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‘Schoolleidersregister PO 
erkenning van cruciale rol 
schoolleiders’

Beroepsregister officieel van start 

Staatssecretaris Sander Dekker: “Schoolleiders maken 

het verschil. De ambitie en de kwaliteit van een gedre

ven schoolleider stralen af op alle docenten. Het initia

tief van dit register komt van de sector zelf. Dat is ook 

de kracht ervan. Hiermee laten schoolleiders zien dat 

ze hoge eisen stellen aan hun eigen professionaliteit. 

Dat ze het beste willen halen uit zichzelf, uit hun team 

én uit de leerlingen.”

Diverse leiderschapskwaliteiten
De verantwoordelijkheden voor schoolleiders zijn in de 

loop van de jaren gegroeid, onder meer door decentrali

satie van taken door de overheid. Samen met schoolbe

sturen staan zij voor nieuwe strategische, inhoudelijke 

en organisatorische keuzen. Schoolleiders moeten daar

om over goede onderwijskundige en zakelijke leider

schapskwaliteiten beschikken. Een permanente scho

ling en ontwikkeling zijn daarvoor onontbeerlijk; het 

registreren van bekwaamheidseisen en bekwaamheids

onderhoud is essentieel voor de borging. Tevens kan 

registratie het vertrouwen van de leraar, van ouders en 

van schoolbesturen in hun schoolleiders versterken en 

bijdragen aan de status van het vak. >

De website van het Schoolleidersregister voor het primair onderwijs is in de lucht. 
Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft maandag 
10 juni jl met een druk op de ‘registerknop’ het officiële startsein gegeven voor het 
Schoolleidersregister PO.

Dat gebeurde in Den Haag tijdens de eerste van vier 

regionale bijeenkomsten over de betekenis van deze 

beroepsregistratie voor de professionalisering van 

schoolleiders en van het onderwijs. Schoolleidersregister 

PO onderhoudt het register, ondersteunt schoolleiders 

in hun professionele ontwikkeling en prikkelt hen tot 

goed vakmanschap en onderlinge kennisdeling. Op 11, 

12 en 13 juni volgden nog drie regionale bijeenkomsten 

in Zwolle, Nijmegen en Eindhoven, waar zich ongeveer 

600 schoolleiders en andere betrokkenen bij het onder

wijs voor hebben aangemeld.

Ursie Lambrechts, voorzitter Schoolleidersregister PO: 

“Het schoolleidersregister is allereerst een erkenning 

van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit 

van het onderwijs. Daarnaast is het beroepsregister 

door de sociale partners en de politiek in het leven 

geroepen om de beroepsgroep te versterken en verdere 

professionalisering te stimuleren. Ik nodig schoollei

ders van harte uit om het register samen met ons ver

der te ontwikkelen. Het schoolleidersregister is vooral 

van de beroepsgroep zelf.”
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> Opheffingsnorm kleine scholen niet omhoog
Geen verhoging van de opheffingsnorm, wel een beloning voor samenwerkende scholen. Dat is de 

visie van onderwijsstaatssecretaris Sander Dekker op de krimpproblematiek in het onderwijs.

Kleine scholen met minder dan honderd leerlingen 

kunnen opgelucht ademhalen. Staatssecretaris Dekker 

neemt het advies van de Onderwijsraad om de ophef

fingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen defi

nitief niet over. Wel vindt Dekker dat kleine scholen 

meer moeten gaan samenwerken. Om dat te stimuleren 

wordt de huidige kleinescholentoeslag stapsgewijs 

omgezet in een bonus op samenwerking en krijgen 

kleine scholen meer wettelijke ruimte om samen te 

werken en te fuseren. Dekker: “Als we nu niets doen, 

vallen scholen lukraak om.”

De oplossing voor krimp verschilt van regio tot regio, 

stelt Dekker vast. Daarom wil de staatssecretaris dat 

scholen en gemeenten meer ruimte moeten krijgen 

om samen het onderwijsaanbod vorm te geven. Nu is 

het nog zo dat kleine basisscholen gemiddeld meer 

budget per leerling krijgen dan grote scholen. Als 

kleine basisscholen kiezen voor samenwerking, gaan 

ze er daardoor financieel op achteruit. Dekker gaat 

de financiering zo aanpassen dat samenwerking juist 

beloond wordt. Ook worden de regels van de fusietoets 

aangepast voor scholen in krimpgebieden. De vorming 

van een samenwerkingsschool wordt gemakkelijker 

gemaakt. “Samenwerking tussen kleine scholen is het 

beste antwoord op krimp”, aldus Dekker.

Positief
Oplossingen op maat bij krimp, een regionale aanpak, 

stimuleren van samenwerking, wegnemen van belem

meringen en de mogelijkheid van experimenteren; 

een aanpak voor de krimp in het onderwijs waarop de 

AVS bij het ministerie van OCW heeft aangedrongen. 

De AVS is dan ook positief over de plannen van de 

staatssecretaris.

De plannen sluiten bovendien aan bij de aanpak die in 

het veld wordt bepleit. In de begeleiding bij het ontwik

kelen van scenario’s voor de opvang van de gevolgen 

van krimp, zet de AVS steeds weer in op passende 

oplossingen en zoveel mogelijk samenwerking, vanuit 

de eigen kracht. Bij de aanpak van krimp gaat het om 

toekomstbestendige scenario’s, gericht op behoud van 

de kwaliteit van het onderwijs en een gezonde bedrijfs

voering. <

> De AVS biedt advies op maat over hoe om te gaan met de 

ontwikkelingen rond krimp: Krimp? Niet bij de pakken 

neerzitten! Meer informatie: adviesopmaat@avs.nl, 
www.avs.nl/pifo/adviesopmaat

> In Kader Primair 10, verschijningsdatum 29 juni, zal de 

visie van Dekker op krimp uitgebreider aan bod komen in de 

rubriek Goed Onderwijsbestuur.

Ook andere landen onderkennen de belangrijke rol 

van schoolleiders. Landen als Canada, Schotland en 

Oostenrijk stellen eveneens eisen aan het volgen van 

opleidingen en nascholing.

Registratie
Samen met de beroepsgroep zelf zal Schoolleiders

register PO een definitief reglement opstellen met crite

ria en procedures. Vanaf nu kunnen schoolleiders zich 

inschrijven en alvast hun CV of portfolio toevoegen. 

Over vier jaar zullen zij moeten voldoen aan de dan 

geldende registratieeisen. In de cao voor het primair 

onderwijs is de registratie voor schoolleiders verplicht 

gesteld.

Extra geld
Het kabinet heeft in het Begrotingsakkoord 2013 extra 

geld vrijgemaakt om de professionalisering steviger op 

de kaart te zetten. Vanaf 2013 krijgen scholen hiervoor 

29,5 miljoen euro. Sociale partners hebben in de cao 

voor het primair onderwijs afspraken gemaakt over de 

invulling ervan. Jaarlijks is er voor schoolleiders een 

extra professionaliseringsbudget voor studieverlof, 

studiekosten of andere professionaliseringsactiviteiten 

afgesproken. Deze bijdrage moet schoolleiders onder

steunen in het halen van de (her)registratieeisen voor 

vakbekwaamheid. <

> Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl
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> Soepelere Leerplichtwet geen oplossing
voor thuiszitters
“Flexibiliteit en maatwerk zijn essentieel om er voor te zorgen dat het kind zo snel mogelijk weer 

school kan”, dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer in een reactie op het 

rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’ van Kinderombudsman Marc Dullaert. Dekker is echter niet 

bereid daarvoor de huidige wet- en regelgeving aan te passen.

> ‘Tientallen kinderen volgen illegaal thuisonderwijs’
Enkele tientallen kinderen die thuis onderwijs volgen met medeweten van ministerie en inspectie, 

doen dat mogelijk in strijd met de Leerplichtwet. Dat zegt onderwijsadvocaat Katinka Slump in NRC 

Handelsblad van 7 juni jl.

Dullaert concludeerde in het rapport dat er flexibeler 

moet kunnen worden omgegaan met de wet en regel

geving, om maatwerk mogelijk te maken. Desnoods 

moet de schoolplicht losgelaten worden, opperde de 

Kinderombudsman. Hoewel Dekker de mening van 

Dullaert deelt dat het bieden van maatwerk nood

zakelijk is in het geval dat een kind thuis komt te 

zitten, ziet hij niets in het aanpassen van de huidige 

wet en regelgeving. “De huidige wet en regelgeving 

biedt daarvoor reeds mogelijkheden. De Leerplichtwet 

biedt immers ruimte aan de leerplichtambtenaar om 

op grond van gewichtige omstandigheden (artikel 11, 

onder g.) een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de 

verplichting tot geregeld schoolbezoek”, aldus Dekker. 

De staatssecretaris wil voorkomen dat thuisonderwijs 

wordt gezien als een volwaardig alternatief van een 

reguliere school. “De school is de plek waar kinderen 

andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden 

kunnen ontwikkelen”, aldus Dekker. Daarnaast heeft 

de inspectie geen zicht op de kwaliteit van het onder

wijs dat buiten de scholen wordt geboden. <

De volledige Kamerbrief staat op www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/passendonderwijs

De kinderen gaan niet fysiek naar de school, maar het 

onderwijs voor deze kinderen wordt wel via de school 

waar ze staan ingeschreven betaald. De ouders van deze 

kinderen hebben daarover een speciaal contract onder

tekend, maar zouden daarover hun mond moeten hou

den. Slump noemt in het artikel de speciale contracten 

‘in strijd met de wet’ en verwijt het ministerie van 

OCW en de Inspectie van het Onderwijs geheimzinnig

heid en willekeur bij het geven van toestemming. Het 

ministerie en inspectie bevestigen dat er voor individu

ele gevallen zogenaamde maatwerkregelingen bestaan, 

maar ontkennen dat dit in strijd met de wet zou zijn.
Uit recent onderzoek van Kinderombudsman Marc 

Dullaert blijkt dat zo’n 5000 leerlingen niet naar 

school gaan. Het gaat hierbij vaak om kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, 

intellectueel of emotioneel gebied. Voor sommige 

kinderen is het fysiek niet mogelijk om te voldoen aan 

de verplichte aanwezigheid op school, vijf dagen per 

week. Dullaert pleit er voor dat overheid, scholen en 

leerplichtambtenaren gezamenlijk het probleem van 

thuiszittende kinderen aanpakken. <

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Connecting Business. In geval van 
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key accountmanager) _ Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692 _ e avs@elma.nl _ www.elma.nl

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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> Dekker: ‘Gemeenten zelf verantwoordelijk 
voor wachtlijsten peuterspeelzaal’
Gemeenten moeten zelf zorgen voor goede voorschoolse opvang voor peuters met een taal-

achterstand. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een reactie op het bericht dat steeds 

meer kinderen met een achterstand op de wachtlijsten voor peuterspeelzalen terechtkomen.

D66Kamerleden Paul van Meenen en Steven van Weyen

berg vroegen de staatssecretaris welke stappen hij gaat 

nemen om de wachtlijsten, waarop steeds meer kinderen 

met een achterstand staan, weg te werken. Dekker stelt 

dat gemeenten middelen krijgen van het Rijk om het 

wachtlijstenprobleem op lokaal niveau op te lossen. Door 

de bezuinigingen op de kinderopvang brengen ouders 

steeds vaker hun kinderen naar de peuterspeelzaal in 

plaats van naar de opvang. Hierdoor groeien de wachtlijs

ten voor de peuterspeelzalen, blijkt uit recent onderzoek 

van de MOgroep. De brancheorganisatie schat dat 15 pro

cent van de peuters niet op tijd de scholing krijgt die ze 

nodig hebben om deze achterstand weg te werken voordat 

ze naar het basisonderwijs gaan.

Twee opties wil de staatssecretaris de gemeenten 

wel geven om het probleem van de wachtlijsten op 

te lossen: “Of ze zorgen dat de peuters die de voor

school het hardste nodig hebben voorrang krijgen, 

of ze moeten voor meer plekken zorgen zodat alle 

peuters een plek kunnen krijgen.” De staatssecreta

ris verwacht dat de gemeenten snel aan de slag zul

len gaan met de recente groei van de wachtlijsten. 

De gemeenten zijn sinds 2010 wettelijk verplicht 

om te zorgen voor voldoende goede plekken voor 

peuters met een taalachterstand. De Inspectie van 

het Onderwijs ziet toe op de uitvoering van deze 

gemeentelijke taak. <

> Persoonlijkheid topbestuurder belangrijker 
dan werkervaring
Topbestuurders staan bekend om hun indrukwekkende curriculum vitae. Toch is niet de werk-

ervaring maar de persoonlijkheid van topbestuurders het belangrijkste in het selectieproces. 

Dit blijkt uit onderzoek van The Executive Network naar persoonlijkheid en gedrag, uitgevoerd 

onder 220 topbestuurders, commissarissen en HR-directeuren van grote bedrijven en instellingen.

Volgens een grote meerderheid van de respondenten 

(85 procent) moeten topbestuurders, als de persoon

lijkheid niet past bij de organisatie, daar niet werken. 

Topbestuurders maken zich hier geen zorgen over: 

93 procent is ervan overtuigd dat zijn of haar per

soonlijkheid past bij de organisatie. Opvallend is dat 

HRdirecteuren daar een andere mening over hebben: 

van hen is 39 procent neutraal of oneens over de match 

tussen topbestuurders en de organisatie waar zij werk

zaam zijn.

Hoewel bestuurders zich bewust zijn van hun voor

beeldfunctie (83 procent), hebben zij naar eigen 

zeggen niet de meeste invloed op het imago van de 

organisatie. Volgens twee derde van de topbestuurders 

en HRdirecteuren (70 procent) zijn medewerkers het 

meest bepalend in het beeld dat stakeholders hebben van 

een organisatie. Commissarissen denken hier anders 

over: 69 procent van hen vindt dat topbestuurders 

ervoor zorgen hoe er door anderen over de eigen orga

nisatie wordt gedacht en gesproken.

Uit het onderzoek blijkt dat het gedrag van topbestuur

ders effect heeft op de organisatie en medewerkers. 

Drie kwart (76 procent) van de respondenten vindt 

dat het gedrag en de persoonlijkheid van topbestuur

ders bepalend zijn voor het succes van de organisatie. 

Om die reden zou persoonlijkheid een grotere rol 

moeten spelen in het selectieproces dan het cv, aldus 

bijna drie kwart van de topbestuurders (71 procent). 

Overeenkomstige kernwaarden zijn een belangrijke 

graadmeter om te bepalen of een individu past bij 

een organisatie. Bijna alle topbestuurders (94 procent) 

geven aan dezelfde kernwaarden na te streven als de 

organisatie waar zij werken. <

> Meer informatie over het onderzoek ‘Tone at the top’: 

www.theexecutivenetwork.nl
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> Meerderheid leerkrachten ervaart 
hoge werkdruk
Ruim 80 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs ervaart een hoge werkdruk. 

Vooral de extra administratieve taken veroorzaken veel druk. Dat blijkt uit onderzoek van CNV 

Onderwijs onder haar leden.

De leerkrachten vinden dat ze te veel tijd kwijt zijn aan 

administratieve taken, zoals het schrijven van hande

lingsplannen voor zorgleerlingen en groepsplannen. 

Hierdoor komt het lesgeven in het geding. Voorzitter 

van CNV Onderwijs Helen van den Berg: “Leerkrachten 

willen de kinderen goed les geven en de aandacht en 

zorg bieden die nodig is. Daarbij hoort ook het afleggen 

van verantwoording, maar er is nu sprake van te ver 

door geschoten bureaucratie.”

Ook vinden de leerkrachten dat maatschappelijke 

kwesties te snel bij de school worden neergelegd. Van 

den Berg: “Je ziet een vast patroon. Er is een incident 

of gebeurtenis met veel mediaaandacht, er komen 

Kamervragen en vervolgens worden centraal vanuit 

Den Haag maatregelen genomen en bij scholen neerge

legd.” Zo vindt 47 procent van de leerkrachten dat het 

lesprogramma over obesitas geschrapt mag worden en 

ook de aandacht voor drugs en alcohol is voor 31 pro

cent van de leerkrachten onnodig.

Verder ziet 43 procent van de leerkrachten de zwem

lessen graag verdwijnen. En kan wat betreft de helft 

van ondervraagde leerkrachten de avondvierdaagse 

geschrapt worden.

Wel is het overgrote merendeel van de leerkrachten 

van mening dat op scholen aandacht moet blijven voor 

pesten. 3.565 basisschoolleerkrachten vulden de online 

e nquête over werkdruk in.

‘Afschaffen schoolzwemmen niet 
de oplossing’
AVSvoorzitter Ton Duif ziet in het afschaffen van het 

schoolzwemmen geen oplossing voor de werkdruk 

van leerkrachten. “Wat wel werkt is keuzes maken. 

Investeer in onderwijs, investeer in meer mensen in de 

klas. Daarmee ondervang je de werkdruk”, aldus Duif 

in RTL Nieuws. <

> Meer informatie: www.cnvonderwijs.nl

> Subsidie voor godsdienstonderwijs stopgezet
Vanaf 2015 krijgen openbare basisscholen geen subsidie meer voor godsdienstonderwijs. Ook het 

budget voor humanistisch onderwijs wordt stopgezet. Dat schrijven onderwijsminister Bussemaker 

en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

De huidige subsidie van 10 miljoen euro wordt verstrekt 

aan levensbeschouwelijke organisaties die leerkrachten 

leveren voor godsdienstlessen en humanistisch onder

wijs op openbare scholen. De bezuiniging raakt volgens 

Bussemaker en Dekker niet ‘het kerndoel dat er aandacht 

moet worden besteed aan levensbeschouwelijke stromin

gen’. De levensbeschouwelijke lessen worden op verzoek 

van ouders gegeven. ‘Ouders die toch wensen dat hun 

kind onderwijs krijgt op basis van een levensbeschouwelij

ke grondslag kunnen terecht in het bijzonder onderwijs’, 

aldus de minister en staatssecretaris in de Kamerbrief.

Het ministerie van OCW heeft zich vorig jaar in het 

Regeerakkoord de taak gesteld in 2014 100 miljoen euro 

te bezuinigen op het subsidiebudget. Vanaf 2015 maakt 

het kabinet 200 miljoen euro vrij uit de OCWbegroting 

om te kunnen herinvesteren in onderwijs en onderzoek. 

Het geld komt uit subsidies die niet direct bijdragen aan 

het primaire onderwijs proces en subsidies voor activi

teiten die geen prioriteit (meer) hebben. Er wordt onder 

meer gekort op subsidie aan Nederlands onderwijs in 

het buitenland en ouderorganisaties. Daarnaast wordt 

onder andere ook de financiering van wetenschappelijk 

onderzoek op het terrein van primair onderwijs door 

het NWO beëindigd. Bussemaker en Dekker noemen de 

‘scherpe keuzes’ en pijnlijke maatregelen onvermijde

lijk, maar kiezen er voor het onderwijs te ontzien. Er 

wordt niet gekort op subsidies die ten goed komen aan 

de kwaliteit van leerkrachten en techniek. <
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> Tweede Kamer enthousiast over iPadscholen
De elf Steve Jobsscholen die vanaf augustus van start gaan, kunnen rekenen op grote steun in de 

Tweede Kamer, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Op deze scholen krijgen alle leerlingen 

vanaf 4 jaar een iPad. Het virtuele leren staat centraal, leerkrachten hebben een coachende rol.

Op de PVV na zijn zo goed als alle partijen enthousiast 

over het initiatief. De VVD vindt dat ‘het onderwijs niet 

stil kan staan terwijl de wereld om ons heen aanzien

lijk verandert, met name op het gebied van technolo

gie’. SPwoordvoerder Jasper van Dijk denkt dat iPads 

helpen om onderwijs meer af te stemmen op individu

ele leerlingen. 50Plus spreekt van ‘een uitstekend idee 

om Nederland internetland nummer één te maken’, 

bericht de Volkskrant.

Studiehuis
Critici zien in de plannen van de Steve Jobsscholen 

veel overeenkomsten met het omstreden Studiehuis

concept dat middelbare scholen invoerden vanaf eind 

jaren negentig. Ook toen gingen leerlingen zelfstan

dig werken achter computers en kregen leraren een 

rol als coach. “Blijkbaar zijn we nu alweer vergeten 

op wat voor deceptie dat uitliep”, zegt PVVKamerlid 

en onderwijswoordvoerder Harm Beertema in de 

Volkskrant. “Leerlingen zaten de hele dag te gamen en 

leraren mochten hun kennis niet meer overdragen. 

Met de Steve Jobsscholen trappen we weer in die val, 

deze keer met iPads en met nog jongere kinderen als 

slachtoffers.”

Opiniepeiler Maurice de Hond, een van de drijvende 

krachten achter de Steve Jobsscholen, stelt dat de iPad 

in de drie jaar dat hij bestaat ‘een kleuterrevolutie’ 

heeft ontketend. Door het touchscreen en intuïtieve 

gebruik groeien jonge kinderen op met het apparaat 

en de mogelijkheden van digitale media. Hij vindt dat 

scholen nadrukkelijk moeten inzetten op 21st century 
skills.

Ouders
O4NT, de organisatie die het initiatief nam voor de 

Steve Jobsscholen, signaleert ondanks de tegengelui

den dat er een grote behoefte is onder ouders aan deze 

vorm van onderwijs. Informatieavonden voor ouders 

kunnen rekenen op veel animo. De politiek heeft nog 

wel wat werk te verzetten als het gaat om regelruimte, 

aldus O4NT. Een gesprek met de ministeries heeft er in 

elk geval toe geleid dat vooralsnog vijftien scholen die 

bij O4NT zijn aangesloten een experimenteerstatus zul

len krijgen. <

> Scholen willen meer duidelijkheid 
over zorgplicht
Scholen, ouders en leerlingen willen meer duidelijkheid over wat de zorgplicht van een school 

precies inhoudt, stelt promovendus Brechtje Paijmans. In haar proefschrift verduidelijkt Paijmans 

de reikwijdte van de zorgplicht en de aansprakelijkheid van scholen.

Scholen krijgen steeds vaker claims van ouders en leer

lingen, omdat zij zich niet aan de zorgplicht zouden 

hebben gehouden. Tegelijkertijd is het voor ouders en 

leerlingen onduidelijk wat zij van de school mogen 

verwachten wat betreft de zorgplicht. De claims ver

anderen mee met maatschappelijke ontwikkelingen. 

Betroffen de claims vroeger vooral schade bij (gym)

ongevallen, tegenwoordig krijgen scholen steeds vaker 

claims op schade als gevolg van pesten en tegenval

lende leerprestaties.

Paijmans, onlangs op dit onderwerp gepromoveerd 

aan de Universiteit Utrecht, wil meer duidelijkheid 

geven over de zorgplicht, ook voordat schade ontstaat. 

Daarnaast wil de promovendus samenhang brengen in 

de rechterlijke toetsing van de zorgplicht. Daarbij richt 

ze zich vooral op de vier op scholen meest voorkomen

de situaties: ongevallen, bewegingsonderwijs en sport

beoefening, pesten, misbruik en geweld en de kwaliteit 

van het onderwijs.

Het proefschrift is getiteld: ‘De zorgplicht van scholen. 

De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke 

zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen.’ <

> Meer informatie: www.uu.nl
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> Veel drempels bij melden misstanden
Structuren en waarborgen om misstanden te melden zijn niet altijd voldoende om te spreken 

van een goed werkend meldsysteem. Hoewel de meeste organisaties in de publieke sector een 

meldprocedure hebben, kan aan de invulling nog veel verbeterd worden. Dat blijkt uit een recent 

onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare 

Sector (BIOS) van het CAOP.

Er bestaat nog altijd een drempel om misstanden te 

melden. Het onderzoek toont aan dat de meldingsbe

reidheid valt of staat met het vertrouwen in het sys

teem en de waarborgen die het biedt. Bijna 31 procent 

van de ondervraagden zegt geen vertrouwen te hebben 

in de persoon of instantie aan wie zij moeten melden. 

Daarbij valt op dat het gevoel overheerst dat er toch 

niets mee gebeurt (bijna 43 procent) en/of de angst voor 

de negatieve gevolgen voor zichzelf (40,5 procent).

Rol leidinggevenden
Een andere conclusie uit het onderzoek is dat leiding

gevenden belangrijk zijn voor het meldproces en daarin 

een stimulerende rol spelen. Zij hebben immers een 

cruciale rol bij de bedrijfsvoering, dienen alert te zijn 

op verstoringen en deze adequaat en professioneel op 

te pakken als ze plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat zij 

op hun rol en taken zijn voorbereid. En dit is vaak niet 

het geval. Het onderzoek toont aan dat nog geen 10 pro

cent van de leidinggevenden een relevante cursus of 

training op het gebied van integriteit heeft gevolgd of 

van de werkgever specifieke informatie en/of instructies 

over de afhandeling van misstanden heeft ontvangen.

Het belangrijkste verbeterpunt dat uit het onderzoeks

rapport naar voren komt is het genereren van meer 

bekendheid met de procedures en de meldinstanties. 

Daarin, en in de verbetering van bestaande meldstruc

turen, dienen overheidsorganisaties te investeren. <

> Meer informatie: www.integriteitoverheid.nl/
vu-onderzoek-meldsystemen

Klokkenluidersregeling
Op landelijk niveau is er een Adviespunt Klokkenluiders, 

een onafhankelijk orgaan ingesteld door de overheid 

en bedoeld om werknemers die een melding overwegen 

te adviseren en bij te staan: 

www.adviespuntklokken luiders.nl. 
Ervaringsdeskundigen hebben een zelfde doel voor ogen 

en richtten een steungroep op: 

www.expertgroepklokkenluiders.nl.

De AVS staat onderwijsorganisaties terzijde bij het 

opstellen en invoeren van een klokkenluidersregeling en 

de daarbij behorende zaken. Meer informatie: senior 

adviseur Carine Hulscher-Slot, c.hulscher@avs.nl, 
tel. 030-2361010.

> Verlenging termijn invullen 
Monitor Passend onderwijs
Scholen krijgen tot 1 juli aanstaande de tijd om de Monitor Passend onderwijs in te vullen.

In verband met de nog te geringe respons om tot een 

landelijk beeld te komen is besloten de termijn waar

binnen gereageerd kan worden op de Monitor Passend 

onderwijs te verlengen tot 1 juli 2013. Dat geeft betrok

kenen een maand langer de tijd om de gegevens aan 

te leveren. De monitor is bedoeld om het verloop van 

het betrokken personeel bij de invoering van Passend 

onderwijs in kaart te brengen.

Vanaf 1 juli 2013 zal het Participatiefonds alle gegevens 

verwerken en op geanonimiseerd niveau rapporteren 

aan de landelijke begeleidingscommissie personele gevol

gen die bestaat uit de partijen die de tripartiete overeen

komst hebben gesloten (PORaad, VOraad, AVS, AOb, CNV 

Onderwijs, FvOv en de staatssecretaris van OCW). Het doel 

van het akkoord is om de expertise van het personeel in 

het nieuwe stelsel zo veel mogelijk te behouden en ontslag 

zo veel mogelijk te voorkomen. <

> Meer informatie: www.participatiefonds.nl
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> Onderadvisering heeft negatief effect 
op verdere schoolloopbaan
Bij 8 procent van de basisschoolleerlingen sluiten schooladvies en de Cito-eindscore niet op elkaar 

aan. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Schooladviezen en onderwijsloopbanen’.

Onderzoekers van het Gronings Instituut voor Onder

zoek van Onderwijs (GION) vergeleken schooladviezen 

en Citoeindscores van leerlingen uit groep 8 met 

elkaar om na te gaan of er een relatie is tussen onder 

of overadvisering en schoolloopbanen in het voortge

zet onderwijs. 65 Procent van de leerlingen krijgt een 

advies van de basisschool dat exact overeenkomt met 

de uitslag van de Citoeindtoets. 27 Procent krijgt een 

advies dat maximaal een half schooltype afwijkt van 

de eindtoetsscore. Bij 8 procent van de leerlingen is het 

schooladvies een heel schooltype hoger of lager dan 

de eindtoetsscore. Na drie jaar voortgezet onderwijs 

volgt 60 procent van de leerlingen het onderwijstype 

dat past bij het schooladvies. 15 Procent van de leerlin

gen is hoger onderwijs gaan volgen, 15 procent juist 

lager dan het schooladvies. 10 Procent is blijven zitten. 

GION concludeert dat het schooladvies en de uitslag 

van de Citoeindtoets even goede voorspellers zijn van 

het onderwijstype dat de leerling volgt in het vierde 

leerjaar. De kwaliteit van de voorspelling neemt toe als 

beide worden gebruikt.

Self-fulfilling prophecy
Opmerkelijk is dat de onderzoekers concluderen dat 

onder en overadvisering een verschillende uitwerking 

hebben op de schoolloopbaan. Ondergeadviseerde leer

lingen worden vaker in een lager klastype geplaatst dan 

leerlingen met een passend advies. Uit het onderzoek 

blijkt dat dit een ongunstig effect heeft op de verdere 

schoolloopbaan. Voor overgeadviseerde leerlingen die 

in een hoger klastype worden geplaatst geldt juist een 

positief effect op de verdere schoolcarrière. De onder

zoekers wijten dit voor een deel aan de kracht van een 

self-fulfilling prophecy.

Maatregelen
Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van 

een motie die tijdens de behandeling van de OCW

begroting 2012 is aangenomen. Toenmalig PvdA

Tweede Kamerlid Metin Çelik vroeg in de motie om een 

plan van aanpak om onderadvisering tegen te gaan. 

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecreta

ris Dekker nu aan dat ‘niet nodig’ te vinden. Dekker 

stelt dat ‘ouders, leerlingen en scholen zelf primair 

verantwoordelijk zijn voor de advisering en plaatsing 

van leerlingen’. Ook zijn er volgens de staatssecretaris 

al voldoende maatregelen getroffen om het systeem 

van advisering en plaatsing te verbeteren, zoals de 

invoering van een centrale eindtoets en het naar achter 

halen van de centrale eindtoets, zodat het schooladvies 

meer leidend zal zijn dan de eindtoetsscore. Ook wor

den er hulpmiddelen ontwikkeld die onderwijsinstel

lingen kunnen gebruiken om hun advisering, plaatsing 

en begeleiding van leerlingen te evalueren en te verbe

teren, zoals het digitaal overdrachtsdossier Overstap 

Service Onderwijs (OSO) en een doorstroommonitor.

Inspectie
De analyse van het GION komt in grote lijnen overeen 

met wat de onderwijsinspectie in het Onderwijsverslag 

20112012 concludeert over de advisering in het basis

onderwijs. Zo constateert ook de inspectie dat bij 

65 procent van de leerlingen het schooladvies over

eenkomt met de uitslag van de Citoeindtoets. Wel ziet 

de inspectie een hoger percentage overgeadviseerde 

leerlingen (24 procent) en een lager percentage onder

geadviseerde leerlingen (11%). Bij het GION zijn deze 

percentages ongeveer even groot. Ook zag de inspectie 

grote regionale verschillen wat betreft het schoolad

vies. GION stelt dat ‘de mate van stedelijkheid niet gere

lateerd lijkt te zijn aan het voorkomen van duidelijke 

onderadvisering’. Wel komt overadvisering vaker voor 

in de zeer sterk stedelijke gebieden, dan in minder ste

delijke gebieden. Het onderzoek van de inspectie naar 

de totstandkoming van het basisschooladvies is nog 

lopende. <

> Het rapport ‘Schooladviezen en onderwijsloopbanen’ staat 

op www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/

eindtoetsbasisonderwijs
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> Monitor brengt ontwikkeling in 
krimpgebieden in beeld
Om de gevolgen van de bevolkingsdaling in delen van Nederland in beeld te brengen, is een 

monitor ontwikkeld: de Demowijzer. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de 

Demowijzer onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden.

> Leerkrachten De 
Fontein winnen 
Onderwijs Pioniers 
Trofee
Leerkrachten Lydia Vonk en Joyce van der Hoorn 

van basisschool De Fontein uit Alphen aan den 

Rijn hebben de Onderwijs Pioniers Trofee 2013 

gewonnen voor het bedenken van een database 

met themafilmpjes van leraren voor leerlingen.

Het project ‘Zoek het uit!’ bestaat uit verschillende 

thema en instructiefilms waarin de expertise van 

een leerkracht op een specifiek gebied centraal staat. 

De filmpjes vormen de opening van een les en gaan 

bijvoorbeeld over natuur, over muziek of over het ver

bouwen van een huis. Het onderwijsteam maakt de 

filmpjes zelf en een leerkracht heeft steeds de hoofdrol. 

Juist dat hun eigen leerkrachten de hoofdrol spelen 

boeit de leerlingen extra en verhoogt hun betrokken

heid bij een onderwerp. De winnaars ontvingen naast 

de trofee ook een cheque van 500 euro en een master-
class, aangeboden door Nyenrode Business University. 

Twintig basisscholen waren genomineerd voor hun 

innovatieve ideeën om het onderwijs te verbeteren. <

Meer informatie: www. onderwijspioniers.nl

> De Springbok 
sportiefste basisschool 
van Nederland
Openbare basisschool de Springbok uit Den 

Haag mag zich de sportiefste basisschool 

van Nederland noemen. De verkiezing is 

georganiseerd door de Koninklijke Vereniging 

voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), in 

samenwerking met NOC*NSF.

De Haagse basisschool was samen met zeven andere 

basisscholen genomineerd vanwege het stimulerende 

beleid op het gebied van bewegen en sport dat de 

school voert, zowel binnen als buiten lestijden. Op de 

Springbok worden leerlingen en ouders betrokken bij 

de verschillende projecten voor een gezond klimaat. 

Zo hebben eigen projecten voor gezonde leefstijl er toe 

geleid dat er een afname is in overgewicht bij leerlin

gen. De jury roemt de basisschool om het maatwerk in 

sportadvies en begeleiding. “Er is een uitmuntend vak

werkplan en een kwalitatieve invullingen van de lessen 

bewegingsonderwijs”, aldus de jury. De voorzitter van 

de jury, Wim Ludeke, prees alle acht scholen die mee

deden aan de finale: “Het was kiezen tussen de besten. 

Het ging om details. Alle acht de scholen zijn voorbeel

den van hoe het moet en hoe het kan.” <

Meer informatie: www.kvlo.nl

De Demowijzer geeft informatie over ontwikkelin

gen op terreinen als werk en inkomen, bedrijvigheid, 

woningmarkt en (zorg)voorzieningen. Tot op dorps

niveau kan worden ingezien of bijvoorbeeld sprake is 

van bovengemiddeld hoge langdurige werkloosheid. 

De monitor geeft informatie over alle woongebieden 

in Nederland, zodat het mogelijk is deze met elkaar te 

vergelijken. In totaal bestaat de Demowijzer uit 23 indi

catoren, die situatie en ontwikkeling in verschillende 

perioden en voor verschillende ruimtelijke schaal

niveaus in beeld brengen. De informatie kan middels 

kaartbeelden en tabellen geraadpleegd worden. Zo is 

het bijvoorbeeld mogelijk om het aantal kinderen in 

de krimpgebieden in een bredere context te plaatsen 

door het te vergelijken met het aantal kinderen in de 

rest van het land. De gebruiker van de Demowijzer kan 

zelf kiezen welke informatie hij of zij wil inwinnen. De 

Demowijzer is in samenwerking met een aantal regio

nale kennisinstituten en provincies ontwikkeld. <

> Een demonstratiefilmpje over de Demowijzer staat op 

www.demowijzer.nl/instructiefilms.
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> Scholen kiezen zelf pestaanpak
Scholen moeten zelf een aanpak kiezen om pesten op school tegen te gaan. Wel moet de methode 

die de scholen kiezen bewezen effectief zijn. Eind mei debatteerde de Tweede Kamer over het plan 

van aanpak tegen pesten.

> Model voor medezeggenschap 
samenwerkingsverband beschikbaar
Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft modellen ontwikkeld voor de mede-

zeggen schap van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Dat is gebeurd in samenwerking 

met de PO-Raad, VO-raad en de AVS. De modelstatuten en -reglementen vormen de basis voor de 

nieuwe ondersteuningsplanraad.

In maart presenteerden staatssecretaris Sander Dekker 

en Kinderombudsman Marc Dullaert een plan van aan

pak met betrekking tot het pestprobleem op en rond 

scholen. Zij willen dat scholen wettelijk worden ver

plicht om het pesten aan te pakken met een bewezen 

effectieve methode. In het debat hierover gaf Dekker 

wel aan dat hij niet van plan is vanuit OCW een anti

pestmethode te ontwikkelen. “Wij maken geen metho

des hier. Wat we wel kunnen doen is toetsen of bepaal

de methodes werken.” De Inspectie van het Onderwijs 

zal er op toe moeten zien dat scholen daadwerkelijk 

aan de slag gaan om het pestprobleem aan te pakken.

PvdAKamerlid Loes Ypma is blij met de verplichte 

structurele pestaanpak die ruimte laat voor eigen invul

ling van de scholen: “Alle scholen worden verplicht 

hiermee aan de slag te gaan. In de wet bepalen we 

‘wat’ er moet gebeuren, de scholen bepalen natuurlijk 

zelf ‘hoe’.” Ook D66Kamerlid Vera Bergkamp vindt 

dat scholen zelf moeten bepalen welke methode zij 

gebruiken en dat de overheid vooral een adviserende 

rol moet aannemen. “Het gaat te ver om scholen die 

goed bezig zijn te dwingen van methode te verande

ren”, aldus Bergkamp tegen nu.nl. SP’er Eric Smaling 

ziet weinig in een wettelijke verplichting. “Scholen 

kunnen niet voor elk maatschappelijk probleem verant

woordelijkheid nemen.”

Onlangs organiseerde de AVS in samenwerking met 

de PORaad en de VOraad Het Onderwijs Café over het 

tegengaan van pesten. In de discussies die op die dag 

werden gevoerd bleken de sectororganisaties en vak

bonden te vrezen dat dat met verplichte protocollen de 

overheid op de stoel van de leerkracht gaat zitten, maar 

“pesten moeten we in ieder geval sámen aanpakken, de 

school kan het niet alleen”, aldus AVSvoorzitter Ton 

Duif. <

> Het verslag van Het Onderwijs Café over pesten staat op 

www.hetonderwijscafe.nl.

De oprichting van de ondersteuningsplanraden begint 

nu vorm te krijgen. Het reglement en statuut regelen 

belangrijke onderdelen van de ondersteuningsplan

raad, waaronder de omvang en invulling van de raad. 

Een zorgvuldig proces waarbij MRleden, ouders (in het 

voortgezet onderwijs ook leerlingen) en personeelsle

den zijn betrokken, is daarvoor essentieel.

Het steunpunt heeft ook een handreiking geschreven 

voor de oprichting van de ondersteuningsplanraad. 

Samen met de modellen voor reglement ondersteu

ningsplanraad, statuut medezeggenschap en huishou

delijk reglement is dit een pakket waarmee binnen 

het samenwerkingsverband de medezeggenschap kan 

worden vormgegeven.

De volgende modellen, voorbeelden en een handreiking 

zijn beschikbaar:

•  Handreiking oprichten 1e ondersteuningsplanraad

•  Model reglement ondersteuningsplanraad samen

werkingsverband (VO)

•  Model reglement ondersteuningsplanraad samen

werkingsverband (PO)

•  Model statuut medezeggenschap samenwerkings

verband (VO)

•  Model statuut medezeggenschap samenwerkings

verband (PO)

•  Model huishoudelijk reglement 

ondersteuningsplanraad

•  Voorbeelden reglement ondersteuningsplanraad

•  Voorbeelden statuut medezeggenschap samen

werkingsverband <

> Meer informatie: 

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
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Opleidingen, trainingen, coaching en lerende netwerken

AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Een leven lang 
professionaliseren

Maak werk van 
(uw) professionele 
ontwikkeling! 
De AVS biedt oplei-
dingen, trainingen en 
coaching voor teams 
en leidinggevenden 
in het onderwijs: van 
middenmanagers 

tot bestuurders. En alles daar tussenin. Ook voorzien wij in 
uw behoefte aan een klankbord of sparringpartner via onze 
– nieuwe! – lerende netwerken over actuele onderwerpen, 
passend bij uw ambitie en functie. Fysieke en online bijeen-
komsten met vakgenoten, waar u samen inspiratie vindt, 
visie ontwikkelt en een strategische koers uitzet.

Nu u 250 korting met de AVS Professionaliseringsvoucher! 
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter waarde 
van t 950 krijgt u voor t 1.200 aan professionaliseringsactiviteiten 
terug! Zet de t 2.000 die ook de komende twee schooljaren voor 
schoolleiders beschikbaar is (CAO PO) in en maak – individueel of 
collectief – in 2013/2014 en/of 2014/2015 gebruik van  opleidingen, 
trainingen, coaching of lerende netwerken. In overleg kan al het 
AVS Professionaliseringsaanbod op maat gemaakt worden.

Dus selecteer voor u 1.200 de scholing waar u behoefte aan heeft 
en betaal slechts u 950!

Geef vóór 1 oktober op www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher 
aan of u een of meerdere voordeelvouchers wilt aanschaffen (direct 
inschrijven voor een specifiek aanbod is niet nodig en kan op elk 
gewenst moment de komende twee schooljaren). 

goed onderwijs door visionair leiderschap

bezoekadres Herenstraat 35 Utrecht postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl www.avs.nl

> Koningsspelen krijgen vervolg
De Koningsspelen krijgen een vervolg en vinden volgend schooljaar plaats op vrijdag 25 april 2014, 

de laatste schooldag voor Koningsdag.

De Koningsspelen zullen ook volgend jaar uit een Konings

ontbijt en een Koningssportdag bestaan. Verder mag elke 

school zelf bepalen hoe de Koningsspelen worden vormge

geven. De Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek 

Foundation nemen wederom de landelijke coördinatie op 

zich. Scholen worden in de loop van volgend schooljaar 

hier tijdig over geïnformeerd, maar kunnen de datum nu 

alvast opnemen in hun planning.

Dit jaar werden de spelen voor het eerst georganiseerd in 

het kader van de inhuldiging van Koning WillemAlexander. 

Het ontbijt werd toen gesponsord door een supermarkt

keten. Het is nog niet bekend of dat volgend jaar weer het 

geval is. Ook is nog niet bekend of de Koningsspelen jaar

lijks terugkeren. <

Meer informatie: www.koningsspelen.nl

7 250
cadeau!
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AVS Agenda

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 

e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

> Colofon
Redactie 
Vanja de Groot, Winnie Lafeber, Ellen Olbers, Tineke Snel

Kadernieuws is een uitgave van de Algemene Vereniging Schoolleiders, verschijnt 10 x 

per jaar en is gratis voor leden van de AVS. Niet-directieleden betalen t 120 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2012).

Adverteren in Kadernieuws?
Neem contact op met Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key account manager), 

tel. 0226-331692, avs@elma.nl, www.elma.nl

> AVS Ledenraad zoekt
nieuwe leden
De AVS Ledenraad heeft binnenkort weer vacatures en zoekt, per augus-

tus 2013, enthousiaste leden die in de raad plaats willen nemen en de 

ledenraad op langere termijn willen komen versterken.

De ledenraad van de AVS is een afvaardiging vanuit de leden, die het beleid van 

het AVSbestuur kritisch volgt en vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. 

De raad discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de AVS aangaan. 

Leden zijn direct betrokken bij het formuleren van beleid en zijn hierdoor in een 

zeer vroeg stadium op de hoogte van beleidsvoornemens. Het lidmaatschap van de 

raad brengt met zich mee dat raadsleden worden uitgedaagd om over veel onder

wijszaken na te denken. De leden komen uit heel Nederland en hebben altijd de vrij

heid om een bepaalde problematiek ter discussie te stellen. Leden wordt gevraagd de 

geluiden en signalen vanuit het veld in de vergadering ter tafel te brengen.

De ledenraad van de AVS komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar, waarvan een 

keer in de vorm van een tweedaagse. <

Denkt u een rol te kunnen spelen binnen de AVS Ledenraad? Neem dan vóór 1 juli 2013 

contact op met secretaris Rick Matser, rick_matser@yahoo.com.

25 juni
Naar andere schooltijden, en dan?

26 juni
Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

9 september
Diner Pensant over ouderbetrokkenheid

Zie kader op deze pagina.

11 september
2e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid

Zie kader op deze pagina.

Meer informatie en inschrijven:

www.avs.nl/agenda
www.avspifo.nl

Zomervakantie

29 juni t/m 11 augustus
Zomervakantie zuid

6 juli t/m 18 augustus
Zomervakantie noord

20 juli t/m 1 september
Zomervakantie midden

9 september 2013
Diner Pensant over 
ouderbetrokkenheid

Een dialoog aan tafel tussen school-

bestuurders en wethouders met Betsy 

Landers, president van de Parent 

Teacher Association in Amerika. 

Aanmelden via: 

ouderbetrokkenheid@avs.nl

11 september 2013
2e Nationaal Congres 
Ouderbetrokkenheid

Het 2e Nationaal Congres Ouder betrokken-

heid geeft schoolleiders en ouders een 

boost om een optimale samenwerking te 

realiseren in het belang van de leerling. 

Key-note speaker is Betsy Landers, 

president van de Parent Teacher 

Association. Georganiseerd door AVS en 

CPS. Meer informatie: www.nationaal 
congresouderbetrokkenheid.nl


