

vaststellen.” �
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kabinet stelt prioriteiten en wil minder bureaucratie

Bezuiniging onderwijssubsidies bekend gemaakt

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW ingestemd 

met een herziening van de onderwijssubsidies. Hiermee zouden scholen minder last moeten hebben van 

administratieve rompslomp en versnippering van budgetten. Gevolg is dat subsidies die niet ten dienste staan 

van de beleidsprioriteiten van dit kabinet worden geschrapt of versneld afgebouwd. Ook wordt het specifi eke 

doelgroepenbeleid beëindigd.

Met de herziening geeft het 

kabinet uitvoering aan de 

ombuigingsoperatie uit het 

regeerakkoord. Uitgangs-

punt is dat de subsidies die 

beschikbaar worden gesteld 

een aanjaagfunctie hebben 

binnen de onderwijsinstel-

lingen. Op het moment dat 

die aanjaagfunctie is vervuld, 

worden de subsidies beëindigd. 

De subsidiefocus ligt op de 

beleidsprioriteiten met betrek-

king tot de ontwikkeling van 

een doorlopende leerlijn onder 

meer voor taal en rekenen met 

toetsen van voldoende kwali-

teit, die het meten van leer-

winst en daarmee opbrengst-

gericht werken mogelijk 

maakt, ondersteuning bij de 

verdere professionalisering van 

leerkrachten, excellentie en 

een goede voorbereiding van 

leerlingen op een (meer inter-

nationale) arbeidsmarkt.

Rondom de scholen moet een 

krachtig stelsel staan dat er 

aan bijdraagt dat de scholen 

zich maximaal (kunnen) rich-

ten op het primaire proces, 

vinden Van Bijsterveldt en 

Zijlstra. De organisaties binnen 

dat stelsel verzorgen een vier-

tal essentiële taken:

•  leerplan- en toetsontwikke-

ling, toetsing en normering

•  het systeem van checks and 

balances

•  de kennisketen

•  de ict-infrastructuur

Als eerste stap in de richting 

van een eenduidige, sterke en 

effi ciënt werkende kennisketen 

experimenten met flexibele onderwijstijd in 2011/2012

Van Bijsterveldt: ‘Lesgeven in zomervakantie 

moet kunnen’

Volgend schooljaar mogen tien basisscholen starten met een experiment waarin zij hun lesuren fl exibeler 

kunnen verdelen over het schooljaar. Dat maakte minister Van Bijsterveldt van Onderwijs onlangs bekend. Zij 

wil hiermee scholen en ouders de mogelijkheid geven om het onderwijs dusdanig te organiseren dat dit past 

bij de wensen van deze tijd.

In de huidige regelgeving 

tellen lesuren die gegeven 

worden in de zomervakantie 

niet mee in het verplicht 

aantal uren onderwijstijd. 

Ook moet een schoolweek uit 

minimaal vijf dagen bestaan 

waarbij maximaal zeven 

schoolweken uit een vier-

daagse week mogen bestaan. 

Van Bijsterveldt wil bij wijze 

van experiment een aantal 

scholen meer ruimte geven 

om van deze twee regels af te 

wijken. Strikte voorwaarde is 

dat leerlingen aan het eind 

van de basisschool de ken-

nis en vaardigheden hebben 

die de wet voorschrijft. Ook 

moeten de pilotscholen zich 

houden aan de minimale 

onderwijstijd van 7.520 uur in 

acht jaar en de onderwijstijd 

evenwichtig over de dag en 

het jaar verdelen.

Het fl exibeler inzetten van 

lesuren over het jaar heen kan 

in de praktijk betekenen dat 

de pilotscholen vaker lesgeven 

tijdens de zomervakantie. 

Van Bijsterveldt: “Als ouders 

en scholen in goed overleg de 

zomerperiode willen gebrui-

ken voor lessen, dan moet dat 

kunnen mits dat bijdraagt aan 

de prestaties van leerlingen.” 

Bijkomend voordeel voor 

ouders kan zijn dat de data 

van de zomervakantie fl exibe-

ler worden.

Van Bijsterveldt zal de aan-

gekondigde pilots gebruiken 

om in de volle breedte te 

kijken naar meer fl exibiliteit 

in de onderwijstijd. Bij de 

monitoring van het experi-

ment wordt gekeken naar de 

effecten op de prestaties van 

leerlingen en de kwaliteit 

van het onderwijsproces. De 

leerlingprestaties mogen niet 

lijden onder de fl exibilisering. 

Ook is er aandacht voor de 

tevredenheid van ouders, 

kinderen en personeel. Daar-

naast gaat de minister moni-

toren wat de gevolgen zijn van 

het 5 gelijke dagenmodel, wat 

op steeds meer scholen wordt 

ingevoerd.

Binnenkort maakt het minis-

terie van OCW bekend hoe 

scholen zich kunnen aan-

melden voor het experiment. 

Vóór de zomer weten de aan-

gemelde scholen of ze mee 

kunnen doen aan de proef in 

2011/2012. �
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zullen de PO-Raad en de VO-

raad een andere rol krijgen in 

de kennisketen. Ze zullen een 

sterke rol krijgen in de pro-

grammering, maar niet langer 

een rol hebben bij de uitvoe-

ring. De middelen die via de 

PO-Raad en VO-raad worden 

ingezet worden daarom beëin-

digd. En het moment dat de 

doelstellingen van bijvoorbeeld 

een ict-project gerealiseerd 

zijn, zijn de onderwijsinstel-

lingen weer aan zet. Daarom 

beëindigen de bewindslieden 

ook een aantal ict-projecten en 

het innovatieprogramma van 

SURF/Kennisnet.

Niet verlengd of minder 
subsidie
Subsidies die gericht zijn op 

‘oude’ beleidsprioriteiten 

worden beëindigd. Voorbeel-

den hiervan zijn de subsidie 

van 500.000 euro voor het 

versterken van het fi nancieel 

management in het primair 

onderwijs, de subsidie voor de 

tussenschoolse opvang in het 

po, de subsidie voor projecten 

om segregatie in het onderwijs 

tegen te gaan en het stoppen 

met de fi nanciering van het Ser-

vicecentrum Scholenbouw.

Ook worden de subsidies voor 

een aantal onderwerpen gekort. 

Enerzijds om te bereiken dat de 

uitvoering ervan met verhoogde 

effi ciëntie wordt gedaan, ander-

zijds omdat het kabinet in lijn 

met het regeerakkoord de voor-

keur geeft aan korten op subsi-

dies boven korten op lumpsum 

van de onderwijsinstellingen. 

Het gaat daarbij bijvoorbeeld 

om een korting op de conciërge-

regeling. Ter verhoging van de 

effectiviteit en effi ciëntie van 

de infrastructuur wordt bijvoor-

beeld de subsidie voor het Euro-

pees platform ook verminderd.

Doelgroepenbeleid
Het uitgangspunt voor de 

beëindiging van het specifi eke 

doelgroepenbeleid is volgens de 

bewindslieden dat onderwijsin-

stellingen inmiddels voldoende 

zijn toegerust en de beschik-

king hebben over de benodigde 

kennis om deze problemen 

vanuit de lumpsum adequaat 

aan te blijven pakken, zodat 

extra subsidies gestopt kunnen 

worden. Zo worden de regelin-

gen LISD en LSEM beëindigd. 

Deze betreffen specifi eke groe-

pen zoals kinderen van woon-

wagenbewoners, Roma, Sinti, 

Molukkers, schipperskinderen 

en nieuwkomers.

Effi ciencykorting
Om de bureaucratie en 

bestuurlijke drukte terug 

te dringen wordt een 

effi ciencykorting van twintig 

miljoen euro toegepast op 

raden en instituten. OCW 

subsidieert deze organisaties 

niet rechtstreeks. De 

raden worden bijvoorbeeld 

gefi nancierd uit bijdragen van 

onderwijsinstellingen, die dit 

vanuit hun lumpsum betalen. 

Daarom korten Van Bijsterveldt 

en Zijlstra deze twintig 

miljoen op de algemene 

lumpsumfi nanciering van de 

onderwijsinstellingen.

Tot slot wil het kabinet de 

lumpsum vereenvoudigen, 

want voor een deel van deze 

bekostiging moet de onderwijs-

instelling nu een – soms uit-

gebreide – aanvraagprocedure 

doorlopen. Van geval tot geval 

wordt bekeken of het mogelijk 

is om aanvullende subsidiere-

gelingen in de lumpsum op te 

nemen, en het aantal variabe-

len in de bekostiging te reduce-

ren. Hierover wordt de Tweede 

Kamer voor Prinsjesdag 2011 

nader geïnformeerd. �

De brief ‘Herziening subsidie-

beleid onderwijssubsidies’ 

die Van Bijsterveldt en Zijlstra 

mede namens de minister 

van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie 

op 8 april naar de Tweede 

Kamer stuurde, is te lezen via 

www.rijksoverheid.nl/ministe-

ries/ocw/documenten-en-publi-

caties/kamerstukken/2011/04/08/

kamerbrief-herziening-subsidie-

beleid-onderwijssubsidies.html.

De AVS beraadt zich met de 

andere onderwijsorganisaties 

op een reactie op deze brief.

te veel haken en ogen aan eigen risicodragerschap

Schoolbesturen willen heroverweging 

modernisering Vervangingsfonds

Schoolbesturen vragen in een brief aan het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf ) om een heroverweging 

van de moderniseringsvoorstellen. De besturen geven aan te streven naar eigen risicodragerschap, maar de 

huidige moderniseringsvoorstellen van het Vf bevatten te veel haken en ogen om het voorgestelde eigen 

risicodragerschap voor het eerste ziektejaar aan te kunnen gaan. Dit meldt de PO-Raad.

De brief is ondertekend door 

meer dan de helft van het 

aantal grote schoolbesturen 

dat in de voorstellen van het 

Vf voor eigen risicodrager-

schap in aanmerking komt. 

De moderniseringsvoorstel-

len van het Vf leken in eerste 

instantie een goede stap op 

weg naar de afschaffi ng van 

de verplichte aansluiting. 

Maar nadere bestudering 

van de voorgestelde regle-

mentswijziging heeft de 

schoolbesturen blijkbaar op 

andere gedachten gebracht. 

Voor de schoolbesturen die 

de brief ondertekend hebben 

zijn de belangrijkste redenen 

om af te zien van het eigen 

risicodragerschap:

•  De hoogte van de 

resterende premie die aan 

het fonds betaald moet 

worden;

•  De ‘knip’ tussen het eerste 

en tweede ziektejaar, 

waardoor een hybride 

systeem ontstaat;

•  De administratieve last.

De PO-Raad verwacht dat het 

Vf snel met een antwoord 

komt richting grote school-

besturen. �
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onderzoek

‘Gebruiksvriendelijkheid leerlingvolgsystemen 

bedrieglijk’

De interpretatie van informatie uit leerlingvolgsystemen vergt een hoge mate van deskundigheid. 

Maar leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren en bovenschools managers zijn in het algemeen 

geen statistici, waardoor de gegevens verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. Dit concludeert het 

Kohnstamm Instituut na onderzoek in opdracht van de Projectgroep Kwaliteit.

De verkeerde interpretaties 

kunnen leiden tot foutieve 

conclusies, waarop weer 

wankele beleidsmaatregelen 

worden gebaseerd. Daarnaast 

zijn de indicatoren voor het 

prestatieniveau van leerlingen 

niet altijd gebaseerd op trans-

parante rekenmodellen. Daar-

door is het voor leerkrachten 

en ouders niet altijd even 

gemakkelijk om de prestaties 

van individuele leerlingen te 

evalueren, meldt het Kohn-

stamm Instituut.

Het instituut onderzocht vier 

leerlingvolgsystemen voor 

het primair onderwijs: het 

LOVS van Cito, ParnasSys van 

Topicus, ESIS van Rovict en 

SchoolOAS van Dotcomschool. 

Uit het onderzoek blijkt dat 

alle vier de leerlingvolgsyste-

men voldoende mogelijkhe-

den bieden voor het uitvoeren 

van analyses op individueel, 

groeps-, school-, en boven-

schools niveau. Dit geldt 

met name voor de analyse 

van resultaten op methode-

onafhankelijke toetsen, maar 

minder voor de methodege-

bonden toetsen, omdat die 

vaak niet landelijk genor-

meerd zijn. Ook op boven-

schools niveau kunnen ana-

lyses worden uitgevoerd met 

de verschillende systemen, 

behalve met Cito-LOVS; dit 

heeft nog geen bovenschoolse 

module. Van bovenschoolse 

modules blijkt door direc-

teuren en besturen weinig 

gebruik te worden gemaakt. 

Zij zijn er wel van overtuigd 

dat de gegevens en analyses 

uit de systemen bruikbaar zijn 

voor het nemen van (beleids)-

beslissingen en het onderne-

men van acties, maar in de 

praktijk vragen ze door hen 

gewenste gegevens nog voor-

namelijk op bij hun scholen. 

Duidelijkheid omtrent criteria 

voor het nemen van beleids-

beslissingen op grond van 

gegevens uit leerlingvolgsyste-

men is er echter niet. Slechte 

leerlingresultaten kunnen 

bijvoorbeeld niet per defi nitie 

proefschrift

‘Nederlands onderwijsbestel niet gericht op 

individuele behoefte leerling’

Het Nederlandse onderwijsbestel dient vooral de belangen van maatschappelijke partijen en is minder 

gericht op de individuele behoeften van de leerling. Dat concludeert Leo Lenssen in het proefschrift dat hij 

onlangs verdedigde aan de Universiteit van Tilburg. Lenssen onderzocht de manier waarop het onderwijs 

invloed uitoefent op de individuele ontwikkeling van mensen.

In de periode voor de Mam-

moetwet (voor 1968) was in 

het onderwijs veel ruimte 

voor particulier initiatief van 

onderwijsinstellingen en daar-

mee ook voor individuen om 

een eigen onderwijsloopbaan 

te volgen, constateert Lenssen 

in zijn proefschrift ‘Hoe sterk 

is de eenzame fi etser? Een 

onderzoek naar de relatie tus-

sen individuele ontwikkeling 

en de toegankelijkheid van 

het onderwijsbestel in Neder-

land’. De Mammoetwet beoog-

de vervolgens verbetering 

van de toegankelijkheid van 

het onderwijs, maar die werd 

onvoldoende gerealiseerd. 

Als een van de oorzaken wijst 

Lenssen op de gestandaar-

diseerde principes van het 

toenmalige onderwijsbestel, 

die minder ruimte lieten aan 

individuele levenslopen en die 

nog steeds van invloed zijn 

op het onderwijs. Hetzelfde 

patroon neemt hij waar bij de 

invoering van de Wet educatie 

en beroepsonderwijs (WEB) 

vanaf 1996.

Het Nederlandse onderwijs 

houdt wellicht wel pro forma 

maar zelden de facto rekening 

met de belangen van de leer-

ling, concludeert Lenssen. 

Het onderwijs dient vooral 

de belangen van maatschap-

pelijke partijen. Het beleid is 

dan ook gericht op de verde-

ling van middelen over die 

partijen en staat in het teken 

van beheer en beheersing en 

doelmatigheid. Het onderwijs 

is voortdurend inzet van een 

machtsstrijd om het bezit van 

de instituties in het publieke 

domein. Een principiële her-

bezinning en herwaardering 

van de onderwijsdoelstellin-

gen is daarom gewenst, aldus 

Lenssen. �
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worden toegeschreven aan 

minder goed functionerende 

leerkrachten.

Ondanks de geavanceerde 

mogelijkheden van de syste-

men ervaren de gebruikers 

nog technische problemen, 

onder andere de traagheid 

van de webbased systemen, 

problemen bij in- en uitvoer 

van gegevens indien wordt 

afgeweken van een traditione-

le jaargroepenindeling, en het 

moeizaam navigeren tussen 

verschillende informatiescher-

men door het grote aantal 

handelingen dat daartoe is 

vereist.

De interpretatie van aandui-

dingen voor het prestatieni-

veau van leerlingen vormt een 

ander probleem. Betrekkelijk 

grove niveauaanduidingen, 

zoals de indeling in kwartie-

len en decielen en didactische 

leeftijdsequivalenten (DLE’s), 

zijn zonder uitzondering 

populair in de onderwijsprak-

tijk, maar lang niet altijd 

adequaat om achteruitgang, 

stagnatie of vooruitgang van 

individuele leerlingen vast te 

kunnen stellen. �

Het rapport ‘Gebruikers-

vriendelijke leerlingvolg-

systemen in het primair 

onderwijs’ is te downloaden 

via www.kohnstamminstituut.

uva.nl/rapporten/pdf/ki849.

pdf.

leerlingen te weinig fietservaring

‘Steeds meer scholen 

doen niet mee aan 

fi etsexamen’

Kinderen fi etsen steeds minder, waardoor scholen 

afhaken bij het praktijkgedeelte van het Verkeers-

examen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dit blijkt 

uit onderzoek door VVN. Zo’n 11 procent van de scholen 

die wel meedoen aan het theoretisch verkeersexamen 

doen niet mee aan het praktische deel.

daling 14 procent

Minder vooraan-

meldingen pabo’s dan 

vorig jaar

Uit de geactualiseerde vooraanmeldingsgegevens 

van STAMOS (Statistieken ArbeidsMarkt 

OnderwijsSectoren) blijkt dat ten opzichte van 

maart 2010 het aantal vooraanmeldingen bij de 

lerarenopleidingen is afgenomen en die van de 

overige hbo-opleidingen is toegenomen.

Redenen zijn dat er te weinig 

goede fi etsen beschikbaar zijn 

voor de leerlingen en dat de 

leerlingen niet kunnen fi etsen 

of te weinig fi etservaring heb-

ben. Ook van de scholen die 

wél meedoen aan het praktisch 

Verkeersexamen geeft bijna 

één op de tien aan dat de kin-

deren niet kunnen fi etsen of 

te weinig fi etservaring hebben. 

Ter vergelijking: in 2008 was 

dat nog 4 procent.

VVN vindt het gebrek aan 

fi etservaring bij kinderen een 

zorgelijke ontwikkeling. In de 

leeftijdsgroep tien tot vijftien 

jaar vallen jaarlijks zestien 

dodelijke slachtoffers en 350 

ernstig gewonden tijdens het 

lopen en fi etsen. VVN wil dit 

soort ongevallen voorkomen 

en vindt het Verkeersexamen 

daarom van groot belang in de 

opvoeding van kinderen. Dit 

jaar geeft VVN extra aandacht 

aan de voorbereiding op het 

praktisch Verkeersexamen. �

Bij de lerarenopleidingen 

gaat het om 1 procent min-

der vooraanmeldingen en 

bij het overige hbo om 1 pro-

cent meer dan vorig jaar in 

dezelfde periode. Met name 

bij de pabo’s is het aantal 

studenten teruggelopen; ten 

opzichte van vorig jaar zijn er 

tot nu toe 14 procent minder 

vooraanmeldingen. De daling 

is bij de tweedegraads lera-

renopleidingen minder groot. 

De lerarenopleidingen voor 

lichamelijke opvoeding heeft 

juist fl ink wat meer vooraan-

meldingen dan vorig jaar in 

dezelfde periode. �

Meer informatie: 

www.stamos.nl

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

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

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

Ruud de Moor Centrum

Leren uw leraren op de werkplek?

Maak kans op de 
Jos van Kemenade 
Award!
Creëert uw school of lerarenteam een uitstekend leerklimaat 

om verder te professionaliseren op de werkplek? Schrijf u dan 

in voor de Jos van Kemenade Award.  

Het meest innovatieve project (over alle onderwijssectoren heen) 

ontvangt de Jos van Kemenade Award. 

Per onderwijssector wordt er ook een winnaar bepaald. Voor de 

winnende scholen organiseert het RdMC een interactief, op maat 

gesneden prijswinnaarcongres t.w.v. € 15.000,-. 

De inzendingen worden beoordeeld op:

Positief beoordeelde projecten worden verfilmd door Leraar24 

De finale vindt plaats op 1 oktober as. tijdens de Nationale 

www.rdmc.ou.nl/josvankemenadeaward

5
5

1
1

2
3

3

Schrijf u in 
voor 

17 juni 2011 
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Over het thema 

Opbrengstgericht werken is soms nog het 

verhaal van de klok en de klepel (zie ook 

pagina 3), maar vaak ook al een verhaal van 

succes. Van samen doelen halen en zien dat de 

kinderen vooruitgang boeken. De belangrijkste 

speerpunten voor opbrengstgericht werken 

zijn:

•  Het verbeteren van prestaties op de 

basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.

•  Het beter gebruiken van gegevens over de 

leerprestaties van leerlingen.

•  Het versterken van kennis die nodig is om de 

kwaliteit te verbeteren door het leren van en 

met elkaar.

De reken- en taalverbeterprojecten van het 

Projectbureau Kwaliteit rekenen inmiddels 

op het enthousiasme van zo’n 2.000 

scholen en bewijzen dat onderwijsteams 

in staat zijn om de omslag te maken. Dit 

thema besteedt aandacht aan verschillende 

verbeterwijzes en gaat in op opbrengstgericht 

leiderschap. Waarom is het van belang dat 

ook schoolleiders en besturen betrokken zijn? 

Hoe kun je als schoolleider naar je team en 

bestuur toe resultaatgericht zijn en wat is de 

meerwaarde daarvan?

Tot slot naar het kind in de klas; want als 

scholen bewust naar bepaalde opbrengsten 

toe werken, wat moeten die opbrengsten 

dan zijn? Jonge kinderen blijken volgens 

internationaal onderzoek veel complexere 

lesstof aan te kunnen dan tot nu werd 

aangenomen.

thema � opbrengstgericht leiderschap

‘zorg voor een omgeving wa arin  

Opbrengstgericht werken staat centraal 

in het onderwijsbeleid, zeker sinds het 

verschijnen van de Kwaliteitsagenda ‘Scholen 

voor morgen’ (2007). Meer en meer zijn 

schoolleiders en leerkrachten aan de slag met 

het leren van wat goed gaat en van wat beter 

kan, merkt Carine Hulscher-Slot, senior AVS-

adviseur en projectleider Opbrengstgericht 

leiderschap.

tekst carine hulscher-slot

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat scholen die 

gericht gebruik maken van tussentijdse opbrengsten en 

eindopbrengsten in het algemeen betere leerprestaties 

laten zien op de basisvaardigheden. Maar deze manier van 

denken en werken blijkt nog niet overal aan te slaan. Veel 

bestuurders hebben volgens de inspectie geen of onvol-

doende zicht op de opbrengsten van het onderwijs in hun 

scholen. Voor schoolleiders geldt soms dat zij de onderwijs-

opbrengsten verzamelen en in beeld brengen, maar vaak 

handelingsverlegen zijn als het gaat om passende interven-

ties op basis van de verzamelde gegevens.

In ‘Basis voor Presteren’, de beleidsnotitie van het ministe-

rie van OCW van december 2010, wordt opnieuw ingezet op 

een opbrengstgerichte aanpak. Zo’n aanpak vraagt onder 

andere om een leer- en verbetercultuur op scholen, een 

gemeenschappelijke visie en missie, duidelijke en realisti-

sche doelen, goede kwaliteitszorg en een heldere taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling.

Meer spelers
Bij opbrengstgericht werken heeft de leerkracht een cruciale 

rol. Maar er zijn meer spelers van belang. Bij het verbeteren 

van de prestaties van de leerlingen, en dus de opbrengsten 

van het onderwijs, zijn ook schoolleiders en bestuurders aan 

zet. Leerkrachten, schoolleiders en bestuurders hebben elk 

hun eigen verantwoordelijkheid. Opbrengstgericht werken 

kan niet zonder opbrengstgericht leiderschap, omdat school-

leiders van grote betekenis zijn op de schoolontwikkeling en 

het functioneren van het team.
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 leerkrachten voortdurend leren en hun onderwijsprocessen verbeteren’

Opbrengstgericht leiderschap betekent het zorgen voor 

een omgeving waarin leerkrachten voortdurend leren en 

hun onderwijsprocessen verbeteren, gericht op optimale 

opbrengsten door de leerlingen. Dat houdt ook in coaching 

van leerkrachten, ondersteuning, het bieden van mogelijk-

heden voor gerichte professionalisering en het bespreek-

baar maken van de opbrengsten en de noodzakelijke acties. 

Vaak vraagt opbrengstgericht leiderschap om een verande-

ring van de structuur en de cultuur binnen de school.

Project Opbrengstgericht leiderschap
Uit de Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen’ spreekt de 

veronderstelling dat de kwaliteit van het primaire proces 

beter wordt als bestuurders en schoolleiders leren van 

de ontwikkeling van leerprestaties van leerlingen. En dat 

diezelfde schoolleiders en bestuurders door het analyse-

ren van opbrengsten ook weten wat er goed gaat en wat 

er beter kan. Daarom kreeg de AVS van OCW het verzoek 

een plan te schrijven voor een project gericht op de ver-

sterking van opbrengstgericht werken door bestuur en 

management.

Eind 2009 startte het project onder bestuurlijke verant-

woordelijkheid van de PO-Raad en met betrokkenheid – 

naast de AVS – van de AOb, CNV Schoolleiders en de NSA. 

Bij het project ‘Opbrengstgericht leiderschap’ gaat het 

om vragen als wat is opbrengstgericht werken precies, 

hoe kan dat vanuit de verschillende verantwoordelijk-

heden van bestuurder en schoolleider worden ingevuld, 

welke instrumenten en hulpmiddelen zijn beschikbaar, 

hoe wordt een goede analyse uitgevoerd, hoe voeren 

bestuurders het gesprek met de schoolleiders, hoe doen 

schoolleiders dat met hun teams, wat zijn de vervolg-

stappen als is vastgesteld wat goed gaat en wat beter 

kan? Enzovoorts. Het doel is het verbeteren van de taal-, 
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aantoonbaar is dat na drie jaar de reken- en taalopbrengsten 

signifi cant zijn verbeterd door uitvoering van het plan van 

aanpak en als de opbrengsten ‘vermenigvuldigbaar’ zijn, is 

het project geslaagd.

Betrokkenheid
Om de voortgang en resultaten van Opbrengstgericht leider-

schap in beeld te brengen, wordt een aantal keer een monitor 

uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. Bij de aanvang 

van het project ontvingen de deelnemers een ‘attitudemoni-

tor’, bedoeld om op de drie niveaus – bestuur, schoolleiding 

en leerkrachten – te meten wat de kennis over, de ervaring 

met en de houding ten opzichte van opbrengstgericht wer-

ken was. Hieruit ontstond het beeld dat de attitude over het 

algemeen positief is, maar dat bij een aantal deelnemers er 

een discrepantie is tussen de niveaus bestuur en schoollei-

ding enerzijds en de leerkrachten anderzijds. De laatste groep 

voelde zich niet altijd betrokken bij de ingezette ontwikke-

lingen binnen de school. De besturen/scholen die dit betreft 

zetten stappen om deze betrokkenheid te verbeteren.

Inmiddels zijn de deelnemers aan de slag met de ‘mediomo-

nitor’, bedoeld om de stand van zaken met betrekking tot 

de uitvoering van de plannen te meten. De attitudemonitor 

wordt tegen het eind van de projectperiode herhaald, waarna 

de projectperiode wordt afgesloten met een eindonderzoek.

Patroon in activiteiten
Binnen het project is een veelheid aan activiteiten ontwik-

keld en zijn veel actoren betrokken. In de activiteiten is een 

patroon te zien. Er is vooral aandacht voor de voorwaarden, 

zoals de inrichting van de organisatie, het creëren van draag-

vlak, het ontwikkelen van een monitorsysteem en het aan-

stellen van stafmedewerkers. Kortom: men richt zich eerst op 

wat het eerst moet gebeuren.

lees- en rekenprestaties van kinderen, maar dan door het 

versterken van het resultaatgericht werken binnen bestu-

ren en scholen. Scholen en besturen doen in de praktijk 

kennis op, ontwikkelen deze en verzamelen, beschrijven en 

verspreiden de kennis.

Langetermijnvisie
Bij het versnellen en ‘verduurzamen’ van kwaliteitsverbe-

tering spelen zaken als: het vermogen tot integraal beleid, 

een goed ontwikkelde interne governance, beleidsvoerend 

vermogen, het vermogen om het geleerde te verankeren in 

de organisaties, gerichte professionalisering en een lange-

termijnvisie op onderwijskundig leiderschap.

Voor het project werken 74 besturen en samenwerkende 

besturen drie jaar lang aan het verwezenlijken van de 

reken-, taal- en leesdoelen uit hun plan van aanpak en aan 

het verbeteren, versterken en duurzaam implementeren 

van opbrengstgericht werken binnen hun eigen organisa-

tie. Er is veel ruimte voor een eigen invulling. Het project is 

een start; het is niet de bedoeling dat het na drie jaar stopt. 

Per deelnemend bestuur is een subsidiebedrag van 70.000 

euro beschikbaar gesteld, met als eis dat er minimaal tien 

scholen deelnemen. Besturen met minder scholen kon-

den er voor kiezen zich gezamenlijk aan te melden. Het 

bestuur/de besturen moeten aanvullend op het subsidie-

bedrag eigen middelen in te zetten. Ook een aantal eenpit-

ters doet mee aan het project.

Als bij een meerderheid van de deelnemende besturen 

h e t  w o r d t  s t e e d s  m e e r  g e m e e n g o e d 

o m  t e  p r at e n  o v e r  d e  o p b r e n g s t e n 

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

De afgelopen maand heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

Leiderschap is opbrengstgericht 
of is geen leiderschap.

De reacties zijn (ingekorte) weergave(n), 

ingezonden via de website.

 Jan van Etten van SBO De Wenteltrap 

in IJsselstein: “Eens. Echt leiderschap 

betekent leidinggeven aan doelbewust, 

doelgericht en doelmatig handelen. Het 

gaat erom dat je in staat bent de gedeelde 

en zo breed mogelijk gedragen visie/mis-

sie vorm en inhoud te geven. Je kunt onder 

woorden brengen wat je wilt bereiken en 

waarom. Hoe de doelen bereikt kunnen 

worden, deel je met je medewerkers. De 

leider inspireert en faciliteert en gunt zijn 

medewerkers de eer en het genoegen van 

het behalen van de beoogde doelen en 

resultaten. De opbrengst wordt gezamen-

lijk gevierd. En dan… op naar het volgende 

doel!”

Berry Hakkeling van De Regenboog en 

Het Podium in Rotterdam-Overschie: 

“Eens. Leiderschap in het onderwijs is 

altijd opbrengstgericht. Op het gebied van 

personeel moet leiderschap professionele 

groei geven, op fi nancieel gebied effec-

tieve bestedingen, op het gebied van leren 

maximale leeropbrengsten en op gebied 

van profi lering leerlingengroei.”

uw mening telt � peiling

26%
deels eens 60%

eens

14%
oneens
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Een ander groot cluster van activiteiten is professionalise-

ring. Er is een groot aantal verschillende externe instanties 

betrokken die de scholing verzorgen. De focus ligt vooral 

op scholing van leidinggevenden. In mindere mate zijn er 

activiteiten gericht op de – uitwerking van of refl ectie op – 

de governance structuur.

Eerste resultaten
In regionale netwerkbijeenkomsten en door middel van 

een digitale nieuwsbrief wisselen de deelnemers erva-

ringen uit en worden opbrengsten gedeeld. Steeds weer 

blijkt dat de deelnemers aan het project enthousiast en 

voortvarend aan de slag zijn met de activiteiten. De eerste 

resultaten worden zichtbaar en in veel gevallen is sprake 

van een cultuuromslag binnen teams, binnen scholen, op 

het niveau van de schoolleiding en op bovenschools niveau. 

Het wordt steeds meer gemeengoed om te praten over de 

opbrengsten van het onderwijs, het aanspreken van elkaar 

op te behalen resultaten en de gevolgen die dit heeft op het 

klimaat binnen de scholen. En dan gaat het niet alleen om 

de resultaten op het gebied van rekenen en taal. Juist het 

verbinden van opbrengstgericht werken naar het hele cur-

riculum is iets waar veel scholen mee bezig zijn. Dat ging 

in het begin vaak niet van een leien dakje, maar inmiddels 

kijken de deelnemers met trots naar de behaalde resulta-

ten. Zij zijn er daarbij van overtuigd dat het gaat om struc-

turele en dus blijvende resultaten. �

p r a k t i j k e r v a r i n g e n

Mieke Wessels, bovenschools directeur van SCO R’IJssel, 

is één van de deelnemers aan het project Opbrengstgericht 

leiderschap. Lees meer over haar ervaringen tot nu toe op 

pagina 18. Ook Otto Meulenbeek, algemeen directeur van 

Leerplein055 doet mee, zie de rubriek Zo kan het ook! op 

pagina 27.

m e e r  w e t e n ?

Belangstellenden voor de digitale nieuwsbrief van het project 

Opbrengstgericht leiderschap kunnen zich aanmelden bij de 

AVS, Winlan Man, w.man@avs.nl.

Carine Hulscher-Slot (c.hulscher@avs.nl) is 

werkzaam bij de AVS als senior adviseur op het 

gebied van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, 

medezeggenschap, organisatieontwikkeling, 

fusiebegeleiding, de verhouding bestuur-management en 

Policy Governance®. Ook houdt zij zich bezig met politieke 

beleidsbeïnvloeding en is zij projectleider Opbrengstgericht 

leiderschap.

thema � opbrengstgericht leiderschap

v e e l  s c h o l e n  z i j n  b e z i g  m e t  h e t 

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

w e r k e n  n a a r  h e t  h é l e  c u r r i c u l u m , 

n i e t  a l l e e n  r e k e n e n  e n  ta a l

Gérard Zeegers van obs de Bonckert in 

Boxmeer: “Ik ben het roerend met deze 

stelling eens, al lijkt het me zinvol om met 

elkaar de defi nities van leiderschap en 

opbrengstgerichtheid scherp te stellen. In 

mijn optiek zijn schoolleiders, leerkrach-

ten en kinderen allen (deels hun eigen) 

leiders. Zij hebben allemaal een doel voor 

ogen: duurzame groei en ontwikkeling voor 

zichzelf en voor anderen. Door over de ver-

wachte opbrengsten te denken, te spreken 

en af te stemmen, ontstaan doelgerichte 

plannen. Als die afstemming er is, ontstaat 

het partnerschap om samen op te trek-

ken. Vervolgens kijken alle betrokkenen 

samen terug en stellen vast in welke mate 

het (gemeenschappelijke) doel is bereikt. 

Successen worden gevierd en vervolgens 

wordt er opnieuw scherp gesteld, gedacht, 

gesproken en gewerkt. En zo ontstaan er 

voedzame, cyclische bewegingen en pro-

cessen die uitdagen om te (laten) leren! 

Helaas hanteren veel leiders in onze bran-

che hun eigen defi nities van opbrengst-

gericht werken, waarbij kinderen worden 

voorbereid om hun toetsen goed te maken. 

En dat heeft natuurlijk niets met leider-

schap te maken.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Je mag pas nadenken over 
leiderschap als je IPB op 
orde is.

Ga naar www.avs.nl en geeft 

uw mening!
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proj ec t b u r e au  k wa l i t ei t  w il  r e su ltat en  b o rg en

Opbrengstgericht werken maakt zichtbaar dat 

wat je doet, zin heeft. Succes gegarandeerd 

dus, al mag dat wel wat meer gevierd 

worden volgens Gea Spaans. De bevlogen 

projectleider van het Projectbureau Kwaliteit is 

enthousiast over de resultaten van de taal- en 

rekenverbeterpilots, maar ziet ook donkere 

wolken aan de lucht. “Het beleid is in Nederland 

altijd zo hijgerig.” tekst daniëlla van ‘t erve

‘Een keer minder 

thema � opbrengstgericht leiderschap

Gea Spaans (1963) is projectleider van de 
so-trajecten taal/lezen en opbrengstgericht 
werken voor het Projectbureau Kwaliteit. 
Daarnaast is zij projectleider van de pilots 
Taalbeleid Onderwijsachterstanden en 
Taalleesverbetertrajecten. Gea Spaans 
werkt sinds 2002 aan de ontwikkeling van 
leerlingenzorg. Foto: Rogier Veldman
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serieus mag best’

“Het mooiste van opbrengstgericht werken is dat je daar-

door merkt dat je er enorm toe doet. De leerkracht raakt 

trots op waar hij of zij mee bezig is en dat geldt ook voor 

de schoolleider.” Aan het woord is Gea Spaans, project-

leider bij het Projectbureau Kwaliteit. Ze kan niet anders 

dan enthousiast zijn, omdat ze ziet dat opbrengstgericht 

werken echt werkt. Bijna 2.000 scholen werken sinds 2007 

samen met het Projectbureau Kwaliteit aan het verbeteren 

van het taal- en rekenonderwijs. Spaans is heel tevreden 

over de omslag naar opbrengstgericht werken. Scholen 

bepalen hierin welke doelen ze met kinderen willen halen, 

wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze omgaan met de 

resultaten. “In het begin waren dat heel ingewikkelde 

vragen. Nu kijken teams niet alleen meer naar resultaten, 

maar ook naar de consequenties daarvan. Ze redeneren 

terug waarom de doelen wel of niet gehaald worden, of de 

methode wel voldoende biedt, welk leerkrachtengedrag 

nodig is of welk type schoolleider je moet zijn. Die verdie-

ping vind ik geweldig.”

Bedreigend
Opbrengstgericht werken vraagt om een onderwijskundig 

schoolleider met goede gespreksvaardigheden. “Als een 

groep onvoldoende scoort, kan dat gesprek erover voor de 

leerkracht al snel bedreigend worden. De kunst is te kijken 

naar wat er achter de gegevens zit. Daarvoor moet je ook in 

grote lijnen weten wat belangrijk is in het taal- en rekenon-

derwijs. Als je dat niet scherp hebt, ben je stuurloos in het 

gesprek.”

Het Projectbureau Kwaliteit biedt scholen handvatten door 

bijvoorbeeld het houden van conferenties en de inzet van 

taal- en rekenexperts die groepen scholen begeleiden. Ook 

zijn er ‘kwaliteitskaarten’ opgesteld die antwoord geven op 

veelgestelde vragen, zoals hoeveel tijd besteed moet worden 

om een bepaald doel te halen. De informatie is beschikbaar 

voor iedere school en zorgt volgens Spaans voor een ste-

vige basis om de omslag naar opbrengstgericht werken te 

maken en te behouden.

Toetscircus
De cijfers van de inspectie bevestigen dat de pilotscholen 

op de goede weg zijn: de prestaties voor zowel taal als 

rekenen groeien gestaag en de leerlingen scoren inmiddels 

voor begrijpend lezen boven de norm. Opbrengstgericht 

werken levert echter inmiddels ook kritiek op. Zo zou de 

focus op rekenen en taal ten koste gaan van andere vakken 

en zou de aandacht voor het kind ten ondergaan in het 

toetscircus dat ontstaat. “Flauwekul”, reageert Spaans. 

“Opbrengstgericht werken gaat over schoolontwikkeling 

en kwaliteit van het onderwijs. Toetsen zijn een indicatie 

of dat wat een school wil, er ook uitkomt, maar er hoeft 

echt niet nog meer getoetst te worden. Vooral kinderen 

die thuis niet of nauwelijks gestimuleerd worden, heb 

je veel te brengen op de basisvaardigheden. Want het 

effect van goed kunnen lezen werkt door in alle andere 

vakken.”

Het zorgt voor meer plezier in school, merkt Spaans. “Dat 

zie je vooral ook in het speciaal onderwijs. Als een kind 

het gevoel heeft dat het niet mee kan komen, bestaat het 

gevaar dat het zich terugtrekt of ander gedrag gaat verto-

nen. Als de leesprestaties omhoog gaan, gaat de motivatie 

van leerlingen om mee te doen ook omhoog. Ouders vin-

den hun kind dan echt veranderd, opeens wil het bijvoor-

beeld ook naar de bibliotheek.”

Het speciaal onderwijs heeft nog een grote slag te slaan. 

Het stellen van gezamenlijke doelen voor kinderen leek 

welhaast onmogelijk, aldus Spaans. “Een groot aantal 

scholen lukt dat inmiddels wel. Zij zijn afgestapt van 

alleen individuele handelingsplannen en geven ook 

groepsinstructie. Die kinderen krijgen zo veel meer mee, 

omdat de instructie niet versnipperd raakt. De eerste stap 

naar een beter evenwicht tussen zorg en onderwijs is 

gemaakt.”

Hijgerig
Ondanks haar enthousiasme, ziet Spaans wel degelijk 

donkere wolken aan de lucht. De Kwaliteitsagenda ‘Scho-

len voor morgen’ (2007), van waaruit deze pilots zijn 

gefi nancierd, loopt dit jaar af. Daarnaast brengen de 

invoering van Passend onderwijs en de daarmee gepaard 

gaande bezuinigingen een hoop onrust. “Als projecten 

hun succes bewezen hebben, valt in Nederland de fi nan-

ciering vaak weg. De gedachte is dat scholen het dan zelf 

wel kunnen en het is weer tijd voor een ander onderwerp. 

‘ t e a m s  k i j k e n  n i e t  a l l e e n  m e e r 

n a a r  r e s u ltat e n ,  m a a r  o o k  n a a r 

d e  c o n s e q u e n t i e s ’

>
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thema � opbrengstgericht leiderschap

Het beleid is altijd heel hijgerig, terwijl er vijf tot tien jaar 

nodig is om ontwikkelingen echt te borgen in de school. 

Het is dus de vraag of dat wat we zijn ingegaan, blijft 

doorgaan als het nu wordt losgelaten. Ik ben bang dat het 

opbrengstgericht werken zal wegzakken tot iets tussen de 

intern begeleider en de leerkracht. Maar als de schoolleider 

het niet oppakt, leidt het nooit tot schoolontwikkeling in 

brede zin.”

Het mooist zou zijn als opbrengstgericht werken op de 

politieke agenda blijft staan en dat scholen landelijk 

ondersteuning blijven krijgen. Spaans: “Eigenaarschap van 

scholen is iets moois, maar met een overvolle agenda komt 

niets van de grond. Bovendien heeft het weinig zin om elke 

school het wiel alleen te laten uitvinden. We moeten goed 

kijken hoe we elkaar op landelijk-, bestuurs- en school-

niveau kunnen versterken.”

Om opbrengstgericht werken goed van de grond te krijgen, 

zal de schoolleider volgens Spaans in elk geval afspra-

ken moeten maken met het bestuur. “Besturen zullen 

uitspraken moeten doen over wat er van het bordje van de 

schoolleider afgaat. Sommige besturen nemen bijvoorbeeld 

voor een deel de fi nanciële verantwoordelijkheid over of 

ondersteunen de schoolleider bij het personeelsbeleid. 

Besturen kunnen ook schoolleiders aan elkaar verbinden 

die als een soort maatjes met elkaar meekijken en meeden-

ken over het plan van aanpak. Dat leren van elkaar kwam 

ook in de pilots als sterk punt naar voren.”

Zorg dat je als schoolleider weet waar je staat, benadrukt 

Spaans. “Als je jezelf de maat kunt nemen, ben je een bete-

re gesprekspartner naar inspectie en bestuurder. Je zit een 

stuk zelfverzekerder als je kunt aangeven: dit is ons plan 

en we hopen over twee jaar hier te staan, omdat we dit 

zo gaan doen. Opbrengstgericht werken zorgt ervoor dat 

schoolleiders grip hebben op kwaliteit, omdat het zicht-

baar maakt dat wat je doet, zin heeft.”

Vier je successen, geeft Spaans als tip. “In het onderwijs 

zijn we heel zuinig in het geven van complimenten. Maar 

niet alleen de kinderen willen gewaardeerd worden, ook de 

leerkracht en de schoolleider. Breng er ook eens wat lucht 

in, ga eens fl ink lachen met elkaar, een keertje minder 

serieus mag best. Een directeur heeft bijvoorbeeld voor het 

team een masseuse ingehuurd voor een nekmassage tussen 

de middag. Dat vonden ze hartstikke leuk en dat moet je 

ook gewoon doen, zonder er ernstig over na te denken of 

dat er wel uit kan. Het plezier hebben met elkaar betaalt 

zich aan alle kanten weer terug.” �

‘a l s  j e  a l s  s c h o o l l e i d e r  j e z e l f 

d e  m a at  k a n  n e m e n ,  b e n  j e  e e n 

b e t e r e  g e s p r e k s pa r t n e r ’

“Als de prestaties omhoog gaan, gaat de motivatie van leerlingen om mee te doen ook omhoog”, aldus Gea Spaans.
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v e r b e t e r t r a j e c t e n  v o o r  ta a l- ,  l e e s -  e n  r e k e n o n d e r w i j s  

onderwijs ontwikkelingen en je te laten inspireren door pioniers en hun methodes. Kader Primair  

van het taal-, lees- en rekenonder 

thema � opbrengstgericht leiderschap

workshop ‘werken met de datamuur en groepsplan’ door ad kappen

‘Voor elk kind Passend onderwijs,

geen inclusief onderwijs’

Leerlingen kun je toetsen op lezen, spelling en 
rekenen. Maar wat doe je vervolgens met de 
resultaten? Steunpunt Onderwijszorg Enschede 
(SPOE) ontwikkelde een leesverbeterplan waarbij 
alle leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd worden. 
Passend onderwijs in de klas.

“In textielstad Enschede, met een lager opgeleide bevol-

king, hebben we kinderen heel lang gepamperd en de lat 

laag gelegd”, vertelt Ad Kappen, algemeen coördinator van 

Steunpunt Onderwijszorg Enschede (ondersteunt 43 basis-

scholen met ongeveer 9.500 leerlingen). “Resultaat: 10 tot 

15 procent van onze leerlingen kon onvoldoende lezen.” 

In augustus 2006 startte het SPOE op al ‘haar’ basisscholen 

met het leesverbeterplan. Niet de leerling, maar de doelen 

– met daaraan gekoppeld de leerstof – staan centraal.

“Er zijn geen verschillen tussen kinderen, alleen verschil-

len in instructiebehoefte”, aldus Kappen. Om achter die 

instructiebehoefte te komen, werd en wordt er getoetst: 

welke leerlingen zijn onafhankelijk (A-B), gevoelig (C) 

en afhankelijk (D-E). Resultaten staan in de zogenaamde 

‘datamuur’: een helder overzicht waar aan de hand van 

kleuren de scores per leerling, klas en school duidelijk zijn 

af te lezen. Leerlingen met dezelfde instructiebehoeften 

worden in de klas geclusterd. A- en B-leerlingen krijgen één 

keer instructie, C-leerlingen krijgen het nogmaals uitge-

legd en gaan dan aan het werk. Voor de leerkracht is vervol-

gens voldoende ruimte om intensief met D- en E-leerlingen 

de stof te bespreken. Tot en met groep 5 doet iedereen mee 

aan dit groepsplan. Kappen: “Leerlingen met specifi eke 

behoeften boeken de meeste vooruitgang als zij zo lang 

mogelijk bij het groepsprogramma betrokken zijn.” De 

leerkracht schakelt pas de intern begeleider in, als een leer-

ling herhaald en aantoonbaar onvoldoende profi teert. In 

en tussen de scholen is regelmatig overleg over tussentijdse 

testresultaten. “Open en bloot, zonder schaamte”, aldus 

Kappen. “Kennisoverdracht staat centraal.”

Houding
Het leesverbeterplan betekende een 180 graden switch 

voor het SPOE. Kappen: “Wij hebben onszelf hoge doelen 

gesteld. Vervolgens moet je kijken of een school in staat is 

om dit te bieden en of er speciale middelen of hulp nodig 

zijn. Wat we willen onderwijzen is afgesproken en te leren, 

ondersteuning is nodig in ‘hoe’ dit nu te doen.”

De lessen v 

‘a l l e  l e e r l i n g e n  h a l e n 

d o e l e n ’

Marieke Dawson, beleidsmedewerker onderwijs bij SKO 

De Zwerm (Den Haag), is enthousiast. “Wij zijn zelf bezig 

met een traject opbrengstgericht werken, bestuursbreed. 

Een datamuur geeft een duidelijk overzicht van de ver-

schillende opbrengsten die je hebt behaald. Belangrijk is 

de positieve insteek: alle leerlingen gaan de doelen halen, 

sommigen met iets meer en sommigen met iets minder 

leertijd.”
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o n d e r   d e  l o e p  Onderwijscongressen zijn de ideale plek om op de hoogte te blijven van

 liep een   dag mee tijdens het onderwijscongres ‘Tien jaar leren in Lunteren’, waar het verder verbeteren

wijs centraal stond. tekst noortje van dorp

Volgens Kappen moeten directeuren ook hun verantwoor-

delijkheid als onderwijskundig leider (weer) nemen. “Leg 

niet alles bij de ib’er neer, maar zorg voor een klimaat waar 

opbrengst- en handelingsgericht werken mogelijk is. Bij-

voorbeeld door overbodige zaken buiten school te houden.”

an Lunteren

workshop: ‘opbrengstgericht werken en kansen voor besturen’ door mieke wessels

‘Doelen worden nog vaak wollig 

geformuleerd’

Alle activiteiten van ‘opbrengstgericht leiderschap’ val-

len onder de zes centrale thema’s van het SCO R’IJssel 

strategisch beleidsplan 2009-2013. “Belangrijk, de scho-

len moeten niet het gevoel krijgen dat er wat bij komt”, 

verduidelijkt Mieke Wessels, bovenschools directeur. Alle 

tien scholen van de stichting doen mee. Elke school krijgt 

de ruimte om passend bij de eigen schoolontwikkeling in 

te steken. Zo kunnen de scholen per schooljaar kiezen of 

ze aan een taalonderdeel of rekenen gaan werken.

Bovengemiddelde opbrengsten voor taal, lezen en 
rekenen, dat is het doel van SCO R’IJssel (Duiven/
Westervoort). Om dat te bereiken, worden leerkrachten 
sinds najaar 2010 in het project Opbrengstgericht 
leiderschap gestimuleerd om onderzoekend te werken. 
Dat betekent opbrengsten en onderwijsleerprocessen 
leren analyseren en refl ecteren op eigen handelen.

Het SPOE legde haar lat hoog, het behalen van de lande-

lijke norm was onvoldoende. En niet onverdienstelijk: meer 

dan 85 procent van de leerlingen halen eind groep 3 AVI-2 

en eind groep 4 AVI-5. In groep 8 haalde vorig schooljaar 

98 procent AVI-9.

De foto’s op deze en de volgende pagina zijn gemaakt tijdens de workshop van Mieke Wessels van SCO R’IJssel. Foto’s: Gerard Helt
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workshop ‘opbrengstgericht werken en leerlingvolg systemen’ door 

tijn bloemendaal (hco) en ina cijvat (expertis)

‘Opbrengstgericht werken vereist 

duidelijke doelen en evaluatie’

Volgens Wessels hebben schoolleiders in het traject een 

spilfunctie: “Het beleid wordt aan tafel bedacht, zij moeten 

voor de vertaling naar de werkvloer zorgen.” Daarnaast 

geeft ze als tip mee om goed te plannen en regelmatig af 

te stemmen met deelnemende partijen. “Plan in blokken, 

zodat de doelen helder blijven en evalueer deze regelmatig. 

Bij samenwerking met andere partijen, zoals bij ons het 

geval is, is regelmatige afstemming cruciaal om de neuzen 

dezelfde kant op te houden.”

SCO R’IJssel heeft de LVS-gegevens van juni 2010 als nulme-

ting gebruikt en hoopt in drie jaar onder andere te berei-

ken dat 90 procent van de leerlingen een A/B/C-score heeft 

voor technisch lezen.

Talenten ontwikkelen
Voor het ontwikkelen van de talenten van leerlingen, moe-

ten vooral leerkrachten en schoolleiders aan de slag. Wes-

sels: “Leerkrachten moeten de relatie leggen tussen eigen 

handelen en de opbrengsten van het onderwijsleerproces 

en onderzoeken of ze goed bezig zijn. Ze leren om de inter-

actie, de instructie, het programma en soms de doelen bij 

te stellen. Op alle niveaus zijn we bezig het SMART formu-

leren van doelen te verbeteren: leerkrachten in hun POP 

en in de groepsplannen en directeuren en bestuur in hun 

jaarplannen. Het is heel gebruikelijk om in de sport duide-

lijke doelen te stellen, maar in het onderwijs zijn we toch 

geneigd om wollig te formuleren.” Externe adviseurs zijn 

ingeschakeld om de leerkrachten en schooldirecteuren te 

ondersteunen bij het implementeren van opbrengstgericht 

werken.

SCO R’IJssel is sinds dit schooljaar intensief gaan samen-

werken met pabo HAN in Arnhem. Krachtig Meesterschap 

is één van de projecten waarvoor ze een subsidie toegekend 

hebben gekregen. Wessels: “Studenten zijn nu veel meer 

betrokken doordat ze aan een opdracht van de stageschool 

werken en niet aan een opdracht vanuit de pabo.”

toetsresultaten, een open en professionele sfeer en onder-

wijskundig leiderschap. Bloemendaal: “Daarvoor zijn hel-

dere afspraken nodig, onder andere over de afname van 

toetsen, planning van besprekingen en klassenbezoeken, 

taken en verantwoordelijkheden.” Scholen die leerresultaten 

evalueren en bijstellen en op groepsniveau hoge verwachtin-

gen stellen aan de leerlijn scoren hoog. “Maar pas op”, voegt 

Bloemendaal toe. “Tegelijk is ook gebleken dat scholen die 

níet opbrengstgericht werken beter scoren dan scholen die 

dit mátig doen. Belangrijk is dus dat je een keuze maakt.”

Wat betreft het doelen stellen adviseren Bloemendaal en 

Cijvat niet alleen te kijken naar de normverdeling van Cito. 

De overtuiging dat toetsresultaten niet alleen iets 
zeggen over de ontwikkeling van individuele leerlingen, 
maar juist ook over de kwaliteit van het geboden 
onderwijs, wordt gemeengoed. Onderwijsadviseurs Tijn 
Bloemendaal en Ina Cijvat zien dat veel scholen nog 
worstelen met het stellen van doelen met Cito-toetsen. 
Ook het cijfermatig en onderwijskundig interpreteren 
van overzichten uit leerlingvolgsystemen blijkt in de 
praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Als voorwaarden voor opbrengstgericht werken noe-

men de onderwijsadviseurs: het serieus nemen van de 

‘e e n  a n d e r e  i n v a l s h o e k ’

Erik Schuddebeurs, schoolleider van obs De Molenberg 

(Grootegast) is samen met zijn ib’er naar het Lunteren-

congres gekomen. De informatie uit de workshop is voor 

hem niet nieuw. “Maar het is interessant om het verhaal 

eens van de andere kant, het bovenschools management, 

te horen.”
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MET KRACHT OP KOERS
OSG is dé integrale dienstverlener op het gebied van advies, administratie 

en personeel in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg. Onze specialisten 

onder  steunen, adviseren en begeleiden management en bestuur onder meer 

op het gebied van:

Zo blijft uw organisatie met kracht op koers! 

OSG
Postbus 318
6800 AH  ARNHEM

T (026) 323 88 11
E info@osg.nl
I www.osg.nl
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Ter afsluiting hameren Bloemendaal en Cijvat op het 

interpreteren van de informatie uit het leerlingvolgsys-

teem en vervolgens het nemen van beslissingen. Bloemen-

daal: “Alleen door dat te doen, weet je wat de factoren van 

borging en verbetering zijn.” �

Sommige scholen zullen vanwege hun leerlingpopulatie 

veel hogere doelen stellen om het talent van kinderen 

maximaal te ontplooien. Voor sommige scholen kan het 

streven naar 25 procent A-scores bijvoorbeeld betekenen 

dat de kinderen fl ink worden onderschat.

Leerlingvolgsystemen
Bloemendaal en Cijvat geven aan welke overzichten van 

toetsresultaten het meest relevant zijn bij het monitoren 

van de onderwijsopbrengsten. LOVS (Cito), ParnasSys, 

ESIS-Webbased en SchoolOAS Dotcomschool zijn de belang-

rijkste systemen voor het registeren van leerlinggegevens. 

Elk kent eigen voor- en nadelen volgens de adviseurs (zie 

ook pagina 6). Maar elk systeem kan gebruikt worden 

bij het vormgeven aan opbrengstgericht omgaan met 

toetsresultaten.

Belangrijk is vooral om, aan de hand van een leerlingvolg-

systeem, resultaten kritisch te evalueren. Bloemendaal: “Als 

groep 6 in één schooljaar minder goed presteert, hoeft het 

niet direct te betekenen dat er een fundamenteel probleem 

is met dit leerjaar.” Volgens de onderwijsadviseur is het veel 

interessanter om de resultaten van deze groep door de jaren 

heen te bekijken én de resultaten van alle groepen 6 van de 

afgelopen jaren. “Op die manier kun je veel duidelijker zien 

waar het probleem ligt: heeft de groep extra aandacht nodig 

of is het juist het leerjaar dat aanscherping nodig heeft?”

‘s ys t e m e n  v e r a n d e r e n 

d a g e l i j k s ,  h o u d i n g  m o e t  a l s 

e e n  h u i s  s ta a n ’

Directeur Reinier Vierhoven van obs De Keerkring 

(Dordrecht) is sinds anderhalf jaar bezig met een lees-

verbeteringstraject op zijn school. Vierhoven geeft 

nog als extra tip mee dat vooral de basishouding voor 

opbrengstgericht werken (registreren, evalueren, inter-

preteren) geramd moet zitten op een school. “Maak een 

duidelijke keus als bestuur/school voor een bepaald 

registratiesysteem en zorg ervoor dat hiermee de 

resultaten en analyses van opbrengstgericht werken 

inzichtelijk worden.”

Kijk voor meer informatie, verslagen en handouts op: 
http://schoolaanzet.nl/conferenties/lunteren2011

thema � opbrengstgericht leiderschap
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thema � opbrengstgericht leiderschap

‘we moeten het leervermogen van jonge kinderen beter benut ten’

Kinderen begrijpen op jonge leeftijd al complexe verbanden en kunnen cognitief meer aan 

dan zij nu meestal op de basisschool aangeboden krijgen. Daarmee blijft hun leervermogen 

onderbenut en presteren kinderen minder dan waartoe ze in staat zijn, blijkt uit internationaal 

wetenschappelijk onderzoek. De leerkracht is de cruciale factor: hij of zij moet zich blijven 

ontwikkelen en zich op de hoogte blijven stellen van nieuwe onderwijswetenschappelijke 

inzichten. tekst susan de boer

Kinderen

meer
kunnen
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Niet pas vanaf elf jaar, zoals de cognitieve ontwikkelings-

theorie van Jean Piaget beschrijft, maar al veel eerder 

kunnen kinderen logisch redeneren en abstract denken. 

Vanaf een jaar of vijf leggen kinderen al causale verbanden, 

een voorwaarde voor het logisch kunnen denken. Pabo’s 

hanteren nog steeds de ontwikkelingsstadia van Piaget, 

en dat geeft een vertekend beeld van wat kinderen kun-

nen, zegt Laurence Guerin, pedagoog en docent bij pabo 

Saxion in Deventer. “Er zijn inmiddels nieuwe onderzoe-

ken die aantonen dat kinderen al jong causale verbanden 

zien. De Amerikaanse psycholoog en fi losoof Alison Gop-

nik heeft met ingenieuze experimenten aangetoond dat 

baby’s al causale verbanden zien tussen gebeurtenissen. 

Als je causale verbanden ziet, kun je een verklaringsmodel 

ontwikkelen waarmee je de wereld en het handelen van 

mensen kunt voorspellen. Vanaf drie jaar kunnen kinderen 

al reeksen gebeurtenissen voorspellen: als dit blokje tegen 

dat blokje botst, dan gaat vervolgens daar een vliegtuigje 

omhoog.” Ook het kunnen abstraheren van het hier en nu, 

als…dan-redeneringen, alternatieven kunnen inzien voor 

plaatsgevonden gebeurtenissen, kunnen kinderen van vier 

of vijf jaar al. “Bijvoorbeeld: wat zou er gebeurd zijn als 

je moeder niet bij de ene uitgang van de school op je had 

gewacht, maar bij de andere. Dat vermogen moeten we 

benutten.”

Een andere pleitbezorger voor het beter benutten van het 

leervermogen van kinderen is Kees Vernooy, lector Effec-

tief Leesonderwijs bij Hogeschool Edith Stein in Hengelo. 

“Angelsaksisch onderzoek van na 1995 laat zien dat er geen 

periode in het leven is waarin meer wordt geleerd dan de 

eerste zes levensjaren. Dus is ook vroeg ingrijpen nodig 

om problemen met leren te voorkomen. Om te beginnen 

moet je hoge verwachtingen hebben en hoge doelen stel-

len. Al lang is bekend dat leerlingen die als zwak worden 

gezien veel minder moeilijke en uitdagende leerstof krij-

gen aangeboden dan de doorsnee of goede leerlingen. Dat 

is desastreus, want het effect ervan is dat in de loop der tijd 

de voorspellingen van de leerkracht over de mogelijkheden 

van de zwakke leerlingen zullen uitkomen.“

Processen en concepten begrijpen
Guérin doet voor haar promotie onderzoek naar de 

manier waarop het basisonderwijs omgaat met de betrek-

kelijk nieuwe onderwerpen democratisch burgerschap en 

duurzame ontwikkeling. Volgens haar vergen deze onder-

werpen diepgaander kennis en inzicht dan nu wordt 

aangeboden. “Het lijkt nu vooral te gaan om sociale en 

morele gedragsvorming. Naar elkaar luisteren, je inleven 

in de ander, licht uitdoen in de gang en zuinig zijn op de 

natuur. Er wordt een veel te eenvoudige voorstelling van 

zaken gegeven, en die klopt vaak ook niet.” Uit onder-

zoek blijkt dat kinderen van zes jaar al economische 

processen en concepten als winst maken, competitie 

tussen verkopers, wensen van consumenten, afwegingen 

tussen geld uitgeven of geld sparen, prima begrijpen. 

“We weten dat kinderen van zes, zeven, acht jaar beter 

ongewone of onbekende perspectieven kunnen zien, cau-

sale verbanden leggen en negatieve correlatie zien – dus 

hoe ‘meer’ kan leiden tot ‘minder’ – dan we dachten. Dat 

betekent dat de leerstof die we aanbieden in de klas com-

plexer kan zijn. Dat we dat nu wel weten en vroeger niet 

komt ten dele doordat de onderzoeken zijn verbeterd. 

Vroeger waren experimenten taliger, waardoor kinderen 

niet altijd de vraag begrepen, en onderzoekers waren 

meer gericht op het al dan niet juiste antwoord dan op 

de redenering die schuilt achter het antwoord. Daar-

naast zijn de omgevingsfactoren veranderd. We weten 

uit onderzoek dat de omgeving het begrip aanmerkelijk 

beïnvloedt. Een simpelere samenleving hanteert bijvoor-

beeld eenvoudigere concepten van economie dan hier in 

het westen. Als volwassenen in de omgeving complexe 

economische begrippen hanteren, pikken kinderen dat 

op.”

Realistische hoge doelen
Dat het huidige onderwijs geen recht doet aan het ver-

mogen van kinderen complexe zaken te begrijpen ziet 

Guérin onder meer terug in de huidige methodes voor 

zaakvakken. “Wat blijkt is dat deze methodes juist simpe-

ler zijn geworden, steeds meer plaatjes en steeds minder 

tekst. Dat betekent dat de inhoud verschraalt. Terwijl 

kinderen voor onderwijsdoelen als burgerschapsvorming 

‘d e  o n t w i k k e l i n g s s ta d i a  v a n  p i a g e t 

g e v e n  e e n  v e r t e k e n d  b e e l d  v a n  w at 

k i n d e r e n  k u n n e n ’

Laurence Guérin (1951) werkt als docent 

bij pabo Saxion in Deventer en is lid 

van de Kenniskring Daltononderwijs 

en Onderwijsinnovatie. Zij studeerde 

bedrijfseconomie en pedagogiek 

en bereidt een promotie voor over 

burgerschapsvorming en duurzame 

ontwikkeling op basisscholen.

Kees Vernooy (1945) is lector Effectief 

Leesonderwijs bij de Hogeschool Edith 

Stein in Hengelo. Vernooy stroomde via 

de ulo en de kweekschool door naar de 

universiteit en ontwikkelde zich tot taal- 

en leesspecialist. Een belangrijke, recente 

publicatie is ‘Lezen stopt nooit’ (2009), 

een uitgave van hogeschool Edith Stein.
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Carrière als leraar? 
Het kan!
Talent moet de ruimte krijgen. Scholen zijn druk bezig met 

de invoering van de functiemix. Met elkaar hebben we 

afgesproken om de komende jaren hard te werken aan de 

kwaliteit van het onderwijs. U speelt daarbij een belangrijke 

rol. In oktober 2011 kijken we hoe ver scholen zijn met de 

invoering. Bent u ook op de goede weg om uw leraren 

carrièreperspectief te bieden?  
Op hetkaninhetonderwijs.nl vindt u praktische informatie over de 

functiemix. U kunt er ook ondersteuning op maat aanvragen door een 

functiemix-ambassadeur. Functiemix-ambassadeurs zijn collega’s die 

reeds ervaring hebben met de invoering van de functiemix op hun school 

en die u graag vertellen over hun ervaringen.

Carrière als leraar? Het kan! 
Dus kijk op www.hetkaninhetonderwijs.nl
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thema � opbrengstgericht leiderschap

en duurzame ontwikkeling kennis moeten krijgen, en 

inzicht in economische, ecologische en sociale verbanden. 

Leerkrachten moeten veel kritischer zijn ten aanzien van 

de methode.” Daarbij moet wel rekening worden gehouden 

met het type kind. “Kinderen moeten ook niet overschat 

worden, dan begrijpen ze de stof niet of ze leren het ver-

keerd aan. Ook blijkt dat in een klas met goede leerlingen 

de zwakkere leerlingen gedemotiveerd kunnen raken.”

Hoge verwachtingen leiden tot hoge doelen en tot hogere 

prestaties, zowel bij de risicoleerling als bij het hoogbe-

gaafde kind. Deze hoge verwachtingen moeten wel realis-

tisch zijn, zegt Vernooy. “Het is niet realistisch om als doel 

te stellen dat kinderen in groep 3 een leesniveau van AVI 

Plus moeten halen. De wetenschap kan scholen helpen 

met het vaststellen van realistische hoge doelen, bijvoor-

beeld door in goed opgezette projecten uit te proberen wat 

haalbaar is.” Uit het stellen van realistische hoge doelen 

blijkt de deskundigheid van de leerkracht, met name of 

hij of zij effectief kan omgaan met risicokinderen. “Lage 

verwachtingen gaan dikwijls gepaard met een lage leer-

krachtprofessionaliteit en hebben negatieve effecten voor 

de resultaten en het zelfvertrouwen van kinderen, vaak 

ontstaat dan ook probleemgedrag”, aldus Vernooy, die in 

dit verband verwijst naar de Nieuw-Zeelandse onderzoeker 

John Hattie. Hattie toonde aan dat de sociaal-economische 

omstandigheden van leerlingen minder belangrijk zijn dan 

de instructievaardigheden van de leerkracht. “Leerkrach-

ten die goede instructie geven dragen bij aan het dempen 

van de milieukloof”, vindt Vernooy. “Ook in Nederland zijn 

er excellente scholen die achterstanden effectief weten aan 

te pakken.” Doorgaande leerlijnen en goede voor- en vroeg-

schoolse educatie spelen een rol, maar Vernooy wil het 

belang ervan niet overschatten. “De doorgaande lijn mag 

niet een alibi zijn om de verantwoordelijk voor bepaalde 

leerlingen door te schuiven naar het voortgezet onderwijs.”

‘Tiger mom’
Zowel Guérin als Vernooy zien de nadruk die de samen-

leving en scholen leggen op de basisvaardigheden taal en 

rekenen en ‘opbrengstgericht werken’ vooral als positief. 

Voorlopig is er geen kans dat de Nederlandse school een 

geïnstitutionaliseerde versie van de ‘tiger mom’ wordt. “Het 

gevaar dat we te cognitief te werk gaan is nog lang niet in 

zicht”, zegt Guérin. “Ik vind bovendien dat pedagogische 

programma’s als de Vreedzame school en de Leerlijnen 

Argumenteren van de SLO te gericht zijn op procedures 

en te weinig op de inhoud. Als je debatteert, gaat het er 

niet alleen om dat je begrip en respect moet hebben voor 

elkaar, maar ook om kennis van het onderwerp.” Kees 

Vernooy stelt vast dat sociaal-emotionele problemen vaak 

gepaard gaan met problemen op het gebied van taal en 

rekenen. Wel ziet hij in de praktijk dat ouders steeds 

meer druk uitoefenen. “Er zijn cursussen Cito Eindtoets 

en huiswerkklassen en er zijn steeds meer ouders die pro-

beren te voorkomen dat hun kind naar het vmbo gaat.”

Universiteiten, pabo’s en het onderwijsveld zelf zouden 

zich deze inzichten moeten aantrekken, vinden Guérin 

en Vernooy. Vernooy: “We moeten veel meer de kwaliteit 

van ons onderwijs verbeteren vanuit de inzichten van 

de onderwijswetenschappen. In mijn projecten maak 

ik gebruik van Angelsaksisch onderzoek. Nederlandse 

universiteiten bemoeien zich bijna niet op een praktisch 

niveau met het onderwijs. Het effect van buitenlandse 

onderzoeksresultaten kun je zien in bijvoorbeeld Ensche-

de, waar kinderen het op het gebied van lezen en rekenen 

ondanks een sociaal-economische achterstand veel beter 

doen dan het landelijk gemiddelde.” Volgens Guérin is 

een sleutelrol weggelegd voor de pabo’s. “Wetenschappe-

lijke kennis bijhouden is een vaardigheid die leerkrachten 

niet beheersen. Vaak zijn de publicaties in het Engels en 

wordt er academisch jargon gebruikt. Op de pabo worden 

leerkrachten niet voorbereid op het lezen van weten-

schappelijk onderzoek en het kritisch bevragen voor 

toepasbaarheid in de eigen praktijk. Ook kan de infor-

matiedichtheid en de kwaliteit van kennis op de pabo 

verbeterd worden. Zowel aan leerlingen als aan studenten 

worden nu te lage eisen gesteld.” �

c o n f e r e n t i e  ‘g e e f  t e  d e n k e n ’

Op 25 mei 2011 organiseert het lectoraat Dalton-

onderwijs en Onderwijsinnovatie van pabo Saxion in 

samenwerking met het Programma Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling in Deventer de landelijke conferentie ‘Geef 

te denken’.

Zowel democratische burgerschapsvorming als duur-

zame ontwikkeling vragen kinderen mee te denken over 

ingewikkelde vraagstukken. Leren zij dat voldoende 

op de basisschool? Of menen we dat ze dat nog niet 

kunnen? Naar aanleiding van een (internationale) 

expertmeeting over wat middenbouwleerlingen eigenlijk 

aankunnen en of het onderwijs pedagogisch uitdagender 

kan. Laurence Guérin is een van de sprekers en gaat in op 

de nieuwste inzichten rond de cognitieve ontwikkeling 

van basisschoolleerlingen.

Meer informatie: www.saxion.nl/onderwijsinnovatie/

conferentie/uitnodiging of mail naar 

conferentie.kcoi@saxion.nl.

‘ w e t e n s c h a p p e l i j k e  k e n n i s 

b i j h o u d e n  i s  e e n  v a a r d i g h e i d  d i e 

l e e r k r a c h t e n  n i e t  b e h e e r s e n ’
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specia al (ba sis)onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs 
werkt momenteel aan een nieuw 
waarderingskader voor het speciaal 
onderwijs. De inspectie wil op 
een aantal punten belangrijke 
wijzigingen doorvoeren. Een fors 
in het oog springende verandering 
is het verlaten van het werken 
met handelingsplannen en het 
gaan werken met ontwikkelings-
perspectieven. Het speciaal basis-
onderwijs maakte die slag een paar 
jaar geleden al.
tekst bob ravelli

De inspectie heeft in enkele ‘rondes’ erva-

ring opgedaan met eerdere versies van het 

waarderingskader. De opgedane ervaringen 

hebben geleid tot inhoudelijke bijstelling 

van het kader. Het nieuwe waarderingskader 

voor het speciaal onderwijs zal onder meer 

de volgende elementen bevatten:

-Het bevoegd gezag stelt bij plaatsing voor 

iedere leerling binnen zes weken een ont-

wikkelingsperspectief (OPP) vast.

-De school gebruikt een samenhangend 

systeem van (genormeerde) instrumenten 

en procedures voor het volgen van de pres-

taties en de ontwikkeling van de leerlingen.

-De school volgt of leerlingen zich ontwik-

kelen conform het OPP en maakt naar aan-

leiding hiervan beredeneerde keuzes.

-De school zoekt de structurele samenwer-

king met ketenpartners waar noodzakelijke 

interventies op leerlingenniveau haar eigen 

kerntaak overschrijden.

De inspectie ziet het OPP als een vastge-

legde uitspraak waarin de school duidelijk 

maakt welke leerroute de leerling gaat 

volgen. Aan die betreffende leerroute is 

zowel een vast eindniveau als een vaste 

uitstroombestemming gekoppeld.

Meten is weten
Ook hier is de tendens ‘wat we meten, 

kunnen we weten’ zichtbaar. Wat overigens 

tevens impliceert dat wat we niet meten, we 

derhalve ook niet (echt) kunnen weten. En 

het laat zich raden wat een groter en inte-

ressant ontwikkelingsgebied bestrijkt, zeker 

voor de groep leerlingen in het speciaal 

onderwijs (so).

Als het gaat om de vaststelling van de 

opbrengsten zal, op termijn, vooral gekeken 

worden naar de cognitieve vakken Rekenen, 

Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en 

Spelling, aldus Eef Hoeksma, inspecteur 

Expertisecentra (EC) bij de onderwijsinspec-

tie. Daarnaast zal ook aandacht besteed 

worden aan de leergebiedoverstijgende 

ontwikkelingsgebieden, in het bijzonder de 

sociale competenties.

Welke toetsresultaten gaat de inspectie 

hiervoor gebruiken? Hoeksma: “Cito heeft 

de opdracht gekregen een leerlingvolg-

systeem te ontwikkelen voor het speciaal 

onderwijs en zij zijn daar al een eind mee 

gevorderd. Wanneer de toetsen uit dit leer-

lingvolgsysteem voor alle leerjaren beschik-

baar zijn, dan zal daar zeer waarschijnlijk 

op gefocust worden. Naar verwachting is dit 

aan het eind van dit kalenderjaar bereikt.”

Geen doel maar middel
Waar voorheen in het so volgens de inspec-

tie toch vaak de nadruk op het proces lag, 

zal die nadruk nu op de opbrengst komen 

te liggen. Wel wordt opgemerkt dat het OPP 

een middel en geen doel is. Opmerkelijk: de 

inspectie stelt hier dus een middel verplicht 

ongeacht het feit dat er wellicht andere 

middelen zijn om goede opbrengsten in het 

so te realiseren. Verder dient het OPP ambi-

tieus te zijn. Hoge verwachtingen hebben 

leidt in het algemeen tot hoge resultaten. 

Het OPP moet worden geformuleerd in de 

tijd (strakke planning, eind- en tussenop-

brengsten), moet meet- en toetsbaar zijn, 

intern zowel als extern kunnen worden 

vergeleken (met vergelijkbare populaties) 

en gericht zijn op opbrengsten. Het OPP is 

een beïnvloedbaar systeem. Dat wil zeggen 

dat er tussentijds bij remmende of bevor-

derende wijzigingen in de omstandigheden 

kan worden bijgesteld.

De wettelijke basis voor het OPP komt voort 

uit de wet Kwaliteit, voorheen Passende 

Kwalifi caties. In dit wetsvoorstel is het OPP 

opgenomen. De inspectie gaat er vanuit dat 

dit wetsvoorstel door zowel de Tweede als 

Eerste Kamer zal worden aanvaard, omdat 

de inhoud ervan op een breed draagvlak in 

het onderwijsveld kan rekenen. �

m e e r  w e t e n ?

In de Nieuwsbrief van de inspectie 

voor het EC-scholenveld van 29 maart 

2011 staat nadere informatie over 

het nieuwe waarderingskader. Zie 

www.onderwijsinspectie.nl/actueel/

nieuwsbrieven.

Bob Ravelli (b.ravelli@avs.nl) is 

adviseur bij de AVS op het gebied 

van onderwijs en leerlingenzorg.

nieuw waarderings-

kader voor speciaal 

onderwijs 

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

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

n u  o p  d e  o p b r e n g s t  ko m e n  t e  l i g g e n
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen 

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

maand in Zo kan het ook!: Door opbrengstgericht te werken presteren 

de 27 basisscholen en drie speciale (basis)scholen van het Apeldoornse 

schoolbestuur Leerplein 055 veel beter dan voorheen. tekst andrea holwerda

Dalende leerlingaantallen en het verzelf-

standigen van het schoolbestuur waren 

eind 2006 aanleiding voor Leerplein 055 

om opbrengstgericht te gaan werken. “We 

wilden en willen het beste uit de leerlingen 

en leerkrachten halen, ons onderscheiden 

van andere scholen en op die manier ook 

nieuwe leerlingen trekken”, verklaart 

algemeen directeur Otto Meulenbeek. Om 

dat te kunnen doen, moet je de prestaties 

van je leerkrachten en leerlingen managen, 

stelt Meulenbeek. “Niet bezig zijn met de 

waan van de dag. Niet alleen dankzij een 

kengetallenkaart weten waar je staat en wat 

de norm is, maar ook bedenken waar je naar 

toe wilt, hoe je daar kunt komen en hoe je 

de vooruitgang in de gaten kunt houden.”

Met behulp van een subsidie vanuit het 

project Opbrengstgericht leiderschap (zie 

pagina 10) kreeg de gerichte aanpak in het 

schooljaar 2009/2010 echt vorm. Zo kwam 

er een bovenschools strategisch beleidsplan 

met doelstellingen, zoals vernieuwend 

onderwijs om taalachterstanden terug te 

dringen. De dertig schoolleiders haalden 

daar vervolgens de punten uit die op hen 

van toepassing zijn, vertaalden deze in 

concrete ideeën voor de school en legden 

ze vast in schoolplannen en jaarcontracten 

tussen de school en het bestuur, legt unit-

directeur Fred Berends uit.

Vervolgens was het aan de leerkrachten 

om samen met de leerlingen aan de doelen 

te werken.

Op de werkvloer heersten wel wat twij-

fels over de opbrengstgerichte aanpak, 

zegt Herma Brinkhuis, schoolleider van 

Jenaplanschool De Mheen, een van de 

scholen van het bestuur. “Niemand zat 

te wachten op een afrekencultuur en nog 

meer administratieve rompslomp.” Maar 

in de praktijk viel het allemaal mee, vertelt 

Brinkhuis. Het nieuwe leerlingvolgsysteem 

werkt bijvoorbeeld juist heel goed. “De 

cijfers zijn nu veel sneller in te voeren en 

met één druk op de knop is duidelijk hoe 

een klas ervoor staat. En niemand wordt 

puur op die cijfers afgerekend. Als blijkt 

dat het niet goed gaat, wordt daar gewoon 

over gepraat en denken we samen na over 

een oplossing.” Zo bleek op De Mheen een 

tijdje geleden dat een aantal onderbouw-

leerlingen wel wat hulp kon gebruiken met 

taal. Doordat er bovenschools al geld was 

geregeld voor het aanpakken van taalach-

terstanden, kon De Mheen snel met een 

intensieve taalklas van start.

Door dit gerichte werken heeft Leerplein 055 

voorkomen dat een aantal van de dertig 

scholen de stempel zwakke school zou-

den krijgen, vertelt algemeen directeur 

Meulenbeek. “Door samen – van ouders tot 

bestuur – vooruit te gaan, heb je overzicht, 

zie je dingen sneller, kun je eerder ingrijpen. 

Soms klinkt wel eens het verwijt dat we nu 

de minder meetbare dingen over het hoofd 

zien. Maar je kunt zo goed als alles meten, 

ook de sociale ontwikkeling van leerlingen.”

Doordat er steeds meer van scholen 

gevraagd wordt, denken Meulenbeek, 

Berends en Brinkhuis dat veel scholen van 

een gerichte aanpak kunnen profi teren. 

“Want als de basis – taal en rekenen – op 

orde is, gaan andere dingen ook beter. 

Leerlingen voelen zich zelfverzekerder, 

waardoor bijvoorbeeld gedragsproblemen 

minder worden.” �

m e e r  w e t e n ?

Betere opbrengsten met 

prestatiemanagement, Otto Meulenbeek, 

praktijkserie basisschoolmanagement, 

Wolters Kluwer, ISBN 978-901307601-1

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

beste uit leerling door 

managen van prestaties

Werken met prestatiemanagement leidt 
op de scholen van Leerplein055 tot betere 
leerprestaties. Foto: Gardeur Fotografi e Zutphen
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achtergrond

Meer doorgroeimogelijkheden is een lang gekoesterde wens van leerkrachten. 

Maar er is nog veel scepsis over de functiemix. Koudwatervrees? Het moet tussen de oren gaan 

zitten, is de overtuiging van de voorstanders. Hoe krijg je dat voor elkaar? 

tekst astrid van de weijenberg

Functiemix: 
‘Elke vernieuwing

kost tijd’
Leerkrachten met extra kwaliteiten mogen meer verdienen. 

Dat is het idee achter de invoering van de functiemix. Dat 

vindt ook driekwart van de 1.400 leerkrachten die onder-

vraagd werden voor een onderzoek van CNV Onderwijs. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden werden nog 

nooit zo vaak aangesproken door hun achterban als bij de 

invoering van de functiemix: komt er nog wat van?

En toch hebben veel schoolbesturen moeite om teams 

enthousiast te krijgen. Jarenlang klagen leerkrachten dat ze 

op hun 24ste al weten wat ze op hun 42ste verdienen. En nu 

maken ze niet naar verwachting gebruik van de mogelijkheid 

om dit te doorbreken. Het lijkt wel alsof leerkrachten in de 

lerarenkamer niet voor hun ambities uit durven te komen.

“Gelukkig koppelen de meeste scholen de invoering van de 

hogere LB-functie aan de schoolontwikkeling”, zegt AVS-ad-

viseur en helpdeskmedewerker Harry van Soest, die namens 

de AVS deelneemt aan het tripartiete overleg over de func-

tiemix tussen het ministerie van OCW en de werkgevers- en 

werknemersorganisaties. De vraag die centraal staat is hoe 

de LB-functie hieraan een bijdrage kan leveren. Het gaat dan 

niet meer om de individuele medewerker, maar om de kwa-

liteit van de school.

Draagkracht “Het is een kwestie van draagkracht 

creëren”, zegt Wim Heijne, beleidsmedewerker onderwijs 

en personeelszaken bij Stichting Flore in Noord-Holland. 

Hij is tevens functiemix-ambassadeur en helpt scholen bij 

de invoering (zie ook kader). Hij is ervan overtuigd dat de 

sceptische houding onder leerkrachten zal veranderen. 

“Dat zie je in het voortgezet onderwijs. We kijken in het 

basisonderwijs vooral hoe we door LB-functies de school 

kunnen verbeteren. In het vo focust men echter veel meer 

op de bekwaamheid van de leerkracht en hoe je die kunt 

vergroten.” Heijne verwacht dat straks ook de leerkracht in 

het basisonderwijs dat kleine stapje extra zal zetten om in 

een LB-schaal te komen. Voor zichzelf.

Schooldirecteur Peter Domen heeft gemerkt dat het belang-

rijk is om op tijd in gesprek te raken over de functiemix. 

Dan is er minder weerstand. Alleen is hem dat nog niet 

gelukt. Hij is pas sinds oktober 2010 directeur van basis-

school De Punt in Amsterdam en moet een fl inke inhaal-

slag maken. Toch is hij ervan overtuigd dat door intensief 

contact, formeel en informeel, mensen ervan doordrongen 

raken dat de functiemix heel veel mogelijkheden biedt. Dat 

het leuk is om je te ontwikkelen. Domen: “De functiemix 

en de Lerarenbeurs samen geven scholen prachtige moge-

lijkheden om een perspectief te schetsen, om een school-

plan te schrijven, om samen te bepalen welke kant ze op 

willen.”

Stichting Flore pakte dat aan door alle scholen een 

‘he t  e x tr a  va n de  l b’er  l ig t  b innen zi jn  of  h a a r ta kenpa kke t,  z it   
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in hoogbegaafdheid. Dat is de eigen keus van de school. 

Op dit moment vinden voordrachten en gesprekken plaats.”

Heijne van Stichting Flore: “Vaak denkt men dat een 

LB’er in bijvoorbeeld de rol van leescoördinator ook vrij 

geroosterd moet worden. Dat kan wel, maar het is geen 

voorwaarde. Dat zou onbetaalbaar zijn. Het extra van de 

LB’er ligt binnen zijn of haar takenpakket. Het zit in ini-

tiatieven die hij of zij zelf neemt, bijvoorbeeld om kennis 

te delen.”

Kleine scholen Stichting Flore heeft net als SOOOG 

veel kleine scholen. Toch is het beide schoolbesturen 

gelukt om het noodzakelijke percentage LB-functies 

(8 procent in 2010, 16 procent in 2011) te halen. Flore 

deed dat al voordat de uitzonderingsregeling voor kleine 

scholen bekend werd – zolang een school onder werk-

tijdfactor 1 blijft, hoeft ze de functiemix nog niet in te 

voeren. Enkele kleine scholen van Flore zijn al klaar voor 

de komende vier jaar, met 40 procent LB-functies. Heijne: 

advertentie te laten opstellen. Daarin beschreef het team 

concreet waar hun school behoefte aan had en welk profi el 

van een LB-leerkracht daarbij paste. Heijne: “Natuurlijk 

was het niet de bedoeling dat er grote personeelsverhuizin-

gen plaats zouden vinden tussen scholen. Dat is ook niet 

gebeurd. De meeste scholen konden die gewenste LB’er in 

hun eigen geledingen vinden.”

Takenpakket De Stichting Openbaar Onderwijs Oost 

Groningen (SOOOG) heeft in de eerste tranche de intern 

begeleiders die aan de functie-eisen voldeden, voorgedra-

gen voor een LB-schaal. Een van die eisen is dat de ib’er 

50 procent groepsgebonden taken heeft. “Een groot deel 

van onze ib’ers voldoet daaraan”, vertelt beleidsmedewer-

ker P&O Ciska Walraven. Pas in de tweede ronde inventa-

riseren de scholen van SOOOG wat ze nodig hebben. “De 

scholen kunnen hierbij een keuze maken uit een aantal 

vastgestelde taken, bijvoorbeeld taal-leescoördinator, reken-

coördinator of een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft 

in  iem a nds eigen init i at ie v en’
f u n c t i e m i x  e n  b e ko s t i g i n g

Het gaat goed met de invoering van de functiemix. Dat wil AVS-adviseur 

en helpdeskmedewerker Harry van Soest graag kwijt. De dag ervoor 

heeft hij, als deelnemer aan het overleg over de functiemix tussen het 

ministerie van OCW en de sociale partners, de tussenmonitor gezien 

op het ministerie. Die loopt weliswaar een half jaar achter (het gaat 

om de situatie op 1 oktober 2010), maar laat wel zien dat scholen goed 

uitvoering geven aan de invoering. De vakbonden hebben slechts een 

beperkt aantal scholen aan hoeven te spreken over het niet invoeren van 

de functiemix per 1 augustus 2010.

Natuurlijk kwam in het gesprek op het ministerie ook de bekostiging 

aan de orde. De PO-Raad luidde onlangs de noodklok. De bekostiging 

door het ministerie van OCW zou niet voldoende zijn om 75 procent 

(basisonderwijs) van de kosten van de invoering te dekken. De Tweede 

Kamer heeft er vragen over gesteld. De antwoorden op de vragen zijn 

voor Van Soest niet bevredigend. Onderwijsstaatssecretaris Halbe 

Zijlstra geeft aan dat hij niet kan aangeven wat de afzonderlijke 

effecten zijn van de verschillende maatregelen uit het Convenant 

Leerkracht. Dat betekent dat hij niet kan antwoorden op de vraag of 

de gemiddelde personeelslast hoger is geworden door de invoering 

van de functiemix. Verder vindt hij dat de promotiecriteria een zaak 

zijn van de schoolbesturen, ook als dit leidt tot hogere loonkosten. De 

staatssecretaris heeft wel aangegeven hierover in gesprek te gaan met 

de mede ondertekenaars van het convenant.

Ook al heeft Van Soest nog niet op alle vragen antwoord gekregen, hij 

gaat er vooralsnog vanuit dat de fi nanciering voldoende is.  Volgens de 

AVS-adviseur zijn er verkeerde berekeningen in omloop, onder meer 

door de publicatie van het boek ‘Functiemix: de baten en lasten’. Daar 

wordt een bedrag genoemd dat is berekend over de totale loonsom, 

terwijl daar ook de kosten voor de directie in zitten. En dat hoort er niet 

bij, volgens Van Soest.

29k ader prim air april 2011





De schoolleider die met zijn handen in het haar zit, de 

schoolbestuurder die graag wil weten of hij of zij op de goede 

weg is, de GMR die wat meer kennis wil: allemaal kunnen ze 

een beroep doen op de functiemix-ambassadeur. Functiemix-

ambassadeurs zijn collega-bestuurders, directeuren, school-

leiders, MR-leden of leerkrachten die ervaring hebben met de 

invoering van de functiemix op hun school/scholen. Adviseurs 

in de letterlijke zin van het woord. Geen dure consultants 

(een bezoek is gratis), maar onderwijsmensen die op voet van 

gelijkwaardigheid ervaringen uitwisselen. 

Adviesbureau Andersson Elffers Felix selecteert geschikte 

kandidaten en koppelt 

ze twee aan twee. 

Zij verzorgen ook de 

briefi ng. Ga niet het 

beleid verdedigen, is 

wat ambassadeur Wim 

Heijne van Stichting 

Flore daar onder meer 

van bijstaat. “Soms heb 

je directeuren die er 

helemaal niets in zien. 

Dan vertel ik dat die 

er binnen ons bestuur 

ook zijn, maar dat we 

het toch doorgevoerd 

hebben.”

Heijne heeft als functiemixambassadeur inmiddels vier 

bezoeken afgelegd. De ene keer spraken hij en zijn collega-

ambassadeur met een directeurenberaad van zestig mensen, de 

andere keer met een individuele directeur. Ze waren klankbord 

en sparring partners.

Heel prettig vond directeur Peter Domen van basisschool 

De Punt in Amsterdam het bezoek van Heijne en Mariska 

Mooten. 

“Het is fi jn om met mensen te praten die er ideeën over hebben.” 

Domen heeft er een bredere kijk door gekregen. “Ik heb ervan 

meegekregen dat je moet kijken naar de talenten die je al in 

huis hebt. Gebruik 

die, stimuleer talent. 

Neem het mee in je 

personeelsbeleid. Je 

heb nu de mogelijkheid 

om daar wat tegenover 

te zetten. En het is ook 

een geruststelling als 

je hoort dat ook heel 

veel andere scholen nog 

met dezelfde problemen 

kampen als jij.”

“Daar zijn we dus wel heel duur mee uit. Als we van de 

kleine-scholenregeling geweten hadden, dan hadden we 

het anders benaderd.” SOOOG ligt ook op koers, maar 

P&O-medewerker Walraven verwacht dat het moeilijker zal 

gaan worden om de percentages te halen. “We hebben het 

initiatief genomen om een master-opleiding met diverse 

uitstroomprofi elen in company te organiseren, zodat men-

sen niet zo ver hoeven te reizen. Maar daar was te weinig 

animo voor. Op termijn moeten we vervolgstappen nemen 

om het quotum te halen. Dat zou kunnen betekenen dat er 

mobiliteit zal moeten plaatsvinden om het percentage op 

BRIN-niveau te halen.”

AVS-adviseur Van Soest is niet verbaasd dat de invoering 

van de functiemix met vallen en opstaan gebeurt. “Elke 

vernieuwing kost tijd. Het duurt een poos voordat een 

dergelijke maatregel is ingebed in het personeelsbeleid 

van een school.” Directeur Domen van basisschool De Punt 

ziet de functiemix als een stok achter de deur om werk te 

maken van team- en personeelsontwikkeling. “Je moet het 

terug laten komen in je gesprekkencyclus. Laat mensen 

nadenken over hun ontwikkeling. Als je erover gaat praten, 

blijken mensen van alles te hebben gedaan waar de school 

wat aan heeft. Alleen worden ze zich dat nu pas bewust. 

De functiemix is daarvoor een heel goed instrument.” �

achtergrond

a m b a s s a d e u r s  vo o r  a dv i e s  e n  g e r u s t s t e l l i n g

Functiemixambassadeurs Wim Heijne (rechts) en Mariska Mooten in gesprek 
met schoolleider Peter Domen. Foto’s: Gerard Helt

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

De AVS biedt advies en ondersteuning bij de invoering van 

de functiemix. Deze ondersteuning kan zich richten op de 

inhoudelijke ontwikkeling van de hogere lerarenfunctie. Hierbij 

is de vraag leidend hoe de hogere lerarenfunctie kan bijdragen 

aan de realisatie van de doelstellingen van de school. Ook 

kan de ondersteuning zich richten op het communicatietraject 

en het creëren van draagvlak. Tot slot kan de ondersteuning 

zich richten op aanpalende terreinen van personeelsbeleid, 

zoals de werving en selectie voor de hogere lerarenfunctie, 

het ontwikkelen van een competentieprofi el voor de 

nieuwe functie,  het opleidingsbeleid, de gesprekkencyclus 

en het mobiliteitsbeleid. De situatie en wensen van de 

schoolorganisatie zijn leidend voor de werkvorm van de – op 

maat – ondersteuning. 

Kijk voor meer informatie in de AVS Professionaliseringsgids 

2011/2012, op www.avspifo.nl of neem contact op met AVS-

adviseur Jannita Witten, j.witten@avs.nl, tel. 030-2361010.

m e e r  w e t e n ?

Zie www.hetkaninhetonderwijs.nl en www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/functiemix (Documenten) voor meer 

informatie, waaronder een stappenplan. 
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in d o n e siër s  kom en  r e a l i s t i s c h  r ek en en  in  u t r ec h t

Kort na de tsunami, die een groot deel van Banda Atjeh in Indonesië verwoestte, begon vijf jaar 

geleden het project ‘KSU en Domstad voor Atjeh’. Het onderwijs daar weer helpen opbouwen en 

de deskundigheid van schoolleiders en leerkrachten vergroten, was het doel van de Katholieke 

Scholenstichting Utrecht en Hogeschool Domstad. Het ‘return’-bezoek van twintig Atjese 

onderwijskrachten aan Nederland vormde onlangs het sluitstuk van het project.  tekst jaan van aken

‘Het is goed dat 
ze meekrijgen 

dat er ook andere 
methodes zijn’

Kleumend komen de twintig Indonesiërs een lokaal in de 

voormalige Hogeschool Domstad (nu Hogeschool Utrecht) 

binnen voor een workshop over klassenmanagement. 

Samen met realistisch rekenen de twee belangrijkste 

onderwerpen waarvoor de schoolleiders, lerarenoplei-

ders, leerkrachten en pabo-studenten begin 2011 vanuit 

het tropische Atjeh naar Nederland reisden. Pabo-docent 

Sonja van Aart vertelt ze dat je als leerkracht in Neder-

land gezag moet verdienen. Dat kan door interesse te 

tonen en een relatie op te bouwen, door te laten zien dat 

je veel kennis hebt en door regels te stellen. “In Atjeh zijn 

leerkrachten soms erg streng en snel boos. Daardoor zijn 

leerlingen vaak bang en durven ze niks te vragen als ze het 

niet snappen”, vertelt mevrouw Monawati (54), die lang 

een leidinggevende functie op een basisschool had en nu 

docent rekenen aan de lerarenopleiding van de Siyah Kuala 

universiteit is. Vanuit haar ervaringen in Nederland wil ze 

haar studenten vertellen hoe ze een relatie met hun leer-

lingen kunnen opbouwen. “Nederlandse leerkrachten zijn 

erg familiair en close met hun leerlingen en dat is goed. 

Wees aardig en geduldig als leerkracht, ga ik mijn studen-

ten adviseren”, lacht ze.

Leerkracht en adjunct-schoolleider Junaidi (30) merkt 

dat het moeilijk is voor zijn collega’s om hun directieve 

manier van lesgeven los te laten. “Volgens het curriculum 

moeten we leerlingen veel leren, dus we hebben niet veel 

tijd om aan de relatie met leerlingen te besteden. Als we 

meer tijd zouden hebben, kunnen we makkelijker een 

reportage
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faciliterende leerstijl ontwikkelen.” Junaidi werkt op een 

basisschool in Banda Atjeh. “Ik geef rekenen en Engels aan 

de vijfde en zesde klas (groep 7 en 8) en als adjunct ben ik 

verantwoordelijk voor de schooladministratie”, vertelt hij.

Verbinding en mobiliteit
Onder de 220.000 doden na de tsunami op Atjeh waren 

2.300 leerkrachten. Ruim 1.600 scholen raakten bescha-

digd, 760 werden geheel vernietigd. Het project ‘KSU en 

Domstad voor Atjeh’ had als bijkomend doel de betrok-

kenheid van de eigen medewerkers te vergroten, vertelt 

Jan van der Klis, KSU-collegevoorzitter. “Wij wilden onze 

mensen met elkaar verbinden en de mobiliteit tussen de 

andere KSU-school. Scholen in Overvecht en Leidsche Rijn 

liggen soms vijftien kilometer uit elkaar en het gevaar is 

dat het zelfstandige eenheden zijn waar weinig verband 

tussen bestaat.” Ook zagen onze leerkrachten door de 

uitwisseling hoeveel middelen we in Nederland hebben 

om les te geven en het beïnvloedt ook het onderwijs hier, 

vervolgt Van der Klis. “Indonesië en de tsunami staan cen-

traal in de lessen.”

Andere methodes
De betrokkenheid blijkt ook op de Ariënsschool in 

Utrecht, die Junaidi en Monawati ontvangt om het onder-

wijs te observeren. Schoolleider Alice van Driel stelt haar 

scholen bevorderen.” Leerkrachten binnen de KSU hebben 

elkaar gevonden, ziet hij. “Er zijn tijdens de reizen naar 

Atjeh vriendschappen voor het leven ontstaan en medewer-

kers kijken nu bij elkaar in de keuken hoe collega’s werken. 

Er zijn leerkrachten die na gesprekken met Nederlandse 

collega’s in Indonesië besloten over te stappen naar een 

school graag open. “We willen er voor de Indonesische 

collega’s zijn. De leerkracht is het kapitaal van de school, 

dat hoop ik ze mee te geven. En onze leerkrachten steekt 

het ook in positieve zin aan”, merkt ze.

Inderdaad is bouwcoördinator en groep 8 leerkracht 

Maarten Goossens erg enthousiast. Afgelopen november 

was hij in Atjeh. “Ik vind het prettig nu onze school te 

kunnen laten zien. De Atjeeërs kunnen er denk ik een 

hoop halen.” Atjese scholen zijn bijvoorbeeld allemaal 

op exact dezelfde manier georganiseerd met klassikaal 

onderwijs. “Hier zien ze klassen die op verschillende 

manieren geleid worden. Het is goed dat ze meekrijgen 

dat er ook andere methodes zijn dan frontaal lesgeven.”

Als Junaidi rondloopt door de klas ziet hij dat leerlingen 

‘ i n  at j e h  h e e f t  s o m s  a l l e e n 

d e  l e e r k r a c h t  e e n  b o e k  e n  i n 

s o m m i g e  k l a s s e n  z i t t e n  w e l 

4 5  l e e r l i n g e n ’

De Indonesische delegatie bezoekt 
de Ariënsschool in Utrecht. 
Foto’s: Hans Roggen
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w w w . k o o y e n g a . n l

De Kooyenga Groep breidt 
haar dienstverlening uit

De Kooyenga Groep is al ruim 16 jaar landelijk bekend binnen overheden. Inmiddels beschikt de Kooyenga Groep over een team van ruim 
250 professionals met jarenlange werkervaring die inzetbaar zijn op diverse disciplines binnen de overheid. Deze enthousiaste medewerkers 
zijn landelijk inzetbaar en kunnen op maat de gewenste tijdelijke ondersteuning bieden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een tijdelijk 
personeelstekort.

Veel opdrachtgevers binnen de overheid hebben de weg naar de Kooyenga Groep in de afgelopen jaren weten te vinden voor tijdelijke 
personele ondersteuning. Regelmatig kwam ook de vraag naar professionals op het gebied van Welzijn & Onderwijs. Daarom hebben 
wij besloten onze dienstverlening uit te breiden met een nieuw bedrijfsonderdeel: 

Kooyenga Welzijn & Onderwijs

Kooyenga Welzijn & Onderwijs levert naast ondersteuning op maat aan overheden nu ook ondersteuning aan onderwijsinstellingen 
door de inzet van ervaren professionals. Of het nu gaat om advies, het begeleiden van een project of het tijdelijk inhuren van extra 
personeel: uw vraag is bij ons in goede handen!

Vakmanschap in Onderwijs

Kooyenga Welzijn & Onderwijs levert professionele adviseurs die ondersteuning kunnen bieden op de volgende terreinen.

 - Interim management
 - Projectleiderschap met betrekking tot Brede School ontwikkeling
 - Onderzoek en opzet ten aanzien van het Onderwijs Achterstanden Beleid
 - Visieontwikkeling
 - Kwaliteitszorg
 - Samenwerking / Wet OKE
 - Coaching
 - Marketing en Schoolprofi el
 - Communicatie en Ouderbetrokkenheid
 - Onderwijsinhoudelijke ondersteuning

Bent u op zoek naar professionele ondersteuning op één van bovenstaande vakgebieden? Neem dan contact op met Team Planning via 
0519 - 22 06 16 of kijk op onze website.



achtergrond

van groep 7 zelfstandig werken aan breuken en verme-

nigvuldigen. Voor vertrek vroeg hij zich af wat de regels 

zijn bij individueel werken. “De leerkracht loopt rond en 

beantwoordt vragen”, stelt hij vast. In Indonesië begint 

realistisch rekenen altijd met abstracte uitleg, vertelt de 

adjunct-schoolleider. “In Nederland beginnen leerkrachten 

met een concreet voorbeeld, zodat de lesstof aansluit bij de 

leefwereld van kinderen”, merkt hij.

Junaidi wil proberen dat in Atjeh ook in te voeren. Met de 

nadruk op proberen. Het moet stap voor stap, omdat zijn 

collega’s geen ervaring hebben met de methode. Bovendien 

blijft er door het erg uitgebreide curriculum weinig tijd 

over voor vernieuwingen. “We moeten hard doorwerken 

om de lesstof af te krijgen, anders halen de leerlingen de 

landelijke test niet. Dat kan ik ze niet aandoen.”

Er zijn meer redenen die de invoering van realistisch 

rekenen in Atjeh bemoeilijken, vertelt Monawati. 

De  universiteit waar zij werkt voert in samenwerking met 

de KSU en Domstad-HU een programma uit om leerkrach-

ten realistisch rekenen bij te brengen. Monawati verzucht: 

“Soms komt er een inspecteur die zegt dat een leerkracht 

abstract moet lesgeven of een leerkracht vertrekt naar een 

andere school en dan is het programma op de betreffende 

school weg.” Ook zijn de faciliteiten in Nederland veel uit-

gebreider. “In Atjeh heeft soms alleen de leerkracht een 

boek en in sommige klassen zitten wel 45 leerlingen.” In 

Indonesië gaan veel leerlingen van 6 tot 15 jaar naar school. 

In theorie, zegt ze nadrukkelijk. “Veel kinderen komen op 

een gegeven moment niet meer en dan is er geen inspecteur 

die op de deur komt kloppen om te vragen waar ze blijven.”

Druppel
De samenwerking met de KSU en Domstad-HU is erg 

belangrijk geweest, vertellen Junaidi en Monawati. “Leer-

lingen van leerkrachten die wel realistisch rekenen doen 

het beter”, vindt Monawati. De activiteiten van de afgelo-

pen jaren hebben een blijvende invloed. Het project heeft 

nieuwe methoden in de klas gebracht en leerlingen zijn 

de lesstof leuker gaan vinden, beter gaan begrijpen en de 

 cijfers zijn omhoog gegaan.

KSU-collegevoorzitter Van der Klis denkt dat het project een 

hele kleine druppel op enorme gloeiende plaat was, maar 

dat het zeker wat opgeleverd heeft. “Op de zes scholen 

met de meest getraumatiseerde leerkrachten en leerlingen 

hebben we nieuwe inzichten geboden op rekenonderwijs, 

andere leer- en didactische werkvormen aangereikt en 

laten zien dat het niet alleen om rekenen en taal gaat, 

maar dat je emoties ook kunt weergeven via tekeningen.” 

Een frustratie voor hem is dat je veel te weinig kunt beteke-

nen voor trauma’s. “Ik heb een leerkracht zien werken die 

zelf twee kinderen had verloren door de tsunami, en dat 

maar te aanvaarden had omdat het de wil van Allah is.”

Het dubbele is dat zonder de tsunami dit project niet had 

plaatsgevonden, stellen Van der Klis, Monawati en Junaidi 

vast. “Daarmee heeft de ramp ook goede effecten gehad”, 

vindt Monawati. “Onderwijs, banen en levens werden ver-

nietigd, maar de tsunami bracht ook een einde aan de bur-

geroorlog die gaande was en daarmee veiligheid.” Junaidi: 

“Nu is er de ruimte om samen met de overheid aan goed 

onderwijs te werken en ouders vinden het belangrijk dat 

hun zoon of dochter naar school gaat.” De bedoeling is dat 

de Indonesiërs en de Hogeschool Utrecht de leiding van het 

project van de KSU overnemen. Van der Klis: “Je moet men-

sen geen vis brengen, maar hen leren vissen.” �

m e e r  w e t e n ?

‘KSU en Domstad voor Atjeh’ op www.ksu-utrecht.nl

‘ w e  h e b b e n  z e  i n  at j e h  l at e n 

z i e n  d at  h e t  n i e t  a l l e e n  o m 

r e k e n e n  e n  ta a l  g a at ,  m a a r  d at 

j e  e m ot i e s  o o k  k u n t  w e e r g e v e n 

v i a  t e k e n i n g e n ’

Foto links:
“Nederlandse leerkrachten zijn 
erg familiair en close met hun 
leerlingen en dat is goed”, aldus de 
Indonesische Monawati.

Foto rechts:
Door het erg uitgebreide 
Indonesische curriculum blijft er 
weinig tijd over voor vernieuwingen, 
vertelt adjunct Junaidi.
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nieu w e  s c h o o l g eb o u w en  v er to n en  v eel  g eb r ek en

Dit jaar ging voor het eerst de uitreiking van de Scholenbouwprijs niet door. Meerdere keren 

ging de tweejaarlijkse architectuurprijs naar een ontwerp dat na een paar jaar gebruik veel 

haperingen vertoonde. Ook uit recent onderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten blijkt 

dat er nogal wat schort aan nieuwe schoolgebouwen.  tekst irene hemels

‘Ontwerpen van

De Kikker is een imposant, fel groen brede scholencomplex 

midden in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. Het was een 

van de winnaars van de Scholenbouwprijs in 2006, die door 

het ministerie van OCW wordt toegekend. Brede school 

Obs/De Globe ontving de Perspectiefprijs voor De Kikker, 

een modern schoolgebouw met een indrukwekkende bui-

tentrap als entree en een overdekte wintertuin die fungeert 

als ontmoetingsplek voor de buurt. Het is een heel prettig 

achtergrond

is onmogelijk’
dé perfecte 

en mooi gebouw met veel uitstraling, maar in de prak-

tijk zitten er nogal wat haken en ogen aan, aldus Ineke 

 Linthorst, directeur van Obs/De Globe.

Plafondplaten naar beneden
Het schort onder meer aan een stabiel binnenklimaat. 

 Linthorst: “De ene keer is het te heet, de andere keer te 

koud, en dat krijgen ze maar niet goed. Opvallend veel 
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kinderen en volwassenen hebben hoofdpijnklachten.” 

Verder kampt de school met toiletdeuren die niet in de 

sponningen blijven hangen en de eerste jaren kwamen 

er plafondplaten naar beneden. “De avond van het eerste 

kerstdiner in het nieuwe gebouw moesten we op het laatste 

moment afgelasten. De kinderen stonden met pannetjes 

eten klaar, maar konden niet naar binnen. Heel sneu.”

Ook de overdekte wintertuin vertoont mankementen in 

het gebruik. “De houten vloer met kieren zorgt voor onge-

dierte. Daardoor is het maar heel beperkt bruikbaar. In de 

aarde wil niets groeien, omdat het ernstig is verzuurd, alles 

gaat dood.” Ook is de vloer van de wintertuin lastig schoon 

te maken. Hetzelfde geldt voor de grootse buitentrap, die 

volgens de directeur niet met een sopje schoongeveegd kan 

worden. “Deze moet gezandstraald worden, maar dat is 

duur. Intussen zitten wij met een smerige trap.”

Culturele waarde
Ondanks alle gebreken is Linthorst geen teleurgestelde 

schooldirecteur. De architect, de huidige rijksbouwmees-

ter Liesbeth van der Pol, heeft tijdens het ontwerp steeds 

vanuit het kind gedacht, vertelt ze. “Ondanks dat het een 

school
groot kolossaal gebouw is, heeft ze geprobeerd er een 

besloten geheel van te maken, met entresolletjes enzo. Ze 

heeft erg gekeken naar wat leuk is voor kinderen en wat 

hen een veilig gevoel geeft. Al die vrolijke kleuren doen iets 

positiefs met ze. Het gebouw geeft hen rust en ruimte.” 

Helaas is de praktische uitwerking kind van de rekening 

geworden. De Kikker lijkt daarmee een typisch voorbeeld 

van een schoolgebouw met een grote culturele waarde; het 

gebouw is zowel een meerwaarde voor de beleving van het 

onderwijs voor kinderen als een herkenbaar baken voor de 

buurt. Maar tegelijk zorgen veel tekortkomingen voor kop-

zorgen in het gebruik en onderstreept het daarmee één van 

de conclusies uit een kleinschalig onderzoek van de Bond 

van Nederlandse Architecten (BNA) naar het presteren van 

enkele nieuwe onderwijsgebouwen in de praktijk, waarvan 

de eerste resultaten tijdens de NOT werden gepresenteerd. 

Zo valt in het BNA-onderzoek ‘Prestatie schoolgebouwen’ 

van initiator/onderzoeksleider en architect Gert Grosfeld 

de volgende zinsnede te lezen: “Het lijkt of men pas van 

de schoonheid kan genieten, wanneer aan eisen van 

behaaglijkheid is voldaan. Het moet leefbaar en functio-

neel zijn, dan is er ruimte voor schoonheid.”

Kortom, een gebouw moet allereerst voldoen aan allerlei 

kwaliteitsnormen en prettig in gebruik zijn en pas daar-

na kunnen de gebruikers genieten van de eventuele archi-

tectonische uitstraling, aldus socioloog Ton Verstegen, die 

samen met architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen voor 

het BNA-onderzoek de gebruikerservaringen onderzocht. 

“Als er op het gebied van comfort wezenlijke dingen niet 

goed zitten, zoals het binnenklimaat, de looproutes of de 

akoestiek, dan ontstaat een sfeer bij de gebruikers waar-

door ze ook niet meer onbevangen kunnen genieten van 

het mooie gebouw en de materialen die zijn gebruikt.”

Grote open ruimtes
Vóór de zomer verschijnt het volledige BNA-onderzoek. 

De belangrijkste uitkomst is dat het gebruik van een 

schoolgebouw een proces is, afhankelijk van veranderen-

de onderwijsvisies, creativiteit van gebruikers en de wil 

zich een plek ook toe te eigenen. De voorlopige conclusies 

zijn duidelijk: de grote open ruimtes die scholen graag 

willen hebben, zorgen in de praktijk voor veel ongewenst 

lawaai; gebouwen zijn te weinig gericht op multifuncti-

onaliteit en fl exibiliteit; collectief en individueel leren 

hebben hele verschillende ruimtelijke kwaliteit nodig; er 

wordt niet gestuurd op duurzaam beheer, waardoor de 

lange termijnkosten vaak niet bekend zijn (onderhoud); 

gebruikers willen vaak onverwachte invloeden hebben op 

het gebouw; renovatie doet niet onder voor nieuwbouw 

en een mooi, nieuw gebouw leidt vaak tot meer leerlin-

gen en daardoor ruimtegebrek.

Een deel van de bevindingen sluit aan bij wat inmiddels 

wel bekend is over schoolgebouwen: de akoestiek is een 

onderschat probleem en vorig jaar luidde de rijksbouw-

meester de noodklok over het slechte binnenklimaat in 

scholen en werd op haar initiatief de Scholenbouwprijs 

uitgesteld. Volgens Van der Pol wordt er teveel naar de 

buitenkant gekeken, terwijl de binnenkant vaak onprak-

tisch blijkt.

Anticiperen
Dé perfecte school ontwerpen en bouwen is dan ook 

onmogelijk, aldus onderzoeker Verstegen. “Het ontwer-

pen van een schoolgebouw is een moeilijke opgave voor 

een architect. Het is bijna niet goed te doen. Voortdurend 

is er een ontwikkeling van inzichten en die gaan heel 

snel. Je moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 

als leerlingengroei, behoefte aan ruimtes om je af te 

zonderen en variatie in werkplekken, terwijl de opdracht-

gever daar in eerste instantie niet om vraagt. Dat doe je 

door fl exibel gebruik van ruimtes mogelijk te maken. 

Brede scholencomplex De Kikker, waarin Obs/De Globe is gehuisvest, 
blijkt na de ingebruikname verschillende nadelen te bezitten. Zo kan 
bijvoorbeeld de grootse buitentrap niet met een sopje schoongeveegd 
worden, maar moet deze gezandstraald worden, wat duur is.

37k ader prim air april 2011



De Witte School in Noordwijk hanteert verschillende principes uit het 
Dalton-onderwijs, waarvoor zelfstandige werkplekken nodig zijn, zoals 
op de gang direct buiten de lokalen. Hiervoor geldt wel een gebruiksre-
gime: als er op de gang gewerkt wordt, moeten andere leerlingen zo min 
mogelijk storen. Foto's: Dolf Broekhuizen

Bij de directiekamer van de Biltse Julianaschool doet zich een vorm 
van onverwacht gebruik voor. Bij de deur zijn twee plekken voor zieke 
kinderen, buiten de normale schooldrukte: één zitje in de kamer en een 
buiten de kamer. Afhankelijk van de situatie kan een kind een plekje uit-
kiezen en hier wachten tot het wordt opgehaald om naar huis te gaan.

Je ziet ook dat gebruikers voortdurend oplossingen zoeken 

voor iets wat anders werkt dan gedacht. Bovendien lokken 

ruimtes nieuw soort gebruik uit, dat je van te voren niet 

bedacht had. Dat zijn natuurlijke processen, die je meer 

dan elders op scholen terugziet, waar een enorme intensi-

teit in dagelijks gebruik is.”

Volgens Verstegen zou het goed zijn als zowel opdracht-

gever als architect door de ervaringen in het gebruik een 

zeker realisme ontwikkelen. Hij spreekt van een mix van 

‘onverbeterlijk optimisme’ van scholen en ‘hooggestemde 

idealen’ van architecten. “Het ideaalbeeld uit onderwijs-

land is veelal een grote centrale ruimte als ontmoetings-

plek. Vaak staat dat op gespannen voet met de behoefte aan 

rust en differentiatie in ruimtes. In de praktijk worden er 

dan alsnog afgezonderde ruimtes gecreëerd. Of toegangen 

worden afgesloten, omdat er door de loop teveel verstoring 

is. En werkruimtes in gangen blijken niet te functioneren, 

omdat ze te veraf liggen van het lokaal en toezicht lastig is. 

Er wordt soms behoorlijk wat af geworsteld.”

Zelfevaluatie-instrument
Het Servicecentrum Scholenbouw heeft daarom, in 

navolging van de Scholenbouwwaaier (zie voetnoot), een 

zelfevaluatie-instrument ontwikkeld dat dit najaar in 

gebruik wordt genomen. De Post Occupancy Evaluation (POE) 

is bedoeld om schoolgebouwen te toetsen op hun prakti-

sche bruikbaarheid. Aan de hand van een online vragenlijst 

heeft een school snel zicht op plus- en minpunten. De tot-

standkoming van een landelijke database met ervaringen 

waarvan andere scholen kunnen leren, moet leiden tot 

betere schoolhuisvesting – waarmee het slecht gesteld is, 

constateert ook AVS-adviseur huisvesting Jan Schraven, 

eveneens verbonden aan het Servicecentrum Scholenbouw. 

“Scholen die bijvoorbeeld hun binnenklimaat wel op orde 

hebben, worden vaak weer geconfronteerd met hoge onder-

houdskosten voor installaties en zo zijn er veel meer din-

gen die een aantal jaren na de ingebruikname niet kloppen 

of tegenvallen. Vaak zijn het banale dingen, zoals een 

houten trap die glad wordt door de regen. In de praktijk 

geeft dat wel veel en langdurige ellende. Bij de opening van 

een nieuwe school heb je weliswaar een bouwtechnische 

oplevering, maar veel gebreken komen pas na een tijd aan 

het licht.”

In gesprek
Verstegen namens BNA: “Opdrachtgevers moeten inderdaad 

goed kijken hoe dingen in de dagelijkse praktijk werken. 

Dat kan ook door scholen te bezoeken en ervaringen van 

anderen mee te nemen. Aan de andere kant moeten ook 

architecten leren. Het is hun taak om de beoogde onder-

wijsvisie ruimtelijk te vertalen en daarmee in voortdurend 

gesprek te gaan met de opdrachtgever.” Veel scholen zijn 

overigens goed te spreken over de samenwerking met archi-

tecten. Dat geldt voor zowel De Globe als voor De Witte 

School in Noordwijk (bouwjaar 2005), die ondanks dat met 

een slecht binnenklimaat en stoorgeluid te maken heeft. 
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n i e u w b o u w  a l s  i m p u l s  vo o r 

p r o b l e e m w i j k

Nieuwbouw heeft ook zo zijn positieve uitwerkingen. Het 

nieuwe gebouw van openbare Montessorischool De Dijk in 

de Groningse ‘probleemwijk’ Beijum bijvoorbeeld, trekt de 

leefbaarheid van de wijk omhoog. Directeur Han van der Vlist: 

“Ons gebouw geeft de buurt een impuls. Vroeger vonden 

we nogal eens vuil en restanten van drugsgebruik op het 

schoolterrein. Een deel van het schoolplein is nu openbare 

ruimte waardoor buurtbewoners zich ook verantwoordelijk 

voelen en overlastplegers aanspreken.” De gevels aan het 

schoolplein zijn voorzien van een ‘warme’ houten bekleding. 

De gang, die in het Montessori-onderwijs een belangrijke 

plaats inneemt, volgt het dijkprofi el van het naastgelegen 

kanaal. De school is het beeldbepalende gebouw van de wijk.

achtergrond

Ook de Biltse Julianaschool die in 2006 werd opgeleverd 

heeft geen slecht woord over voor de ontwerpers. “Voor de 

architecten was de degelijkheid van het gebouw belangrij-

ker dan een mooie architectonische uitstraling. Van buiten 

lijkt de school zelfs op een bedrijvengebouw, maar van bin-

nen vindt iedereen het heel erg mooi. De samenwerking 

met de architecten was erg harmonieus. We hebben goed 

kunnen meedenken met alles”, aldus directeur Ella Prins. 

Enig minpunt van de nieuwbouw zijn de garderobes in het 

trappenhuis. “We denken eraan de kapstokken te vervan-

gen door kastjes. Dat is veel hygiënischer en ordelijker.” 

Prins heeft heel veel gehad aan een rondgang samen met 

de architect langs andere schoolgebouwen. “Dat heeft ons 

een aantal goede inzichten opgeleverd. Zo hadden we in 

het oude gebouw een centrale ingang. Nu hebben we rond 

de grote gemeenschappelijke centrale ruimte vier in- en 

uitgangen. Dat geeft heel veel rust. Iedereen die in deze 

ruimte is, moet er ook zijn: er is dus geen doorloop. Dit 

hadden we gezien op een andere school die hier erg blij 

mee was.” �

m e e r  w e t e n ?

De Scholenbouwwaaier is een handig hulpmiddel voor 

scholen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen bij 

nieuw- en verbouw. In schooljaar 2011/2012 verschijnt 

er een nieuwe versie, zie www.scholenbouwwaaier.nl. 

Meer informatie over de Post Occupancy Evaluation 

(POE): www.scsb.nl (Servicecentrum Scholenbouw). 

Scholen die zich willen oriënteren op nieuwbouw, 

kunnen www.onderwijspaleis.nl raadplegen. Daar zijn 

alle inzendingen van de Scholenbouwprijs verzameld, 

inclusief beeldmateriaal en contactgegevens, waardoor 

geinteresseerden gericht een bezoek aan recente opgeleverde 

scholen kunnen plannen.

Op 25 mei aanstaande hebben de AVS, PO-Raad en VO-raad 

een onderwijscafé gepland over het thema Huisvesting. 

Meer informatie en inschrijven: www.hetonderwijscafe.nl

Foto's: Roos Aldershof/Rob de Jong
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PROFESSIONEEL ADVIES OVER:
• de implementatie van arbo- en verzuimbeleid 
 op uw school
• re-integratie(trajecten) van zieke medewerkers
• leeftijdsbewust personeelsbeleid
• inrichting arbodienstverlening
• RI&E

Van de regioadviseur en re-integratiedeskundige 
onderwijs krijgt u over deze en aanverwante 
thema’s professioneel en kosteloos advies. 
Kijk voor de adviseur in uw regio op 
www.vfpf.nl of bel het 
Arbo Adviescentrum PO:

045 - 579 81 81

Wij zijN er
voor U !

70
92

A
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Starten met 
opbrengstgericht
leidinggeven?

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen  
voor (aankomende) schoolleiders.
 Oriëntatie op management
 IMPULS trainingen
 Opleiding Middenmanagement
  Opleiding Basisvaardigheden Onderwijsmanagement
  Opleiding Directeur Primair Onderwijs
  Master Educational Leadership (NVAO geaccrediteerd)
  Master-upgradeprogramma

Kijk voor meer informatie en data van voorlichtingsavonden op
www.pentanova.nl
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jesse Klaver, 

woordvoerder Onderwijs namens GroenLinks in de Tweede Kamer.

politieke column

luisteren
De minister heeft besloten 300 miljoen te 

korten op de meest kwetsbare kinderen. 

Kinderen met een handicap, gedragspro-

blemen, kinderen die extra begeleiding 

nodig hebben in de klas. De bezuiniging valt 

samen met een ingrijpende stelselwijziging 

onder de naam Passend onderwijs. Van alle 

kanten hoor ik de zorgen: van de ouders 

van een jongetje met een verstandelijke 

beperking op een reguliere school, dat nu 

geen begeleiding meer kan krijgen. Van 

leerkrachten van licht autistische kinderen 

die bang zijn dat de speciale school hun 

klas zal moeten opheffen. En niet alleen 

de zogenaamde zorgleerlingen worden de 

dupe: ook de jonge orthopedagoog die pas 

is begonnen als begeleider ziet zijn/haar 

carrière doodlopen en de leerkrachten in het 

regulier onderwijs moeten meer zorgleerlin-

gen opvangen met minder geld.

Ik ben blij dat de schoolleiders zich niet 

onbetuigd laten. Schoolleiders met hart 

voor hun school zien met lede ogen aan 

hoe zij deze ingewikkelde operatie moeten 

uitvoeren onder een geweldige tijds- en 

gelddruk. Ook de AVS laat zich horen en 

neemt terecht deel aan de discussie. Ik ben 

blij dat het debat niet aan de politiek wordt 

gelaten. De betrokkenheid van alle partijen 

in het onderwijs is nodig om duidelijk te 

maken dat hier echt iets meer aan de hand 

is dan een verschil van inzicht tussen rege-

ringsfracties en oppositie.

Want in politiek Den Haag weet het onder-

wijsveld zich gek genoeg alleen gesteund 

door de oppositie. De regeringsfracties 

steken hun kop in het zand. De regering 

zegt ‘zo kan het toch niet doorgaan’ en 

lijkt alleen geïnteresseerd in de fi nanciële 

doelstelling. Alle vormen van leerlingonder-

steuning worden bij elkaar opgeteld om te 

suggereren dat het de spuigaten uitloopt. 

Bovendien wordt iedere tegenstander van 

de bezuinigingen ervan verdacht kinderen 

onterecht te willen labelen.

Onlangs zagen we een barst in het keiharde 

front. Het CDA-congres heeft uitgesproken 

zich zorgen te maken over het tempo en 

over de mogelijke toename van de bureau-

cratie. De leden van het CDA zien graag dat 

alle alternatieve dekkingen onderzocht wor-

den, om de bezuinigingen er minder hard in 

te laten hakken. Deze boodschap zie ik als 

ondersteuning van de lijn van GroenLinks 

en andere oppositiepartijen, die serieus 

mee willen zoeken naar een andere manier 

om de fi nanciële doelen van de regering te 

reageren.

De dinsdag erna stond ik in de Tweede 

Kamer tegenover de minister met het 

verzoek om gehoor te geven aan de oproep 

van haar eigen partij. Ik vroeg haar leider-

schap te tonen en het op te nemen voor het 

onderwijs. De minister bleef hangen in een 

formalistische benadering: haar handteke-

ning staat onder het regeerakkoord en dus 

zal zij niets aan haar voornemens wijzigen. 

Niet alleen de fi nanciële doelstelling is voor 

haar een gegeven. Ook ziet ze geen reden 

of mogelijkheid om de bezuiniging op een 

andere manier in te vullen. Ze luistert heel 

goed, belooft ze.

Schoolleiders zitten door de zorgplicht 

straks met de gebakken peren. Het wordt 

van ons probleem jullie probleem. Dat wil 

ik koste wat kost voorkomen. Als Tweede 

Kamerlid zal ik op de kwalijke gevolgen 

van de plannen van Van Bijsterveldt blijven 

hameren. De enige kans dat zij hier iets 

mee doet, is als het kritische geluid ook 

uit de hoek van het onderwijs blijft komen. 

De minister heeft naar verluidt 160 bijeen-

komsten met betrokkenen georganiseerd 

en beloofd te luisteren. Ook schoolleiders 

krijgen dus nog de kans om hun kritiek te 

geven. Hopelijk ziet Van Bijsterveldt dan 

uiteindelijk in dat Passend onderwijs op 

deze manier geen succes wordt. �

Deze column werd geschreven voordat 

het uitstel van de bezuiniging op Passend 

onderwijs bekend werd.

i e d e r e  t e g e n s ta n d e r  v a n  d e  b e z u i n i g i n g e n 

w o r d t  e r v a n  v e r d a c h t  k i n d e r e n  o n t e r e c h t  t e 

w i l l e n  l a b e l e n

Foto: Bob Bronshoff

41k ader prim air april 2011



2 7  a p r i l  a a n s ta a n d e

Onderwijscafé Overgang PO-VO
Tijdens dit onderwijscafé, georganiseerd door de AVS, 
PO-Raad en VO-raad, gaan politici, beleids- en opinie makers 
met elkaar en met vertegenwoordigers uit het veld in gesprek 
en debat over de overgang van groep 8 naar de brugklas. 

Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het 

publiek. Na afl oop wordt de aanwezigen een hapje en een drankje 

aangeboden en is er gelegenheid tot napraten. Het onderwijscafé 

vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in studio Dudok te Den Haag.

NB: op 25 mei staat een onderwijscafé gepland over het thema 

Huisvesting. 

Meer informatie en inschrijven: www.hetonderwijscafe.nl

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

Reserveer 16 maart 2012!
Het AVS-congres zal in 2012 plaatsvinden op vrijdag 16 maart 

(onder voorbehoud). Houd deze datum alvast vrij in uw agenda!

De handouts en presentaties van de diverse sprekers en work-

shopgevers op het AVS-congres 2011 zijn te downloaden via 

www.avs.nl/congres2011.

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe moet ik omgaan met de compensatie 

van zwangerschaps- en bevallingsverlof in de 

zomervakantie?

tekst harry van soest

Er blijkt onduidelijkheid te zijn over het compenseren van zwanger-

schaps- en bevallingsverlof tijdens de zomervakantie. Valt dit verlof 

(gedeeltelijk) in de zomervakantie, dan gelden de volgende regels:

Voor directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteu-

nend personeel met les en/of behandeltaken: voor de periode 

van het verlof tot een maximum van drie weken. Bijvoorbeeld: de 

zomervakantie loopt van 1 juli tot 15 augustus. Het verlof loopt tot 

14 juli. De compensatie is tien dagen. Deze dagen worden in prin-

cipe gekoppeld aan de zomervakantie, tenzij er andere afspraken 

worden gemaakt.

Voor onderwijsondersteunend personeel zonder les en/of 

behandel taken geldt een volledige compensatie.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

Extra exemplaren nieuwe 
AVS Agenda bestellen

De AVS Agenda 2011/2012 is onlangs 
verschenen. Alle leden hebben een gratis 
exemplaar ontvangen. Vol met relevante (vak)
informatie en uiteraard weer een jaarplanner 
waarin schoolvakanties en feestdagen tot en 
met januari 2013 zijn opgenomen. 

Wilt u, of uw collega, extra exemplaren ontvangen? De agenda is te 

bestellen voor t 15 per stuk (excl. verzend- en administratiekosten). 

Mail dan naar info@avs.nl. Opmerkingen over of suggesties voor de 

agenda? Mail naar communicatie@avs.nl.

l i d m a at s c h a p

Contributie 2011/2012
De nieuwe contributiebedragen voor 2011/2012 zijn vastgesteld. 

Er is alleen een indexering van 2 procent toegepast en verder geen 

verhoging. Bovendien is het contributiebedrag voor ‘postactieve, 

buitengewone en aspirant-leden verlaagd naar t 75 euro per jaar! 

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

lidworden/contributie.
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Verkiezingen ledenraad: 
laat uw stem horen!

Een oproep aan AVS-leden in Kader Primair eerder dit 
kalenderjaar heeft acht kandidaten opgeleverd die zich 
verkiesbaar stellen voor de AVS Ledenraad. Samen met 
acht herkiesbare leden levert dat zestien kandidaten 
op voor de elf vacatures bij aanvang van het seizoen 
2011/2012, die onder andere zijn ontstaan het afl open van 
zittingstermijnen van huidige leden. De ledenraad gaat 
daarom nu over tot verkiezingen.

De AVS Ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan, 

gekozen door de leden.  De ledenraad adviseert het bestuur van de 

AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal 

belangrijke aspecten instemmingsrecht. De ledenraad bestaat in 

totaal uit 25 personen.

Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gekeken naar kwaliteit 

en ervaring. Het streven is zoveel mogelijk representatief te zijn. 

Landelijke spreiding, vertegenwoordiging van de reacties van direc-

teuren/ bestuurders, regulier primair én speciaal (basis)onderwijs 

en man/vrouw-verhouding spelen daarbij ook een rol. De ledenraad 

vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en 

de directie van de AVS. Het is belangrijk dat de leden van de ledenraad 

goed geïnformeerd worden door collega’s uit het veld.

Op www.avs.nl/vereniging (klik op de verkiezingsbanner) staan op 

alfabetische volgorde de namen, foto’s en motivaties van alle zestien 

kandidaten. Breng uw stem uit op de kandidaat die u het meest 

aanspreekt. Elk AVS-lid mag maar één stem uitbrengen na vermelding 

van naam en lidmaatschapnummer. De stemming loopt nog tot en 

met 18 mei 2011. De leden met de meeste stemmen treden toe tot 

de ledenraad. Over de resultaten van de verkiezing houdt de AVS 

Ledenraad u op de hoogte.

Neem voor meer informatie contact op met de secretaris 

van de AVS Ledenraad, Rick Matser, tel. 06-54938453 of 

rick_matser@yahoo.com

va n  d e  a v s  h e l p d e s k

12,5-jarig jubileum normjaartaak: 
ramp of zegen?

Ook in het huidige, koperen jubileumjaar van de normjaar-
taak is het onderwerp nog steeds ‘hot’. Bij de AVS Help-
desk komen dagelijks vragen binnen over het toe passen 
van de normjaartaak, met daaraan gekop peld het compen-
satieverlof. Enerzijds wordt de dis cussie veroorzaakt door-
dat werkgevers- en werk nemers organisaties het niet eens 
kunnen worden over een te hanteren formule, anderzijds 
door kennelijke onduidelijkheden in de regeling. Sinds de 
CAO-PO 2006-2008 geldt als uitgangspunt een normjaar-
taak van 1.659 uur. tekst harry van soest

Ouder personeel roept wel eens dat het leven vroeger een stuk 

minder ingewikkeld was. Dat is niet altijd waar, maar geldt wel voor 

de werktijd in het primair onderwijs. Tot halverwege de jaren tachtig 

gingen de rechtspositiebesluiten er vanuit dat in dagdelen werd 

gewerkt. Een volledige betrekking kwam overeen met negen dag-

delen. Immers, het was gebruikelijk dat er op de woensdagmiddag 

geen les gegeven werd. Er waren wel scholen waar het personeel 

nog een gedeelte van de woensdagmiddag andere activiteiten 

had, maar in die tijd waren de personeelsleden in de praktijk een 

gedeelte van de woensdagmiddag vrij en de school gesloten. 

De te werken uren werden niet op jaarbasis bepaald. Als uitgangs-

punt werd veertig uur per week gehanteerd.

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig steeg de werkloosheid tot 

ongekende hoogte. Personeel moest aan het werk gehouden worden 

en op regeringsniveau werden allerlei plannen bedacht om werk te 

creëren. Dat gold ook voor het onderwijs en de term arbeidstijdver-

korting (ATV) werd geïntroduceerd. Bij de aanstelling of benoeming 

in uren hoorde een aantal minuten ATV per week. Een arbeidsin-

tensieve en in de praktijk onwerkbare situatie, omdat de lessen nu 

eenmaal niet in minuten gegeven werden. Feit was wel, dat de gemid-

delde arbeidsduur per week voor een volledige betrekking naar 38 

uur ging. En dat het leidde tot vacatures, die herbezet werden. >

o p r o e p

Binnenkort naar een congres? 
Deel uw ervaring in Kader 
Primair!
Bezoekt u als schoolleider binnenkort een congres, 
conferentie, o.i.d. en vindt u het leuk om daarvan kort 
verslag te doen in Kader Primair? Laat het dan weten 
aan de redactie. 

Via u hopen we te achterhalen wat u als schoolleider nu mee-

neemt van zo’n bijeenkomst, waar u iets aan heeft in de dagelijk-

se praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de IPON, Passend onderwijs, 

het Onderwijscafé, Duurzaam leren, de NOT en ‘Lunteren’. Maar 

ook andere bijeenkomsten kunnen interessant zijn.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar 

communicatie@avs.nl met de naam en datum van de bijeen-

komst. U ontvangt dan nadere instructies, waaronder een kort 

vragenlijstje (de redactie heeft het recht bijdragen te weigeren of 

bewerken/in te korten).
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30 DAGEN 
GRATIS PROBEREN

ALTIJD
GRATIS HELPDESK

Taakbeleid
is nog nooit zó eenvoudig geweest

Bespaar tijd met Taakbeleid

Xenonweg 13 m • 3812 SZ Amersfoort • Tel. 033 47 66 211 • www.cupella.nl

Korte diapresentatie • 30 dagen gratis • www.taakbeleid.nl

65,-
EENMALIGE

OPSTARTKOSTEN

95,-
JAARLIJKSE

LICENTIEKOSTEN

Eenvoudig in gebruik
• Het programma berekent automatisch 

hoeveel taakuren iemand nog heeft.
• Taken kunnen zeer eenvoudig aan medewerkers 

worden toegekend.
• Het programma staat op internet; het maakt niet uit 

achter welke PC u zit: u kunt het overal gebruiken.

Overzichtelijk
• Het scherm toont altijd een actueel overzicht 

van uren en taken.
• U kunt duidelijke overzichten afdrukken; 

ook om aan uw medewerkers uit te delen.

Korte diapresentatie bekijken
• Voor een korte diapresentatie of 30 dagen gratis

proberen ga naar www.taakbeleid.nl
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Drie normjaartaken
Op 1 augustus 1998 werd de huidige regeling van kracht. Met deze 

regeling werden nieuwe termen geïntroduceerd, zoals arbeids-

duurverkorting (beter bekend onder de term ADV), normjaartaak, 

werktijdfactor en ook werd een ‘vertaalslag’ in uren ingevoerd.

Met de normjaartaak was iets vreemds aan de hand: het was voor 

het bestuur mogelijk om drie normjaartaken te hanteren, te weten 

1.790, 1.710 en 1.659 uur. Voor elke volledige betrekking werd het 

getal 1 genomen. Uitgangspunt hierbij was dat 1.659 uur leidend 

is. Het verschil werd ADV genoemd, uitgedrukt in lesgebonden 

en niet-lesgebonden tijd. De 1.790 uur was gebaseerd op een 

40-urige werkweek, de 1.710 uur op de 38-urige werkweek en voor 

1.659 uur kwam een nieuwe werkweek van 36 uur en 51 minuten 

(36,86 uur). Het vreemde zat ‘m in de berekening van de tijd voor 

parttimers. 

Als een parttimer alles bij het oude liet – in het veld oude en 

nieuwe ADV genoemd – dan kreeg hij of zij een andere noemer 

voor de berekening van de werktijdfactor ten opzichte van degene 

die voor de normjaartaak 1.659 uur koos.

Bijvoorbeeld: meneer A werkt 20 uur per week bij de normjaartaak 

1.790 uur. De berekening op lesgebonden tijd luidde: 20 uur 

maal 39,2 weken gedeeld door 1.010 uur is werktijdfactor 0,7762. 

Mevrouw B koos voor de normjaartaak 1.659 uur. Berekening: 

20 uur maal 39,2 weken gedeeld door 930 uur = werktijdfactor 

0,8430.

Uiteindelijk komt de daadwerkelijke werktijd op basis van 

1.659 uur. Alleen werd meneer A minder betaald ten opzichte van 

mevrouw B, terwijl hij hetzelfde aantal uren per week werkt.

Overigens is het een misverstand dat een normjaartaak van 

1.659 uur ook daadwerkelijk leidt tot een gemiddelde werkweek 

van 36,86 uur. Voor de berekening wordt uitgegaan van zeven 

weken verlof (vakantie en feestdagen) en 45 weken werken. In het 

onderwijs geldt in de meeste gevallen 39,2 weken werken, wat 

in de praktijk een gemiddelde van 42,3 uur (1.659 uur gedeeld 

door 39,2 weken) per week oplevert. Met compensatieverlof kan 

dat zelfs oplopen tot 45,66 uur per week (1.790 uur gedeeld door 

39,2 weken). Bij het zogenoemde Hoorns model geldt alleen 

1.659 uur en tien compensatie-uren.

Een ander fenomeen was de zogenoemde mogelijkheid van oude 

of nieuwe ADV, normjaartaak 1.710 uur. Personeelsleden kregen de 

mogelijkheid om de nieuwe ADV – het verschil tussen de 38-urige 

en de 36,86-urige werkweek – zelf in te vullen of uit te laten 

betalen. De werktijdfactor werd verhoogd. Als hierover geen goede 

administratie werd gevoerd, kreeg een personeelslid die hiervoor 

gekozen had weer ADV op basis van de nieuwe werktijdfactor. 

Dubbelop zogezegd.

Andere constateringen in de praktijk zijn dat bij het hanteren van 

de normjaartaak 1.659 uur personeelsleden 14,5 ADV-dagen heb-

ben en in andere gevallen personeelsleden worden geacht andere 

werkzaamheden te verrichten op hun vrije dagen.

Adviesformule
Zoals gezegd is er geen overeenstemming over de berekenings-

wijze. De AVS adviseert om voor onderwijsgevend personeel en 

onderwijsondersteunend 

personeel met les- en/

of behandeltaken uit te 

gaan van de formule: 

aantal uren per week maal 

het aantal weken per jaar 

en de uitkomst te delen 

door 930 uur. Voor het 

onderwijsondersteunend 

personeel zonder les- en/

of behandeltaken wordt de 

formule aanbevolen: aantal 

uren per week gedeeld door 

36,86 uur.

De AVS hoopt, dat bij de 

cao-onderhandelingen 

overeenstemming kan worden bereikt over het hanteren van de 

normjaartaak, vooral omdat steeds meer varianten in het geven 

van onderwijs gaan ontstaan. Het zou een zegen zijn voor het hele 

onderwijsveld.

m e e r  w e t e n ?  De AVS heeft een berekeningstool 

normjaartaak staan op www.avs.nl/vereniging/publicatiesen 

producten/producten (Downloads: Normjaartaak AVS). Een 

handig hulpmiddel om de normjaartaak te berekenen.

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

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

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

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

Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds van 

kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve reizen en 

andere door de AVS georganiseerde activiteiten (de juridische 

ondersteuning vervalt). Per 1 augustus 2011 kost een postactief 

of buitengewoon lidmaatschap slechts 75 euro in plaats van 

103 euro per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt bovendien 

nog steeds de oplopende korting op het persoonlijke deel van 

hun contributie, bij het aanbrengen van een of meerdere nieuwe 

leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden
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Trainingen & opleidingen
Mei 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

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

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

Juni 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Opbrengstgericht leiderschap 1 juni Bob Ravelli en Wiel Botterweck

• Netwerk Personeelsfunctionarissen 7 juni Lex Albers

• Human Dynamics en veranderkunde 9 en 10 juni AVS i.s.m. KPC Groep

• Interim management, iets voor u ? 10 juni Tom Roetert en Hans van den Berg 

(onder voorbehoud)

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2010/2011 of kijk op de nieuw ontwikkelde website www.avspifo.nl, van het 
AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor 
leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Inschrijven kan 
ook via schoolforleadership@avs.nl.

s c h o o l  fo r  l e a d er s h ip

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Zes eendaagsen

Elke school een TOPschool
Verkenning van mogelijkheden voor de eigen school om verande-

ringen met een blijvend resultaat (leeropbrengsten voor kinderen) 

mogelijk te maken. De belangrijkste vereiste daarvoor is systeem-

leiderschap. Dit vergt het maken van een omslag van verticaal naar 

horizontaal werken: virale communicatie als alternatieve benade-

ring voor onderwijsverandering.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

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

ambities hebben in de richting van leiderschap.

Data: 13 oktober, 17 november 2011, 19 januari, 9 februari, 

12 april en 24 mei 2012

Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.449 (U ontvangt 10 procent 

korting als u ook Theorie U in de school of Opbrengstgericht 

 leiderschap volgt.)

Uitvoering: Bob Ravelli, Wiel Botterweck, Jos Hagens (AVS), 

Jan Jutten en Arsene Francot (Natuurlijk leren)

alvast een greep uit onze gloednieuwe trainingen voor het 

schooljaar 2011/2012! Meer informatie over het complete aanbod van de AVS in 
het nieuwe seizoen is te lezen in de Professionaliseringsgids 2011/2012 en op www.avspifo.nl. 

Nieuw!
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Tweedaagse (met avondprogramma)

De Papierloze School. Gelooft u dat het kan?

Twee eendaagsen

Van IPB naar HRM

Eendaagse

Competenties en Passend onderwijs

Natuurlijk leren de kinderen nog op papier tekenen en schrijven. 

Al is het maar om hun fi jne motoriek te ontwikkelen en de letter- en 

woordbeelden goed in te laten slijpen. Toch is ‘elke leerling een lap-

top’ al praktijk op sommige scholen en kan leren schrijven ook op 

een tablet. Alle informatie en techniek kunnen geïntegreerd worden 

tot één integraal schoolsysteem, waarbinnen elke leerling uniek is 

en kan worden gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Ook thuis of op 

een andere locatie of door een andere leerkracht. Na afl oop heeft u 

een beeld van de mogelijkheden die er technisch zijn en hoe deze 

uw organisatie kunnen versterken. Ook bent u in staat om bewuster 

(beleids)keuzes op dit gebied te maken, zonder u te laten sturen 

door de instrumentele benadering van het ‘ook een smartboard’ 

moeten hebben.

Doelgroep: bestuurders, leidinggevenden en MT’s

Data: 22 en 23 november 2011 of 4 en 5 april 2012

Kosten: leden t 1.250 / niet-leden t 1.500

Uitvoering: Tom Roetert en Bob Ravelli

U leert als professional voor de langere termijn HR-beleid te ontwik-

kelen, gericht op processen en personen. Dag 1 start met het rela-

teren van uw persoonlijke leervragen aan het programma van deze 

tweedaagse training. Met een beknopte inleiding over de stand van 

zaken rond personeelsbeleid binnen het onderwijs. Aan de hand 

van de voorbereidende opdracht gaat u nader in op het effect van 

kwalitatief sterk HRM op de gezondheid van medewerkers in scho-

len. Met behulp van een refl ectie op uw eigen generatiespecifi eke 

en loopbaangebonden context ontwerpt u een aantal interventies 

voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dag 2 gaat nader in op de 

instroom, doorstroom en uitstroom van personeel: u leert over 

resultaatgerichte werving en selectie, stevig ingebed inwerkbeleid, 

competentiemanagement en de gesprekkencyclus (POP-gesprek, 

functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek) en kenmerken van 

een zinvol exitgesprek.

Doelgroep: (algemeen) directeuren en startende HR-managers 

met portefeuille onderwijs/personeel

Data: 17 januari en 31 januari 2012

Kosten: leden t 695 / niet-leden t 895

Uitvoering: Elaine Toes, Maartje Alma en Jannita Witten

Wat heeft de leerling nodig aan kennis en vaardigheden om 

succes vol te zijn? Wat heeft de leerkracht nodig aan kennis en vaar-

digheden om succesvol te zijn? Passend onderwijs vraagt om meer 

handelingsbekwaamheid van leerkrachten. Maar wat moet een 

leerkracht (minimaal) kunnen om optimaal te kunnen inspelen op 

de specifi eke onderwijsbehoeften van leerlingen? En hoe realiseert 

u binnen de organisatie, dat de kennis en vaardigheden van de 

(individuele) leerkrachten toenemen? Het opstellen van competen-

tieprofi elen op bestuurs- en/ of schoolniveau en deze procesmatig 

binnen de organisatie implementeren naar aanleiding van een 

trajectplan om de handelingsbekwaamheid structureel te verhogen 

staat deze dag centraal. Het trajectplan beschrijft de manier waarop 

de organisatie op weg is naar het verhogen van de kennis en 

vaardigheden om Passend onderwijs vorm te geven. Aan het eind 

van de training heeft u voor uw organisatie de eerste aanzet van 

een competentieprofi el beschreven en heeft u een plan van aanpak 

opgesteld om dit te implementeren.

Doelgroep: bovenschools managers en directieleden

Data: 2 november 2011 of 28 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Gerard van Uunen en Ineke Dammers

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n  e n  m a at w e r k  Kijk voor meer informatie en inschrijven op 
www.avspifo.nl of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact 
op met de AVS, Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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voor: groep 3 tot en met 8

van: Expertisecentrum Nederlands en Sardes i.o.v. het 

ministerie van OCW

wat: werkwijze en methodiek

Taal100
Werkwijze om de taalprestaties van leerlingen te verbeteren. 

Er is ook een methodiek ontwikkeld waarmee scholen de 

nieuwe werkwijze effectief kunnen implementeren. Teambreed, 

opbrengst- en doelgericht werken, intervisie en zelfprofes-

sionalisering vormen de kern van deze methodiek, die is 

gebaseerd op het in Boston beproefde Collaborative Coaching 

and Learning. Taal100 is de voortzetting van de Taallijn, een 

werkwijze om de taalontwikkeling van jonge kinderen (0-6) te 

stimuleren. Meer informatie: www.taal100.nl

voor: leerkrachten en andere onderwijsprofessionals

van: Edukans, Loyalis en onderwijsbonden

wat: uitgave

Elke dag een werelddocent
Met verhalen uit twee jaar Werelddocent, een project waarvoor 

de afgelopen twee jaar 91 Nederlandse leerkrachten naar 

ontwikkelingslanden reisden om met hun lokale collega’s 

te werken aan beter onderwijs. Werelddocent versterkt de 

competenties en motivatie van leerkrachten in het ontwikke-

lingsland én in Nederland. Meer informatie: www.edukans.nl/

werelddocent

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: primair onderwijs

van: Alberts

wat: onderwijsmethode

Werken met natuurlijke 
materialen

BasisBos is een methode waarin ontdekkend en onderzoekend 

leren centraal staat. Het sluit aan bij methodes als Brandaan 

en Meander of Topondernemers. Zo maken kinderen verf zoals 

Rembrandt deed of een grotschildering zoals in de prehistorie. 

Geschikt voor zowel scholen die de voorkeur geven aan metho-

des voor wereldoriëntatie, als voor scholen die liever meer the-

matisch werken. Voor de buitenschoolse opvang en de brede 

school is BasisBos BSO ontwikkeld, gericht op ontdekken en 

beleven. www.basisbos.com

voor: leerkrachten basisonderwijs, professionals VVE, 

kindercentra en bso

van: Uitgeverij Onderwijs maak je samen

wat: boek

Strategieën voor onderwijs aan 
jongens en meisjes

Nederlandse vertaling van het Amerikaanse boek Boys & 

Girls van onder andere Michael Gurian. Het biedt leerkrachten 

strategieën, lessen en activiteiten, die ontwikkeld zijn om de 

unieke, sterke punten van jongens en meisjes tot uiting te 

laten komen. Bevat ook technieken om leren aantrekkelijker 

te maken voor alle leerlingen, ongeacht het onderwerp. De 

inleiding is geschreven door gedragsspecialist Lauk Woltring. 

ISBN 9789081461368. 

Bestellen: http://webwinkel.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: directie, schoolbestuur, team

van: Inspectie van het Onderwijs

wat: boek en brochure

Opbrengstgericht werken
In het boek ‘Omslag in Taal’ portretteert de inspectie tien ver-

schillende voorbeelden van taalzwakke scholen basisscholen 

die hun onderwijs onder meer met opbrengstgericht werken 

met succes hebben verbeterd. Opbrengstgericht werken staat 

ook centraal in een brochure van de inspectie. De inspectie 

concludeert dat er een positief verband is tussen opbrengstge-

richt werken en leerresultaten. Opbrengstgerichtheid slaagt, 

wanneer die breed gedragen wordt door directie, team en 

schoolbestuur. www.onderwijsinspectie.nl

48



voor: leidinggevenden po en hun samenwerkende partners 

uit kinderopvang en gemeente

van: Netwerkbureau Kinderopvang

wanneer: 16, 17 en 23 mei

waar: Amsterdam, Zwolle en Schijndel

wat: gratis excursiedagen

Gluren bij de buren
Praktijkvoorbeelden over de samenwerking tussen onderwijs 

en kinderopvang. Met oplossingen op het gebied van dagar-

rangementen, huisvesting, personeel en beheer. Een excursie 

bestaat uit het bezoeken van twee locaties en een rondleiding. 

Tijdens de bezoeken is er ruimte voor het stellen van vragen en 

uitwisselen van ervaringen. Aanmelden kan tot 1 mei 2011 via 

www.netwerkbureaukinderopvang.nl.

voor: schoolleiders, leerkrachten, managers en 

medewerkers peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 

pabo’s, roc’s, beleidsmedewerkers

van: ministerie van OCW i.s.m. Sardes e.a.

wanneer: tot 1 januari 2014

wat: landelijk project

Vversterk
Wil de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

versterken. Met onder andere gratis VVE-scholing voor leiding-

gevenden op basisscholen, in het peuterspeelzaalwerk en van 

kinderdagverblijven. Er zijn 5.000 scholingsplaatsen beschik-

baar voor managers die de kwaliteit van VVE in hun organisatie 

voorop hebben staan. Meer informatie: www.vversterk.nl

voor: directies en andere medewerkers po en vo 

van: Medilex

wanneer: 18 mei

waar: Mammoni, Utrecht

wat: studiebijeenkomst

Pesten 2.0
Nieuwe media hebben pesten een andere vorm gegeven: cyber-

pesten. Eén op de vier kinderen wordt digitaal gepest. Wat valt 

onder cyberpesten? Hoe is cyberpesten te signaleren? Hoe kan 

een leerling ‘cyberweerbaarheid’ ontwikkelen? Hoe kunnen 

leerlingen zelf cyberpesten voorkomen? Deze vragen en prak-

tijkverhalen staan centraal. Met tips om cyberpesten op school 

tegen te gaan. Meer informatie: www.medilex.nl/cyberpesten

boekbespreking

d e  n at u url i j k e  l eid er

De gemiddelde leidinggevende en management-
consultant beschikken over meters literatuur over leider-
schap. In ‘De natuurlijke leider’ schetsen de auteurs 
een evolutionaire leiderschapstheorie die psychologie, 
biologie, neurowetenschappen, economie, antropologie 
en primatologie combineert en integreert. Over het 
waaróm van leiderschap bij de mens. 
tekst elaine toes, avs

Het geheim is dat wij (biologisch) geprogrammeerd zijn om te 

leven in geleide groepen. Maar dan wel groepen met een omvang 

van maximaal 150 personen. Auteurs Van Vugt en Ahuja beschrij-

ven hoe evolutionaire invloeden leiden tot leiderschapsstijlen in 

verleden en heden. Deze evolutionaire leiderschapstheorie (ELT) 

beschrijft ook de mismatch-hypothese: er ontstaat “ongemak als 

prachtige nieuwe bedrijfsplannen op onze krakende millennia 

oude hersenen botsen”. Het boek biedt talloze verwijzingen naar 

onze biologische oorsprong en naar leiderschap bij diersoorten. 

Niet alleen bekende zoogdieren, maar ook bijvoorbeeld mieren. 

Onderzoek naar het leven in kolonies toont aan dat de onderwij-

zende mier (de leider) persoonlijk ‘verlies lijdt’ ten gunste van 

de groep en zijn resultaten. Dit geeft te denken! Er huist dus een 

zekere belangeloosheid in natuurlijk leiderschap, door de focus op 

het resultaat voor de groep. Een ontevreden groep kan de leider 

corrigeren, afremmen of zelfs stoppen. Herkenbaar en soms grap-

pig zijn verwijzingen naar bekende wereldburgers en werkelijk 

leiderschap bij crises (9/11). Zo kan de lezer natuurlijk leiderschap 

in concrete situaties onderscheiden.

De zeven prettig leesbare hoofdstukken behandelen achtereenvol-

gens het wezen van leiderschap, de speltheorie, de dynamiek van 

volgers, leiderschap in primitieve samenlevingen, de opkomst van 

corruptie, de mismatch-hypothese en tien regels voor natuurlijk 

leiderschap. Voor de liefhebber bevat het boek een test waarmee 

de eigen voorkeurstypen van natuurlijk leiderschap kunnen wor-

den geanalyseerd: krijger, scout, diplomaat, arbiter, manager en 

leerkracht.

Al met al een verfrissend en toegankelijk werk om van te smul-

len, dat in plaats van bekende goeroes (Covey, Senge, Hopkins, 

Fullan) eens andere wetenschappers en hun concrete, empirische 

onderzoeken aanhaalt. Het helpt ons in relatie te blijven met onze 

oorsprong en stimuleert tot fi losofi sche overwegingen over bijbe-

horende implicaties.

De natuurlijke leider, Mark van Vugt en 

Anjana Ahuja, 2011, A.W. Bruna, Utrecht,

ISBN 978 90 229 9720 8

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn 

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

publicatiesenproducten/kaderprimair/boekbesprekingen.
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Stichting Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel is een levendige stichting met 8 scholen, 1800 leerlingen en 170 personeelsleden. 

De scholen werken op diverse terreinen nauw samen aan de missie ‘bijzonder in onderwijs’. Kwaliteitszorg, optimale huisvesting en 

brede school ontwikkeling zijn speerpunten.

DIRECTEUR, 0.8-1 FTE
Richt u zich als integraal leider op continue schoolontwikkeling? Biedt 

u de professionals daarvoor de benodigde ruimte en mogelijkheden? 

Benut u de kansen van de nieuwe brede school? 

Staat u achter het concept van adaptief onderwijs? Weet u dat met het 

gemotiveerde en ontwikkelingsgerichte team verder uit te bouwen? 

Kunt u vanuit een positief kritische houding een evenwicht vinden tussen 

ruimte geven en sturen? Weet u het team te boeien en te binden?

Geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Kijk voor meer informatie over de stichting, scholen en procedure op www.stgboom.nl.

De procedure wordt deels begeleid door OSG advies, administratie en personeel. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet prijs gesteld.

Basisschool De Bunders, een school in Oisterwijk met ruim 370 leerlingen, 
zoekt per 1 augustus 2011 een
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OPTIMUS.  ELKE DAG WEER HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Resultaatgericht leidinggeven in een inspirerend onderwijsklimaat?  

De 610 medewerkers en ruim 6000 kinderen van OPTIMUS primair onder- 

wijs zijn op zoek naar enthousiaste schoolleiders. OPTIMUS combineert de 

voordelen van een grote kwaliteitsorganisatie met ruimte voor decentrale 

bevoegdheden. Wilt u vanuit een professionele bedrijfsvoering richting geven 

aan de kwaliteit van onderwijs? Op dit moment zoeken wij directeuren voor: 

Kijk op www.optimusonderwijs.nl voor uitgebreide profielomschrijvingen 

en onze visie op onderwijs. Het combineren van vacatures is mogelijk.

Gezocht: directeuren primair onderwijs m/vad
ve

rt
en
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e
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Voor meer dan 5.400 leden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs verzorgt de AVS o.a. 
de belangenbehartiging, de helpdesk, (juridische) ondersteuning, landelijke vertegenwoordiging, 
beroepsondersteuning, advies en professionalisering. De helpdesk vervult wat betreft de eerste-
lijnsdienstverlening een centrale rol en de AVS biedt waar nodig individuele juridische bijstand bij 
persoonlijke arbeidsrechtelijke problematiek, zoals een arbeidsconfl ict of ontslagprocedure.

d e  av s  z o e k t  i . v. m .  u i t b r e i d i n g  v a n  w e r k z a a m h e d e n

o p  ko r t e  t e r m i j n : 

een helpdeskmedewerker 
(v/m 24 – 32 uur)

Leden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over o.a.:
•  hun eigen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en juridische ondersteuning
•  wet- en regelgeving, sociale zekerheid, de cao, onderwijsactualiteiten
•  het AVS-aanbod inzake maatwerk, advies en opleiding
De helpdeskmedewerkers staan AVS-leden deskundig met raad en daad bij of verwijzen de vragen 
door naar de tweedelijnsdienstverlening van de AVS.

een jurist 
(v/m 24 uur)

De jurist is verantwoordelijk, onder verantwoordelijkheid van de advocaat, voor een goede behandeling 
van de zaken. Hij voert daartoe de nodige gesprekken, onderhandelingen en correspondentie met cliënt 
en de wederpartij. Zo nodig stelt hij (proces)stukken op en vertegenwoordigt hij de cliënt bij de bevoegde 
(gerechtelijke) instanties. De jurist komt in een werksituatie waarin hij geacht wordt expert te zijn op het 
gebied van het individueel arbeidsrecht in het primair en het voortgezet onderwijs. 

m e e r  i n fo r m at i e

Voor meer informatie over de functie van helpdeskmedewerker kunt u contact opnemen met Carine 
Hulscher-Slot. Voor meer informatie over de functie van jurist kunt u contact opnemen met de heer 
R. Haitsma, advocaat, tel. 030–2361010. Zie ook www.avs.nl voor de volledige functieomschrijvingen.

Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding van ‘vacature helpdesk’ of ‘vacature jurist’ 
richten aan de heer R. Willemstein, directeur AVS, Postbus 1003, 3500 BA Utrecht, of per e-mail naar 
e.dejong@avs.nl.

bezoekadres Nieuwegracht 1 Utrecht postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht

telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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werving & selectie
Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

Stichting Openbaar Basisonder-
wijs Hilversum bestaat uit tien 
openbare basisscholen op 
zeventien locaties in Hilversum. 
In totaal 320 medewerkers zet-
ten zich dagelijks in voor ruim 
3300 leerlingen. 

Het bovenschoolse bureau, 
bestaand uit 8 medewerkers, 
ondersteunt de scholen. De 
directeur-bestuurder vormt 
samen met de hoofden financi-
en, onderwijs & kwaliteit en 
personeel het management-
team. De toezichthoudende rol 
wordt vervuld door de Raad van 
Toezicht en de gemeenteraad.

De stichting staat bekend om 
haar goede onderwijs en haar 
inspirerende schoolklimaat. 
Kernbegrippen van waaruit het 
beleid en het onderwijs worden 
vormgegeven zijn: identiteits-
gericht, kindgericht, toekomst-
gericht, resultaatgericht en 
maatschappijgericht. 

Stichting Openbaar Basisonder-
wijs Hilversum heeft zich ten 
doel gesteld goed en pluriform 
onderwijs te bieden aan leerlin-
gen. Zij beoogt een open en 
ambitieuze organisatie te zijn 
waarbinnen zij haar medewer-
kers ontwikkeling, aantrek-
kingskracht en uitdaging biedt. 
Voor een nadere kennismaking:
www.boo-hilversum.nl

Acquisitie naar aanleiding 
van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

Stichting Openbaar Basisonderwijs 
Hilversum
zoekt met ingang van het schooljaar 2011-2012 een

directeur/bestuurder 
die op een inspirerende en resultaatgerichte wijze leiding kan geven aan de stichting. 

U bewaart een goede balans tussen zakelijk handelen en betrokkenheid bij mens en

scholen. U voelt zich thuis in het open, positieve klimaat in de organisatie en geeft 

vakbekwaam leiding aan de veranderingsprocessen binnen de stichting. U bent een 

toegankelijke, communicatief vaardige en flexibele vertegenwoordiger van de stichting.

Profiel van de functie

U beschikt over:

• een heldere, strategische visie op onderwijs;

• een toegankelijk en motiverend persoonlijk leiderschap;  

• leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het (primair) onderwijs;

• netwerkkwaliteiten en ondernemerschap. 

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 14 volgens de geldende CAO voor het 

primair onderwijs.

Procedure en belangrijke data

De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 19 mei 2011. 

De gespreksrondes met de benoemingsadviescommissie staan gepland in de 

daaropvolgende twee weken. Alle gesprekken vinden plaats in Hilversum.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Op  www.vanbeekveldenterpstra.nl vindt u het volledige profiel van de functie. 

U kunt hier ook een informatiepakket aanvragen.

Sollicitatie

Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid c.v. kunt u sturen naar 

Van Beekveld & Terpstra Werving en Selectie, ter attentie van 

mevrouw drs. M.M. de Kruif o.v.v. 

vacaturenummer 20110120, Nieuwe Steen 18, 1625 HV in Hoorn.

Mailen kan ook, naar wervingenselectie@vbent.org ter attentie van mevrouw De Kruif.

Uw reactie dient uiterlijk 15 mei 2011 in ons bezit te zijn.
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Master of Educational Management 
voor Primair Onderwijs
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WWW.ONDERWIJSACCOUNTANT.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.

Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als 
schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd 
in of betrokken bij het onderwijs? Zet uw reguliere 
lidmaatschap dan om in een goedkoop postactief of 
buitengewoon lidmaatschap.

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

via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u nog steeds 

van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, educatieve 

reizen en andere door de AVS georganiseerde activiteiten 

(de juridische ondersteuning vervalt).

Per 1 augustus 2011 kost een postactief of buitengewoon 

lidmaatschap slechts 75 euro per jaar!

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

Ton van Cuijk, met fpu en 

postactief lid: 

“Ik ben postactief lid 

geworden omdat ik op de 

hoogte wil blijven van het 

onderwijsnieuws. Ik heb veertig 

jaar in het onderwijs gewerkt. 

Als jonge schoolleider vond ik 

het belangrijk lid te zijn van 

een vakbond die specifi ek voor 

de belangen van schoolleiders 

opkomt en om met collega’s van gedachten te wisselen. Ik 

kan het iedereen aanraden om lid te worden én te blijven.”

Met pensioen,

Blijf AVS-lid tegen een goedkoper tarief!

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

andere functie?


