
De economische omstandigheden vallen voor alle Neder-

landers de komende periode tegen. De salarisontwikkeling 

in het primair onderwijs staat nu al ruim twee jaar op de 

nullijn en voor 2012 ziet het er ook niet rooskleurig uit. 

Daarnaast stijgen de zorgkosten explosief (deze maken 

inmiddels een vijfde deel uit van het modale inkomen), 

wordt de kinderbijslag verlaagd en is er grote onzekerheid 

over de pensioenen.

Beleidsagenda
In de beleidsagenda van de onderwijsbegroting wordt 

gemeld dat de doelstellingen voor het komende jaar zijn 

ontleend aan de diverse actieplannen die in het afgelopen 

half jaar aan de Tweede Kamer zijn verzonden. Trots meldt 

minister Van Bijsterveldt dat vier van de 17 hervormingen 

van het kabinet Rutte voor rekening van het onderwijs 

komen. Een nadere blik leert dat het voor het funderend 

onderwijs alleen om de invoering van prestatiebeloning 

voor leerkrachten gaat. Een plan dat al eerder werd 

opgevoerd en dat op verzet vanuit het onderwijsveld kan 

rekenen.

Net als voorgaande jaren spreekt de beleidsagenda over de 

onschatbare waarde van onderwijs en wetenschap voor de 

ontwikkeling van onze samenleving. En over de bijdrage 

die onderwijs levert aan de toerusting van de samenleving 

voor de uitdagingen van de 21e eeuw, waar mensen tot 

hun recht komen en persoonlijk verantwoordelijkheid 

nemen voor zichzelf en voor elkaar. >
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Grote woorden,
niets meer

Onderwijsbegroting 2012:

De onderwijsbegroting voor het jaar 2012 lekte dit jaar al op de donderdag voor Prinsjesdag 
uit, tegelijk met de Miljoenennota. Er staat weinig nieuws in, wel staat de begroting bol van 
ambities. Bekend was al dat enerzijds een budget voor prestatiebeloning voor leerkrachten 
wordt ingevoerd en anderzijds een even groot deel bezuinigd wordt op Passend onderwijs. 
De AVS vindt dat de invoering van prestatiebeloning en het verder vergroten van de 
professionele kwaliteiten van schoolleiders en leerkrachten betaald moet worden uit de 
algemene middelen. Nu betalen de kwetsbaarste leerlingen dit in feite.
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Nog mooier wordt het in de passage waarin is te lezen 

dat onderwijs bij uitstek een sector is waarin hoop 

en optimisme een grote rol spelen. Het is de vraag of 

het onderwijsveld dit herkent, omdat de onderwijsbe-

windslieden weinig meebrengen om deze hoop en dit 

optimisme te voeden. Wat te denken van opmerkingen 

dat scholen en leerkrachten zich niet op de overheid of 

bestuurders moeten richten, maar op hun omgeving? 

Een beetje meer waardering voor alle initiatieven 

en ook resultaten die scholen onder leiding van hun 

schoolleiders wel al hebben bereikt, zou de minister 

sieren. In de beleidsagenda is voor het onderwijs een 

aantal doelen geformuleerd:

•  prestaties van leerlingen en studenten omhoog;

•  scholen en instellingen met een ambitieus 

leerklimaat;

•  goed opgeleide en profes-

sionele leerkrachten en 

schoolleiders;

•  scholen en instellingen 

maken resultaten inzich-

telijk en worden aange-

sproken op hun presta-

ties, waarvoor door de 

overheid heldere normen 

zijn geformuleerd;

•  doelmatigheid en focus 

op het onderwijs zelf.

Prestaties leerlingen 
omhoog
Beter presteren gaat om 

het verbeteren van de pres-

taties in basisvakken met 

centrale toetsen en door de 

prestaties bij deze vakken te 

volgen. Daarnaast moeten 

scholen maatwerk bieden 

en excellente leerlingen uit-

dagen tot betere prestaties, 

meldt de onderwijsbegro-

ting voor 2012.

Het thema ‘opbrengst-

gericht werken’ is opnieuw aan de orde, naast een 

intensieve inzet van de onderwijstijd en de verlaging 

van het aantal zwakke scholen.

De minister meldt dat zij verwacht dat scholen 

opbrengstgericht werken, waarbij het gebruik van een 

leerlingvolgsysteem verplicht wordt (2012/2013 in het 

primair onderwijs, 2014/2015 in het voortgezet onder-

wijs). Wat opvalt is dat geen gewag wordt gemaakt van 

de resultaten van de aandacht voor opbrengstgericht 

werken en opbrengstgericht leiderschap tot nu toe.

Op 23 mei 2011 publiceerde de minister het actieplan 

‘Basis voor presteren’. Een van de actielijnen in dit plan 

heeft als titel ‘Opbrengstgericht leiderschap en profes-

sionalisering’. Hierin wordt bevestigd dat voor een 

goed functionerend team goed leiderschap binnen de 

school een voorwaarde is, en dat er specifi eke aandacht 

nodig is voor opbrengstgericht leiderschap. “Uit kwali-

teitstrajecten blijkt telkens weer dat een opbrengstge-

richte manier van werken niet tot stand komt zonder 

een goed gecoördineerde aanpak door alle lagen van 

de schoolorganisatie. Dit kan niet zonder goed leider-

schap van bestuurders en schoolleiders. Daarom moet 

opbrengstgericht leiderschap binnen de school meer 

worden gewaardeerd en gestimuleerd”, aldus het 

actieplan. 

En dat is nu juist de kern van het project Opbrengst-

gericht leiderschap (onder de vlag van de PO-Raad uit-

gevoerd door de AVS) en van de activiteiten waarmee de 

deelnemers aan het project bezig zijn. In het actieplan 

wordt wel gerefereerd aan het project: “De eerste resul-

taten zijn zichtbaar en veelbelovend.”

Ook de reken- en taalverbetertrajecten van de afgelopen 

jaren werpen hun vruchten af. Overigens, ook in 2012 

en 2013 worden hiervoor extra middelen beschikbaar 

gesteld, toe te voegen aan de prestatiebox.

In het advies van de Onderwijsraad bij ‘Basis voor 

presteren’ benadrukt de raad: “Belangrijk is dat de 

aandacht voor taal en rekenen niet leidt tot een kwa-

liteitsvermindering van andere vakken of minder 

aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De Onderwijsraad pleit voor een integrale visie op leren 

en ontwikkeling.” De AVS onderschrijft de opvattingen 

van de Onderwijsraad.

De beleidsagenda van de onderwijsbegroting 2012 staat bol van prestatiegerichtheid, 

zowel onder leerlingen als professionals. Foto: Hans Roggen
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Onder intensivering van de onderwijstijd komen verder 

maatregelen aan bod als uitbreiding van het aantal 

plekken voor vroeg- en voorschoolse educatie, het sti-

muleren van schakelklassen en kopklassen en zomer-

scholen. De middelen die hiervoor worden vrijgemaakt, 

gaan grotendeels naar de gemeenten.

En zoals in het regeerakkoord al was aangekondigd, 

moeten zeer zwakke scholen binnen een jaar van het 

predicaat ‘zeer zwak’ afkomen. De aanpak met betrek-

king tot zeer zwakke scholen wordt verscherpt. Het 

hulpaanbod voor zwakke en zeer zwakke scholen wordt 

in 2012 voortgezet. Daarnaast kunnen zogenaamde ‘uit-

blinkende scholen’ worden aangemerkt als ‘excellent’.

Een Michelinster op de gevel dus. Het is de vraag hoe 

en op welke onderdelen dit wordt gemeten. De AVS is 

hier geen voorstander van. Middelen om te werken aan 

hoogbegaafdheid en talentontwikkeling van leerlingen, 

waarvoor in het Regeerakkoord al geld werd vrijge-

maakt, worden toegevoegd aan de prestatiebox. Of hier 

ook de middelen voor excellente scholen toe behoren, 

kan niet uit de begroting worden opgemaakt.

Goed opgeleid en professioneel 
onderwijspersoneel
In de onderwijsbegroting 2012 is te lezen dat het aan-

tal leerkrachten dat op masterniveau is opgeleid, fors 

omhoog moet. Hoe dat moet gebeuren wordt eind 2011 

uitgewerkt.

Volgens de onderwijsinspectie hebben leerkrachten 

moeite met het afstemmen van het onderwijs op ver-

schillende leerlingen in de groep, zowel in het regulier 

als het speciaal onderwijs. Daarom komt er, zeker ook 

in verband met de invoering van Passend onderwijs, 

extra aandacht voor de professionalisering van leer-

krachten. Daarbij zal het ook gaan om meer expertise 

op het gebied van opbrengstgericht werken.

Ook hierbij lijkt het erop dat met de ene hand wordt 

gegeven wat met de andere hand wordt weggenomen. 

Door de huidige bezuinigingen op de ambulante bege-

leiding en de bezuinigingen in het kader van de voor-

genomen invoering van Passend onderwijs, dreigt juist 

veel expertise te verdwijnen.

Daarnaast meldt de begroting dat in 2012 wordt 

gestart met interscolaire peer review van leerkrachten en 

schoolleiders.

Scholen en instellingen maken bovendien resultaten 

inzichtelijk en worden aangesproken op hun presta-

ties, waarvoor door de overheid heldere normen zijn 

geformuleerd.

Toetscircus
Vanaf 2013 komt er in het basisonderwijs een centrale 

eindtoets, het speciaal (basis)onderwijs volgt in 2015. 

In het vo wordt een verplichte landelijke diagnostische 

onderbouwtoets voor Nederlands, Engels en rekenen/

wiskunde ingevoerd. Voor de overige onderbouwvak-

ken worden kennisbases ingevoerd. Daarnaast start de 

minister pilots voor de begintoets primair onderwijs.

Het toetscircus kan dus beginnen: centraal oefenen, 

gelijkschakeling van het leertempo voor alle leerlin-

gen; weg met aandacht voor verschillen. De AVS is 

fel tegenstander van centraal voorgeschreven toetsen 

en zal dat verzet niet opgeven, in het belang van de 

kinderen. De AVS voelt zich gesterkt door het laatste 

advies van de Onderwijsraad, waarin er nogmaals op 

wordt gewezen dat toetsen geen verbetering van de 

onderwijsresultaten garanderen. De gedachte aan 

een begintoets om daarmee de behaalde leerwinst te 

berekenen, komt uit de koker van het ministerie van 

Financiën, dat blijkbaar de opvoeding en groei van 

kinderen met dezelfde instrumenten meet als econo-

mische winst.

Terugdringen bureaucratie
Instellingen moeten zich met zo min mogelijke 

bureaucratische last kunnen concentreren op het 

onderwijs, wordt in de onderwijsbegroting gesteld. 

Daarom wordt de bekostiging vereenvoudigd, evenals 

de regelgeving. De bekostiging wordt vereenvoudigd 

door de invoering van de prestatiebox in plaats van 

het oude subsidiestelsel. Het kabinet moedigt scholen 

in het primair en voortgezet onderwijs aan om “te 

bepalen waar regels overbodig zijn”. Hoe dat in de 

praktijk werkt, moet nog duidelijk worden. Het kan 

niet de bedoeling zijn dat scholen naar willekeur 

afspraken en regels gaan negeren.

Conclusie is dat de Miljoenennota voor onderwijs 

niets nieuws bevat. Het kabinet blijft van mening dat 

(met 300 miljoen) bezuinigd kan worden op Passend 

onderwijs en dat dit geld kan worden ingezet voor 

de professionalisering van leerkrachten en school-

leiders en de invoering van prestatiebeloning. De AVS 

is groot voorstander van het vergroten van de profes-

sionele kwaliteiten van schoolleiders en leerkrach-

ten, maar vindt wel dat dit betaald moet worden uit 

de algemene middelen. Zoals het nu is, betalen de 

kwetsbaarste leerlingen dit. En dat kan toch nooit de 

bedoeling zijn? <

Meer informatie, waaronder een samengevat overzicht van de streefdoelen uit de beleidsagenda voor het primair en 
voortgezet onderwijs, is te lezen op www.avs.nl/dossiers/politiek/onderwijsbegroting.
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> Niveau taal en rekenen groep 8 stijgt
Het taal- en rekenniveau in groep 8 van het basisonderwijs is gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse 

peilingsonderzoek taal en rekenen in het basisonderwijs van Cito (2010). Ook in groep 4 is vooruit-

gang te zien. Het natuurkundig en technisch besef van veel achtstegroepers schiet echter tekort.

> Nederland zuinig met 
onderwijsuitgaven
Nederland gaf in 2008 5,6 procent van het bbp uit aan onderwijsinstellingen. Het gaat hier om de 

publieke en de private uitgaven (exclusief studiefi nanciering). Sinds 2006 kennen deze uitgaven 

hetzelfde percentage. Het uitgavenniveau lag OESO-gemiddeld in 2008 op 5,9 procent, en in landen 

als Zweden, België, Denemarken en de VS zelfs boven de 6 procent. Dit staat in het OESO-rapport 

Education at a Glance 2011, met de meest recente onderwijsgegevens en trends van de OESO-

landen.

Voor alle rekenonderdelen zijn de resultaten voor groep 

8 in 2010 beter dan in 2009. Voor taal is de relatief 

grootste vooruitgang te zien bij woordenschat. Daar is 

sprake van een trendbreuk omtrent het verschil tussen 

jongens en meisjes. In voorgaande jaren presteerden 

meisjes in groep 8 minder goed dan jongens. Nu pres-

teren ze even goed. Ook in groep 4 waren de prestaties 

in 2010 beter dan in 2009. In 2009 was ten opzichte van 

2008 nog geen verschil te zien.

Wat betreft de kennis van natuurkunde en techniek 

blijven de resultaten achter bij wat experts een 

gewenst niveau vinden. Slechts 21 procent van de leer-

lingen uit groep 8 haalt voor techniek het gewenste 

niveau ‘voldoende’. Voor natuurkunde is dat 42 pro-

cent. Daarentegen hebben de leerlingen wat minder 

moeite met het oplossen van praktische opdrachten. 

Vooralsnog zijn er geen verschillen in resultaten 

gevonden tussen scholen die wel en die niet deelne-

men aan het programma Verbreding Techniek in het 

Basisonderwijs. <

De publieke uitgaven aan onderwijs in Nederland 

(instellingen èn huishoudens, inclusief studiefi nancie-

ring) als percentage van het bbp liggen met 5,5 procent 

bbp iets boven het OESO-gemiddelde (5,4).

Verder blijkt uit de internationale vergelijking van 

de onderwijsstelsels van de 34 OESO-landen dat in 

Nederland relatief veel jongeren tussen de 20 en 29 

jaar naar school gaan of een studie volgen. Dit aan-

deel zal de komende jaren verder toenemen, terwijl 

het in andere landen – Zweden, Denemarken en 

Finland – juist afneemt. Het opleidingsniveau van de 

Nederlandse bevolking wordt steeds hoger, net als in de 

andere OESO-landen. Hiermee ligt Nederland op een-

zelfde niveau als de belangrijkste vergelijkingslanden. 

In Nederland, maar ook in andere landen, stromen 

gemiddeld meer vrouwen dan mannen in het hoger 

onderwijs in. Verder kent Nederland internationaal 

gezien een relatief lage werkloosheid, ook onder de 

laagst opgeleiden. Nederland heeft de laagste jongeren-

werkloosheid binnen de OESO. Het gemiddelde ligt hier 

ruim boven.

Succesvolle onderwijsstelsels lijken zich te kenmerken 

door een combinatie van ruimte voor professionals 

enerzijds en rekenschap anderzijds. Nederland kent vol-

gens Education at a Glance een hoge mate van autonomie 

en de scholen leggen rekenschap af over de geleverde 

prestaties. <

> Een samenvatting van Education at a Glance 2011 is 

opgenomen in de publicatie Trends in Beeld 2011: 

www.trendsinbeeld.minocw.nl. Deze publicatie combineert 

nationale en internationale statistiek, om een zo goed 

mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van het 

Nederlandse onderwijsstelsel.
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> Experimenten 
prestatiebeloning

De experimenten met prestatiebeloning in het primair, 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bevinden 

zich momenteel in de startfase, die duurt tot 1 januari 

2012. Daarin wordt de precieze opzet van de experi men-

ten besproken met sociale partners, school besturen en 

de betrokken wetenschappelijke instel lingen. Het CAOP 

coördineert het programma Prestatie beloning. 

Schoolbesturen die interesse hebben om deel te nemen 

aan het programma kunnen contact opnemen met het 

CAOP, Petra IJspelder, tel. 070-3765945. <

> Reminder: enquête over 
inspectie

De AVS heeft haar leden onlangs een vragenlijst toe-

gestuurd over de praktijkervaringen die zij hebben met 

het toezicht van de onderwijsinspectie. Met de uit-

komsten wil de AVS de inspectie en de minister infor-

meren, aanbevelingen meegeven en zo invloed uit-

oefenen op het beleid. Hoe meer respons, hoe beter 

het beeld. Het invullen van de enquête kan nog tot 

2 oktober aanstaande. Heeft u geen vragenlijst ont-

vangen en wilt u wel meedoen aan de enquête, stuur 

dan uw e-mailadres naar ledenadministratie@avs.nl. <

> Draagvlak voor reken- en taalfocus, 
maar met kanttekeningen
Er is draagvlak in het onderwijsveld om in het basis- en voortgezet onderwijs meer aandacht te 

besteden aan de basisvaardigheden, maar de betrokkenen zijn wel beducht voor een verschraling 

van het onderwijs. Regelmatiger testen roept ook weerstand op. En hoewel de rolverdeling tussen 

de betrokken partijen formeel goed is geregeld, doen zich in de praktijk hinderlijke knelpunten 

voor in de onderlinge communicatie en verhoudingen. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘De basis 

meester. Onderwijskwaliteit en basisvaardigheden’.

In het rapport spreken leerkrachten, schooldirec-

ties, schoolbestuurders, interne toezichthouders, 

MR-ouders, gemeentelijk beleidsmedewerkers en wet-

houders onderwijs zich uit over dit thema. Zij zijn 

vrijwel allemaal van mening dat de focus op basisvaar-

digheden voor alle leerlingen zou moeten gelden. Men 

verwacht het meest van betere instructie of een betere 

methode op het gebied van taal en rekenen, maar 

ook van het veel meer tijd besteden aan deze vakken. 

Een integrale aanpak, waarbij verschillende taal- en 

rekenonderdelen ook in andere lessen aan bod komen, 

zou ideaal zijn. De meeste deelnemers vinden het 

belangrijk om de focus langere tijd gericht te houden 

op de basisvaardigheden. Volgens hen is het onderwijs 

al te vaak gehinderd door steeds wisselende en soms 

ook tegenstrijdige beleidsdoelen. De docenten in het 

voortgezet onderwijs vinden het overigens vooral een 

taak van de basisschool om kinderen de basale taal- en 

rekenvaardigheden goed te leren.

Verschraling
Sommige respondenten zijn echter wel beducht voor 

een verschraling van het onderwijs. Er dreigt min-

der tijd en aandacht over te blijven voor een bredere 

talentontwikkeling bij leerlingen. En niet alle deelne-

mers kunnen zich vinden in veel meer op prestaties 

gericht onderwijs. Men vreest dat minder cognitief 

ingestelde leerlingen daarvan de dupe kunnen worden. 

Regelmatiger testen roept weerstand op bij sommige 

leerkrachten. Er lijkt sprake van enige angst om te wor-

den ‘afgerekend’ op prestaties.

Alle bevraagde actoren beseffen dat bij de (kwaliteit 

van de) leerkracht de meeste winst valt te behalen. 

Leerkrachten ervaren soms weinig vertrouwen in het 

feit dat zij hun vak verstaan. Het lijkt het sleutelwoord 

voor het creëren van draagvlak voor onderwijskwali-

teitsverbetering, aldus het SCP. Maar de onderlinge 

 rolverdeling is niet voor iedereen duidelijk. De samen-

werking in het team en de aansturing vanuit directie 

en bestuur haperen soms. Gemeenten en schoolbestu-

ren werken in de ene gemeente goed samen, maar zit-

ten in een andere elkaar soms dwars. Ouders in de MR 

worden door de school niet altijd gehoord als het om 

onderwijsinhoudelijke zaken gaat. <

> Meer informatie: www.scp.nl
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> Meer innovatie-
ruimte voor kwaliteits-
verbetering onderwijs

Er komt meer ruimte voor innovatieve 

experimenten in het basis- en voortgezet 

onder wijs. Met het wetsvoorstel, waarmee de 

ministerraad heeft ingestemd, wil het kabinet 

de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid 

van het onderwijs verbeteren.

Experimenteerbepalingen bieden de mogelijkheid om 

nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en te stimu-

leren. Tijdelijk kan worden afgeweken van bestaande 

wet- en regelgeving. Door bijvoorbeeld verruiming van 

samenwerkingsmogelijkheden in krimpgebieden kun-

nen de toegankelijkheid en doelmatigheid verbeteren, 

omdat scholen hun middelen doelmatiger kunnen 

inzetten. Ook biedt het nieuwe wetsvoorstel ruimte voor 

experimenten tussen verschillende schoolsoorten. <

> 30 scholen beginnen 
met startgroep 
peuters

Een Haagse notaris heeft medio september 

bekend gemaakt welke dertig scholen direct 

kunnen beginnen met de pilot ‘startgroepen’. 

In totaal hadden 120 scholen zich aangemeld.

De pilot onderzoekt of de ontwikkeling van peuters 

met een taalachterstand via extra ondersteuning in een 

schoolomgeving spelenderwijs kan worden verbeterd.

De deelnemende scholen voldoen aan strikte voorwaar-

den. Zij werken nauw samen met peuterspeelzalen of 

een kinderdagverblijf, waar de ‘startgroeppeuters’ aan 

verbonden blijven. De startgroep staat onder begelei-

ding van een pedagogisch medewerker en een hbo’er 

met een pabo-diploma, die nauwgezet samenwerken en 

resultaat- en opbrengstgericht te werk gaan. Minister 

Van Bijsterveldt trekt voor een periode van vier jaar 

bijna 6 miljoen euro uit voor de dertig pilots. Hiernaast 

investeert het kabinet vanaf 2013 jaarlijks 50 miljoen 

extra in de voor- en vroegschoolse educatie. <

“Jongens en meisjes moeten verschillend benaderd 

worden”, zegt locatiedirecteur Annigje Primowees van 

de pabo Venlo in De Limburger. “Meisjes willen graag 

‘verhaaltjesrekenen’. Terwijl jongens gewoon concrete 

lesstof willen hebben.”

Mannelijke pabo-studenten zijn al jaren schaars, maar 

bij Fontys Venlo is dit jaar een kentering geconsta-

teerd: bijna 40 procent van de nieuwe pabo-studenten 

is mannelijk. “Dat is opmerkelijk”, zegt Primowees. 

“Misschien heeft het met de economische crisis te 

maken.”

Tegelijk zegt Dick de Wolff, voorzitter van de HBO-raad 

(sector pedagogische opleidingen), in het Algemeen 

Dagblad dat over acht jaar nog maar 12 procent van 

de leerkrachten op de basisschool man is (nu 16), 

omdat de komende jaren veel oudere leerkrachten 

zullen vertrekken. “Initiatieven om mannelijke stu-

denten niet langer stage te laten lopen bij kleuters of 

meer vakinhoudelijke lessen te geven, zijn gestrand.” 

Gedragsdeskundigen maken zich zorgen over deze ont-

wikkeling, omdat een gebrek aan mannelijke rolmodel-

len bij jongens ongewenst ‘grensoverschrijdend gedrag’ 

kan veroorzaken. <

> ‘Proef met gescheiden lessen op 
pabo Venlo’
Mannelijke en vrouwelijke studenten van de pabo in Venlo krijgen komend schooljaar in de vakken 

rekenen en natuur & techniek gescheiden les, bericht Dagblad De Limburger. Het experiment moet 

ertoe leiden dat mannelijke pabo-studenten voor de lerarenopleiding behouden blijven.
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> Weinig gewichtengeld naar 
plattelandsschool
Plattelandsscholen, die bij uitstek moesten profi teren van de nieuwe gewichtenregeling, krijgen 

weinig extra. Slechts 1 procent van deze scholen ontvangt meer achterstandsgeld. Reden is dat 

het opleidingsniveau van de ouders steeg. Ook krijgt een deel van de scholen met veel allochtone 

leerlingen in de grote steden minder geld. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)/Its – Radboud Universiteit. Het is echter nog onduidelijk 

of de prestaties van de kinderen zijn meegestegen met het opleidingsniveau van de ouders.

Omdat relatief weinig gewichtengeld terechtkwam 

bij scholen met veel autochtone achterstandsleerlin-

gen, werden eerder de criteria gewijzigd en krijgen 

scholen het geld sinds 2006 alleen op grond van 

het opleidingsniveau van de ouders toegekend (en 

niet meer op basis van afkomst). Met name scholen 

op het platteland met veel achterstandsleerlingen 

moesten meer gaan profi teren van het beleid. Maar 

de onderzoekers concluderen dat deze aanpassing er 

niet toe heeft geleid dat deze scholen er duidelijk op 

vooruit zijn gegaan. Slechts 1 procent krijgt door de 

veranderde regeling substantieel meer geld voor hun 

achterstandsleerlingen. “Omdat het opleidingsniveau 

van ouders is gestegen, ook op het platteland, vallen 

veel minder leerlingen in de categorie ‘achterstands-

leerling’ dan het ministerie vooraf had ingeschat. 

Maar het is nog onduidelijk of de prestaties van de 

kinderen zijn meegestegen met het opleidingsniveau 

van de ouders. Het zou ook kunnen dat opleiding-

sniveau in deze economisch zwakke gebieden niet 

zo’n sterke voorspeller is van schoolsucces”, aldus de 

onderzoekers.

Een kleine 10 procent van de scholen krijgt sinds de 

beleidsaanpassing beduidend minder geld. Dit zijn 

vooral hindoeïstische en islamitische scholen in de gro-

te steden. De leerlingen van deze scholen zijn vrijwel 

allemaal van allochtone afkomst. Tot 2006 kregen zij 

daarom het maximale bedrag uit de pot voor onderwijs-

achterstanden. Omdat een deel van de ouders van deze 

leerlingen niet laagopgeleid is, krijgen deze scholen in 

de nieuwe regeling minder geld. De meeste leerlingen 

lijden daar niet direct onder, schatten de onderzoekers 

in. Het overgrote deel van deze scholen is namelijk met 

andere (impuls)regelingen weer fi nancieel gecompen-

seerd. “Maar voor de scholen die niet profi teren van de 

impulsregeling is de situatie wel aanzienlijk slechter 

geworden.” Het betreft ongeveer 175 scholen met veel 

achterstandsleerlingen die niet in een impulsgebied lig-

gen (een postcodegebied waarin het gemiddelde oplei-

dingsniveau laag is en de werkloosheid hoog). Daar 

krijgen achterstandsleerlingen nu mogelijk minder 

aandacht dan ze nodig hebben. De scholen zelf laten 

weten dat ze bijvoorbeeld natuurlijk verloop van perso-

neel niet meer kunnen aanvullen. <

> Vliegende brigades leveren goed werk af; 
aanpak gecontinueerd
De aanpak van zeer zwakke basisscholen lijkt te werken. Van de 28 zeer zwakke basisscholen 

die sinds 2010 ondersteuning hebben gehad van de zogenaamde ‘Vliegende brigade’, is circa 

90 procent van het predicaat ‘zeer zwak’ verlost. Dit meldt het ministerie van OCW.

Op 42 scholen loopt de ondersteuning nog, maar ook 

daar stemmen de vooruitzichten positief. Minister 

Van Bijsterveldt: “Voor scholen die hulp nodig heb-

ben om de kwaliteit snel weer op orde te krijgen, kan 

de Vliegende brigade zeer behulpzaam zijn. De aan-

pak werkt. Ik heb besloten ermee door te gaan.” 

Zeer zwakke scholen kunnen dus ook de komende 

jaren een beroep doen op de brigade. De ondersteuning 

varieert van hulp bij het inrichten van onderwijsarran-

gementen, training van leerkrachten tot ondersteuning 

van directie en leerkrachten aan de hand van klassen-

observaties. <
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> Minister onderzoekt realistischer 
bekostigingsstelsel voor scholen 
in krimpsituaties
Uit onderzoeken die het ministerie van OCW liet uitvoeren naar de kostenontwikkeling bij 

krimpende scholen in het primair en voortgezet onderwijs blijkt dat bij veel structureel krimpende 

schoolbesturen de uitgaven niet snel genoeg dalen. Toch hoeft een situatie van krimp niet per se 

tot fi nanciële problemen te leiden, meent minister Van Bijsterveldt. Door te anticiperen, met behulp 

van de gemeente en mogelijk een aangepast bekostigingsstelsel.

De minister adviseert schoolbesturen adequaat te rea-

geren op teruglopende leerlingaantallen en rekening 

te houden met de daarmee samenhangende lagere 

bekostiging. “Alleen dan is een bestuur in staat om het 

kostenniveau tijdig aan te passen aan de inkomsten.” 

Schoolbesturen kunnen de kosten volgens de minister 

vooral aanpassen door middel van personeelsreductie 

en door lagere huisvestingslasten. Het tijdig sluiten van 

te kleine vestigingen past in die strategie.

Van Bijsterveldt acht het vrijwel onmogelijk het uitga-

venniveau aan te passen zonder hulp van de betreffen-

de gemeente. “De mogelijkheden tot het realiseren van 

personeelsreductie en lagere huisvestingslasten zijn 

afhankelijk van de huisvesting, een verantwoordelijk-

heid van de gemeenten.”

Schoolbesturen met een zwakkere fi nanciële functie 

hebben een transitieperiode van zo’n vijf tot zeven jaar 

nodig om het uitgavenniveau aan te passen. Het blijkt 

dat vooral de fi nanciële deskundigheid bij besturen van 

invloed is op de tijd die nodig is om het kostenniveau 

aan te passen. Het ministerie is bezig met een traject 

om de fi nanciële deskundigheid bij po-besturen te 

verbeteren.

Fuseren
Schoolbesturen in krimpsituaties zien de noodzaak 

om te kleine scholen te fuseren met een andere school. 

Voor veel besturen is het echter fi nancieel moeilijk om 

te fuseren. Want als scholen worden samengevoegd, 

ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscho-

len in totaal minder bekostiging. De vaste voet van de 

opgeheven vestiging vervalt en het heeft meestal ook 

effect op de kleine scholentoeslag. Het bestuur ont-

vangt wel compensatiemiddelen. Het eerste jaar krijgt 

het bestuur een volledige compensatie en het tweede 

jaar 50 procent.

Dat blijkt echter onvoldoende om de transitie verant-

woord vorm te geven. Van Bijsterveldt gaat onderzoeken 

of deze compensatie verlengd kan worden, zodat deze 

meer in overeenstemming is met de transitieperiode. 

Een verlenging van de compensatieperiode leidt tot 

meer compensatiemiddelen voor schoolbesturen die 

(kleine) scholen samenvoegen. Het resulteert in een 

bekostigingsstelsel dat realistischer is voor scholen in 

krimpsituaties. De minister zal bij dit onderzoek ook de 

kleine scholentoeslag betrekken. <

> Nieuwe bedragen bekostiging personeel
De nieuwe bedragen voor personele bekostiging zijn door het ministerie van OCW bekendgemaakt. 

De bedragen zijn opgenomen in de regeling Bekostiging personeel po 2010/2011.

In verband met de ontwikkeling van de werkgeverslas-

ten in de markt heeft het kabinet voor het jaar 2011 

voor de overheidssectoren besloten tot een bijdrage 

van 0,58 procent op jaarbasis. Dat is een verhoging van 

0,38 procent.

Naar aanleiding van het actieplan LeerKracht zijn 

in de bekostiging onder andere ook opgenomen de 

verkorting van carrièrepatronen voor onderwijzend 

personeel, de invoering van de functiemix, extra 

 afspraken over de aanpassingen van salaristabellen en 

de salarisontwikkeling van adjunct-directeuren. <

> De regeling is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/lumpsum.
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> ‘Gemeente 
verantwoordelijk voor 
brede school’
Het vormen van brede scholen is een zaak van 
de gemeenten. Het is dan ook aan hen hoeveel 
zij daarin investeren. Dit schrijft minister 
Van Bijsterveldt naar aanleiding van Tweede 
Kamervragen.

De minister betreurt het dat gemeenten bezuinigen 

op de ontwikkeling van brede scholen. Zij vindt deze 

ontwikkeling van belang. Maar de minister laat de 

gemeentelijke keuzes daar waar ze horen en kan en 

wil zich hier niet in mengen. <

> De antwoorden van de minister zijn te down-

loaden via www.avs.nl/dossiers/huisvesting/

onderwijshuisvestingsbeleid.

> Investeringsfonds 
scholenbouw lijkt 
kansrijk
Een investeringsfonds voor scholenbouw lijkt 
kansrijk te zijn, concludeert minister Van Bijsterveldt 
in een reactie op de initiatiefnota ‘Investeringsfonds 
scholenbouw’.

Er is dan ook besloten om vervolgstappen te zetten, zoals 

het bijeenbrengen van de benodigde scholen en gemeen-

ten, het onderzoeken onder welke voorwaarden pensioen-

fondsen geïnteresseerd zijn om daadwerkelijk te investe-

ren in het fonds en een business case voor investeerders. 

De fi nanciering laat de minister over aan de markt. <

> De reactie is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

huisvesting/onderwijshuisvestingsbeleid. <

> ‘Frauderende schoolbestuurders niet aangepakt’
Justitie pakt grootschalige fraudes, die de afgelopen jaren bij islamitische basisscholen zijn 

geconstateerd, vrijwel nooit aan. Op één na zijn alle aangiftes tegen de verantwoordelijke bestuurders 

verzand. Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur.

Eind 2008 heeft de onderwijsinspectie vastgesteld dat 

bij vijftien schoolbesturen (samen 43 scholen) tussen 

2004 en 2008 voor minstens 4,6 miljoen euro is verduis-

terd of ‘onrechtmatig besteed’, maar tot nu toe is geen 

enkele bestuurder hiervoor berecht. Eén fraudegeval 

leidt binnenkort tot een rechtszaak, alle overige geval-

len zijn om onduidelijke redenen zonder verdere ver-

volging afgehandeld.

Het ministerie van OCW beperkt zich tot het terugvor-

deren van de miljoenen bij de schoolbesturen, maar laat 

de directbetrokkenen ongemoeid. Het geld moet worden 

terugbetaald uit de huidige schoolreserves.

Justitie geeft aan dat de fraude in de praktijk lastig straf-

rechtelijk te bewijzen is. Het Openbaar Ministerie heeft 

‘andere prioriteiten’. <

> Het hele artikel is te lezen op www.binnenlandsbestuur.nl.

> Budget Lerarenbeurs verhoogd
Staatssecretaris Zijlstra stelt 10,5 miljoen euro extra beschikbaar voor de Lerarenbeurs. Het budget 

voor nieuwe aanvragen is hiermee verhoogd van 34 naar ruim 44 miljoen euro voor 2011. Het totale 

budget voor de Lerarenbeurs is in 2011 77 miljoen. Dit is inclusief beurzen voor lopende opleidingen.

Dit jaar is aan bijna 8.000 leerkrachten een beurs toege-

kend. De meesten volgen een bachelor- of masteroplei-

ding. Vooral de masteropleiding Special Educational Needs
is populair. Deze opleiding leert leerkrachten bijvoor-

beeld hoe om te gaan met zorgleerlingen.

Eerder dit jaar is de vergoeding voor het collegegeld 

omhoog gegaan naar maximaal 7.000 euro per jaar. 

Door de hogere vergoeding kunnen leerkrachten ook 

een tweede bachelor- of masterstudie volgen, waarvoor 

hogescholen en universiteiten nu het instellingscollege-

geld kunnen vragen. <
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> ‘Kwaliteit onderwijsassistenten 
verantwoordelijkheid schoolbestuur’
Schoolbesturen zijn volgens minister Van Bijsterveldt zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van hun personeel. Als wordt geconstateerd dat onderwijsassistenten onvoldoende bekwaam 

zijn op het terrein van taal en/of rekenen, is het de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur 

om te zorgen voor bijscholing.

> Aanpassing 30%-regeling werknemers
De staatssecretaris van Financiën wil de zogenoemde 30%-regeling dit najaar aanpassen.

Dit zegt de minister in een antwoord op Kamervragen 

over de eerste – tegenvallende – resultaten van een 

onderzoek naar de taalvaardigheid van onderwijs-

assistenten primair onderwijs in Amsterdam. Volgens 

de minister is het een goede zaak dat de schoolbesturen 

en de gemeente Amsterdam bij onderwijsassisten-

ten expliciete eisen stellen aan de beheersing van de 

taalvaardigheid (zie Kader Primair 1, september 2011, 

 actueel). <

Het criterium dat de ingekomen werknemer moet 

beschikken over een ‘specifi eke deskundigheid’ wordt 

voortaan ingevuld door een salarisnorm. Ook zal de 

kortingsregeling worden uitgebreid naar een toetspe-

riode van 25 jaar, waardoor meer perioden van eerder 

verblijf of eerdere tewerkstelling in Nederland in min-

dering komen op de looptijd. Deze aanpassing heeft 

gevolgen voor alle werknemers, dus ook vrijwel alle 

Nederlanders die meer dan tien jaar weg zijn geweest 

uit Nederland zullen na terugkomst geen recht meer 

hebben op toepassing van de 30%-regeling. Verder 

komen werknemers uit het buitenlandse grensgebied 

niet langer in aanmerking voor de 30%-regeling, terwijl 

jonge promovendi juist wel van de regeling gebruik 

mogen gaan maken. In het Belastingplan 2012 zal het 

pakket maatregelen nader worden uitgewerkt. <

> De brief van de staatssecretaris is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/fi nancien/belastingen.

> Overzichtsposter 
financiële stromen 
basisonderwijs 
beschikbaar

De Algemene Rekenkamer heeft een overzicht op pos-

terformaat gepubliceerd over de fi nanciële stromen 

in het (speciaal) basisonderwijs, inclusief de zorggel-

den. Met de bijhorende toelichting geeft dit product 

inzicht in de fi nanciering en de verdeling van uitgaven. 

De  poster is gebaseerd op de situatie in 2010. <

> De publicatie is te vinden op www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/lumpsum en op www.rekenkamer.nl.

> Boete bij zaken doen 
met niet-geregistreerd 
uitzendbureau
Schoolbesturen die personeel inhuren via een 
uitzendbureau dat niet in het Handelsregister staat, 
krijgen een boete. Dat staat in een wetsvoorstel dat 
bij de Tweede Kamer ligt.

De boete bedraagt de eerste keer 12.000 euro per werk-

nemer, bij herhaling 24.000 euro en bij een derde over-

treding 36.000 euro. De regeling zou in moeten gaan 

op 1 januari 2012. De Arbeidsinspectie houdt toezicht.

De registratieplicht voor uitzendbureaus is erop gericht 

malafi de uitzendbureaus en uitbuiting van werk-

nemers aan te pakken. <
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> ‘Gemengde scholen bevorderen integratie 
wel degelijk’
Op gemengde scholen kunnen leerlingen een positieve houding krijgen ten opzichte van andere 

etnische bevolkingsgroepen, blijkt uit promotieonderzoek van socioloog Tobias Stark aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. “De leerprestaties mogen dan gelijk blijven, maar gemengde scholen 

bevorderen de integratie wel degelijk.” Dat het kabinet gemengde scholen niet langer stimuleert, 

is een gemiste kans, aldus Stark.

Uit het onderzoek blijkt dat op gemengde scholen 

positieve relaties kunnen ontstaan tussen leerlingen 

van verschillende herkomst. Op de positieve ervaringen 

met individuele klasgenoten baseren de leerlingen 

hun mening over de etnische groep van de klasgenoot. 

Leerlingen in gemengde klassen die positief omgaan 

met klasgenoten van andere groepen, hadden later in 

het schooljaar ook een positiever beeld van de etnische 

groep van de klasgenoten in zijn geheel. Stark: “Als 

kinderen en jongeren leren positief naar mensen van 

andere groepen te kijken, zullen ze later makkelijker 

met elkaar omgaan. Dit versterkt de sociale cohesie en 

leidt tot minder discriminatie.”

Averechts
Maar het mengen van leerlingen kan ook averechts wer-

ken, zo laat het onderzoek zien. In de schoolklassen die 

Stark onderzocht, gingen Nederlandse leerlingen die 

hun Turkse klasgenoten niet leuk vonden in de loop 

van het schooljaar juist negatiever kijken naar Turken 

in het algemeen. En allochtone leerlingen die hun 

Nederlandse klasgenoten niet leuk vonden, kregen een 

slechter beeld van alle Nederlanders.

Leerkrachten moeten het onderling contact dan ook 

actief stimuleren, aldus Stark. “Bijvoorbeeld door in 

te spelen op gedeelde interesses. Als het mengen goed 

wordt begeleid, verbetert de beeldvorming van de leer-

lingen over andere etnische groepen.” <

> Ministerraad voor verbod op gelaats-
bedekkende kleding
Er komt een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding in het openbaar, 

ook op scholen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.

Het wetsvoorstel verbiedt gelaatsbedekkende kleding 

in Nederland op openbare plaatsen, in voor publiek 

toegankelijke gebouwen, bij onderwijsinstellingen, 

zorginstellingen en in het openbaar vervoer. Sanctie 

voor het niet naleven van het verbod is een geldboete. 

Het verbod geldt niet voor gelaatsbedekking die nood-

zakelijk is voor de gezondheid, de veiligheid of voor het 

uitoefenen van een beroep of beoefenen van een sport. 

Uitgesloten van het verbod zijn ook evenementen zoals 

Sinterklaas en carnaval of als een burgemeester een 

ontheffi ng heeft verleend voor een bepaald evenement. 

Evenmin geldt het verbod voor plaatsen en gebouwen 

die zijn bestemd voor religieuze doeleinden.

Het kabinet acht een eventuele beperking van de gods-

dienstvrijheid nodig en gerechtvaardigd in het belang 

van de bescherming van het karakter en de goede 

gewoonten van het openbaar leven in Nederland. <

> Concept-controleprotocol 2011 beschikbaar

Het concept-controleprotocol 2011 is al beschikbaar. Schoolbesturen en accountants die hiermee alvast aan de slag willen, 

kunnen deze versie gebruiken. Het defi nitieve protocol wordt in een later stadium gepubliceerd. Het concept-protocol 2011 is 

te vinden op www.avs.nl/dossiers/fi nancien/lumpsum. <
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> ‘Taalachterstand Nederlands-
Marokkaanse kinderen vooral door 
gebrekkige schooltaalvaardigheid’
Nederlandse leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben de zwakste positie in het 

basisonderwijs. Vaak wordt als verklaring gegeven dat zij thuis een andere taal dan het Nederlands 

spreken. Maar volgens promovendus Mohammadi Laghzaoui van de Universiteit van Tilburg is het 

probleem ingewikkelder: de achterstand ligt vooral in het niet verwerven van de meer abstracte 

taal die aan de orde is bij het leren en onderwijzen op school, de zogeheten academische taal of 

schooltaalvaardigheid.

> Schoolpleinmediators krijgen bredere
rol in wijk
Utrechtse leerlingen uit groep 8 krijgen een rol in het oplossen van confl icten tussen kinderen in 

hun eigen wijk. Vanaf 21 september, de internationale Dag van de Vrede, heeft Utrecht er ongeveer 

zeventig jeugdige wijkmediatoren bij in Overvecht, Kanaleneiland en Sterrenwijk.

De aspirant-wijkmediatoren zijn al geruime tijd 

actief als schoolmediator. Het gaat om leerlingen van 

Vreedzame Scholen, die op hun eigen school al confl ic-

ten tussen medeleerlingen oplossen. Als voorbereiding 

op de nieuwe rol kregen zij een training om hun vaar-

digheden uit te breiden. Ook leren ze in welke situaties 

en onder welke voorwaarden zij als wijkmediator 

kunnen optreden. De kinderen ontvingen uit handen 

van burgemeester Aleid Wolfsen een insigne en een 

diploma. <

> Meer informatie: www.devreedzameschool.nl

Laghzaoui beveelt ouders en leerkrachten aan taal-

activiteiten te ontwikkelen om de verwerving van deze 

academische taal/schooltaalvaardigheid te stimuleren. 

Het gaat daarbij om de meer abstracte communicatie 

over zaken die het dagelijks leven overstijgen en de 

daarbij behorende begrippen. Voorbeelden hiervan zijn 

het taalgebruik in de schoolboeken en de instructie-

taal van leerkrachten. Ouders en leerkrachten zouden 

zich bewuster moeten zijn van het soort taal dat zij 

gebruiken met de kinderen. De rol van de school is om 

kinderen een meer gestructureerde en georganiseerde 

manier van leren te bieden om dit te bevorderen.

Laghzaoui volgde voor zijn onderzoek drie- tot zesjarige 

Marokkaans-Berberse kinderen over een periode van 

drie jaar. In deze leeftijdsfase ontwikkelt zich de aca-

demische taal of schooltaalvaardigheid. Hij onderzocht 

daarbij zowel de thuis- als de schoolsituatie.

Aangepast taalgebruik
Leerkrachten blijken meer academische taal te hante-

ren als de kinderen ouder worden, terwijl tweetalige 

kinderen deze al jonger kunnen leren. En leerkrachten 

in kleuterklassen met veel tweede-taalleerders gebrui-

ken net zo veel abstracte taal, maar minder ingewik-

keld, in vergelijking met leerkrachten in kleuterklassen 

met weinig tweede-taalleerders. Het lijkt erop dat ze 

de inhoud van hun taalaanbod niet aanpassen, maar 

de vorm ervan simpeler maken, stelt Laghzaoui. Verder 

constateerde hij dat Marokkaans-Berberse moeders 

met een lagere sociaal-economische achtergrond min-

der academische taal gebruiken dan hoger opgeleide 

ouders. Kinderen op de leeftijd van vijf jaar hebben de 

neiging om op school meer complexe constructies te 

gebruiken dan thuis. <
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> Goed presterende Emmaus-
school krijgt minister op bezoek
Minister Van Bijsterveldt bezocht begin september de goed presterende Emmausschool in een 

Rotterdamse achterstandswijk. De school springt in het oog door een opbrengstgerichte aanpak 

en andere activiteiten, zoals de vakantieschool, voorschoolse educatie voor peuters, verlengde 

leertijd en extra inspanningen in lees- en taalonderwijs. Voor de inspanningen op het gebied van 

taal- en leesonderwijs kreeg de Emmausschool begin dit jaar de dr. Mommersprijs 2011.

De minister nam kennis van het veranderingsproces 

dat zich van 2001 tot heden op de school voltrok. 

Op de Emmausschool is er in de afgelopen tien jaar 

tijdens het onderwijskansenproject en de taalpilot 

ingezet op het verbeteren van leerkrachtvaardigheden 

op zowel didactisch als pedagogisch gebied. Het bege-

leiden, inoefenen, blijvend volgen en meten van deze 

leerkrachtvaardigheden gebeurt door het afnemen van 

halfjaarlijkse integrale audits. Dit heeft onder andere 

geleid tot verbeterde leerlingresultaten. Die worden 

getoetst, gemonitord en geanalyseerd. Naar aanleiding 

van deze analyses worden er steeds opnieuw interven-

ties gepleegd om de leerlingresultaten te verhogen 

of de didactische vaardigheden van leerkrachten te 

verbeteren.

Veel begeleiding
De aandacht op de Emmausschool gaat voor een 

groot gedeelte uit naar de hoofdvakken taal, rekenen, 

lezen en woordenschat. Directeur en AVS-lid Anke 

Langmuur: “Kinderen in 

Rotterdam hebben veel 

begeleiding nodig op 

het gebied van woorden-

schat, lezen, taal en reke-

nen. Maar er zijn meer 

ontwikkelingsgebieden 

die wij van belang vin-

den. Op de Emmaus 

krijgen kinderen in de 

verlengde leertijd – dage-

lijks één uur tussen de 

middag – de kans om 

zich te ontplooien op 

gebied van sport, kunst 

en cultuur. In deze uren 

krijgen ze muziek, tech-

niek, theater, circusles, 

sport, dans, schilde-

ren, beeldende kunst 

en fotografi e, gegeven 

door vakdocenten. Zeer 

belangrijk om zelfvertrouwen en andere competenties 

te ontwikkelen.”

In de peutergroep (groep 0), waar sinds dit schooljaar 

een leerkracht van de Emmausschool geplaatst is, 

wordt gestructureerder gewerkt aan de ontwikkeling 

van woordenschat en ingezet op een meer aaneenslui-

tende lijn tussen VVE-groepen en basisschool.

Boodschap
De Emmausschool heeft door de gewichtengelden nog 

steeds meerdere handen in de groep, waarmee de kin-

deren optimaler begeleid kunnen worden. Langmuur: 

“Het is dus essentieel dat gewichtengelden en gemeen-

telijk subsidies blijven bestaan om ervoor te zorgen 

dat de resultaten van leerlingen blijvend verbeteren. 

Hopelijk gaat de minister deze boodschap in ieder 

geval meenemen naar Den Haag. We wilden graag de 

kans nemen om een open dialoog met de minister aan 

te gaan en natuurlijk ook de school in bedrijf te laten 

zien. Dat is gelukt.” <

Minister Van Bijsterveldt tijdens haar bezoek aan de Emmausschool in Rotterdam
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> ‘Schoolpleinen zijn saai, krap en veel 
te vaak dicht’
Schoolpleinen zijn krap, saai en een fl ink aantal is na schooltijd gesloten. Dat zijn de belangrijkste 
uitkomsten van een inventarisatie die Jantje Beton liet doen naar schoolpleinen in Nederland. 

Gelukkig zijn veel scholen op zoek naar een nieuwe aanpak, zoals de Freinetschool in Delft.

> ‘Buitenlucht gezonder dan in school’
Het verbeteren van de luchtkwaliteit in scholen, kantoren, openbare gebouwen en auto’s heeft 
waarschijnlijk meer invloed op de volksgezondheid dan het terugdringen van luchtvervuiling 
buiten en van bestrijdingsmiddelen op voedsel. Dit blijkt uit onderzoek van milieukundigen van 

de Radboud Universiteit.

Uit de inventarisatie van Jantje Beton blijkt dat er geen 

wettelijke norm is voor de omvang van schoolpleinen. 

Gemeentelijke richtlijnen schrijven 3m2 per kind voor 

(bij nieuwe scholen). Ter vergelijking: een EKO-kip heeft 

4m2. Hoewel het voorzieningenniveau relatief hoog is, 

zijn veel kinderen ontevreden over hun schoolplein: 

43 procent vindt het schoolplein saai en 60 procent 

wil meer ruimte voor sport en spel. Daarnaast wil 71 

procent van de kinderen meehelpen met de inrichting 

en onderhoud van het schoolplein. Tenslotte is een 

derde van de Nederlandse schoolpleinen na schooltijd 

niet toegankelijk. In het zuiden van het land is dit zelfs 

bijna de helft van de schoolpleinen.

“Door schoolpleinen open te stellen kan het een 

belangrijke speelfunctie voor een buurt krijgen”, aldus 

Rob van Gaal, directeur van Jantje Beton. Ook het 

betrekken van kinderen en de buurt bij ontwerp, onder-

houd en beheer levert een belangrijke verbetering.” Op 

het Jantje Beton SchoolSpeelPlein van de Freinetschool 

in Delft pakken ze het bijvoorbeeld anders aan. Samen 

met kinderen van de school en uit de buurt ontwierpen 

ze een nieuw schoolplein dat ook na school toeganke-

lijk is. Door creatief om te gaan met de buitenruimte 

loopt het schoolplein nu vloeiend over in de openbare 

ruimte, waardoor er meer plek is om te spelen. <

> Meer informatie: www.jantjebeton.nl

De onderzoekers bestudeerden de virtuele blootstelling 

aan schadelijke stoffen voor drie leeftijdscategorieën: 

jonge kinderen (0-6 jaar), werkende volwassenen (18-65) 

en ouderen (65+) en keken naar vijf ‘micro-omgevin-

gen’ waar de vervuiling op kan treden: buiten, thuis, 

op kantoor, op school/de crèche en in auto’s. Het bin-

nenmilieu (thuis, kantoor, school, auto) blijkt voor 

alle leeftijdscategorieën het meeste bij te dragen aan 

het gezondheidsrisico, als gevolg van blootstelling aan 

bepaalde stoffen waar je buiten minder last van hebt. 

Bovendien brengen mensen 80 procent van de tijd 

binnenshuis door. Concreet betekent het onderzoek dat 

reductie van fi jnstof in huis en de verbetering van de 

luchtkwaliteit binnenshuis gunstig kunnen zijn voor 

de volksgezondheid. Nog concreter bevelen de onder-

zoeker aan: vaker luchten, goed ventileren.

Uit de Miljoenennota blijkt dat de regering de komen-

de jaren steeds minder geld uittrekt voor het binnen-

milieu in scholen. In 2010 was er ruim 10 miljoen euro 

beschikbaar voor het binnenmilieu, maar tot en met 

2013 wordt hier nog slechts 2 miljoen euro aan uitge-

geven, meldt vakblad Cobouw. <

> Wijziging in jaarverslaglegging
Door wijzigingen in de wet- en regelgeving is de aanleveringsprocedure van het jaarverslag bij DUO aangepast. 

De wijzigingen hebben met name betrekking op het vervallen van de tijdelijke voorschriften voor de verantwoording van de 

BAPO-lasten en de nieuwe regeling OCW-subsidies. De wijziging is met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 ingegaan en 

geldt voor verslagjaar 2011. <
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> ‘Hoofddoekjes 
verbieden mag’
Hoofddoekjes verbieden op een rooms-

katholieke school is niet onrechtmatig, is 

de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam 

in hoger beroep.

Het Hof volgt hiermee niet het toetsingskader van de 

Commissie Gelijke Behandeling, omdat bij bijzonder 

onderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke 

grondslag grote terughoudendheid past bij de 

beoordeling of bepaalde eisen die een school stelt, 

nodig zijn voor de verwezenlijking van die grondslag. 

Wél moet de rechter nagaan of zulke eisen niet 

inconsequent worden toegepast. <

> De uitspraak is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/onderwijsenleerlingzorg/schoolenomgeving.

De jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor 
vrouwelijke schoolleiders vindt plaats op 10 november 
aanstaande in de Kloosterhoeve te Harmelen 
(Utrecht). Het thema in 2011 is ‘Jij bent de bron’, 
over plezierig leiderschap. 

Plezier in je werk is iets dat je zelf kunt creëren. Het is 

plezierig als je het beste uit je team naar boven weet te halen, 

als een leerkracht trots door de school loopt: ‘Kijk eens, 

dat is me gelukt, dat heb ik bereikt!’. En het team ervaart 

het bewuste gedrag van de schoolleider als een plezierige 

bijdrage aan het werk- en ontwikkelingsklimaat.

Weten hoe je (meer) plezier creëert 

in je eigen werk en dat van anderen? 

Kom dan ook op 10 november! 

Met interessante sprekers als 

jong managementtalent Louise 

van Nispen en workshops over 

bijvoorbeeld energiemanagement. 

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

vrouwelijkeschoolleiders

Conferentie vrouwelijke schoolleiders  10 november 2011

goed onderwijs door goed management

Plezierig leiderschap, 
jij bent de bron

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 lid-

maatschap 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 per-

soonlijke deel van hun contributie, bij het aanbrengen 

van een of meerdere nieuwe leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden
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AVS Agenda
29 september
Opbrengstgericht leiderschap

6 oktober
Theorie U in de school

7 oktober
Leidinggeven aan bovenschoolse en 
complexe organisaties (slotdag)

12 oktober
Onderwijskundig leiderschap en Marzano (1)

(onder voorbehoud)

Kijk voor meer informatie en inschrijven op 
www.avs.nl/agenda.

28 september
Publiek debat Leerkrachten 
& Passend onderwijs
Locatie: De Balie, Amsterdam
Aanmelden: www.ecpo.nl

10 november
Conferentie vrouwelijke schoolleiders
Thema: Jij bent de bron, over plezierig 
leiderschap. 
Meer informatie en inschrijven: 
www.avs.nl/vrouwelijkeschoolleiders

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

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

> Colofon
Redactie 
Ton Duif, Vanja de Groot, Carine Hulscher-Slot, Tineke Snel, Harry van Soest

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 117 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2011).

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC-keurmerk draagt.

> Vertrouwen in Van Bijsterveldt 
en kabinet Rutte sterk gedaald

Het vertrouwen dat leerkrachten en directeuren hebben in onderwijs-

minister Van Bijsterveldt is een jaar na de beëdiging van het kabinet 

Rutte sterk gedaald, blijkt uit De Politieke Barometer Onderwijs van 

DUO Onderwijsonderzoek.

In oktober 2010 had 13 procent van de leerkrachten en directeuren in het basis-

onder wijs (zeer) veel vertrouwen in de minister van onderwijs en gaf 59 procent 

haar het voordeel van de twijfel. Een jaar later* heeft nog slechts 3 procent veel ver-

trouwen in haar en krijgt ze van 28 procent het voordeel van de twijfel. De groep die 

geen vertrouwen in haar heeft is gestegen van 12 procent in 2010 naar 46 procent in 

september 2011. Het vertrouwen in staatssecretaris Zijlstra is eveneens gedaald.

Overigens is het vertrouwen in het hele kabinet Rutte gedaald. In oktober 2010 

had 16 procent van het basisonderwijs (zeer) veel vertrouwen in dit kabinet, in 

september 2011 is dat gedaald naar 4 procent. Deze dalingen zijn in het voortgezet 

onder wijs nog sterker. Driekwart van alle respondenten vindt dat dit kabinet het 

onder wijs niet vooruit helpt. De meerderheid vindt niet dat het ministerie van OCW 

veel maat regelen heeft getroffen die het onderwijs ten goede komen, maar juist 

maat regelen die ongunstig uitpakken.

De huidige regering van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zou, als het aan 

het basisonderwijs ligt, in plaats van 76 zetels dit moment (september 2011) kunnen 

steunen op veertig zetels. In september 2010 kreeg de huidige regering nog 51 zetels 

van het basisonderwijs. <

*De tweede meting werd verricht in de week van 8 september, dus nog voor het 

verschijnen van de onderwijsbegroting.

> Rectificatie data minileergang
Excellent schoolleiderschap
In Kader Primair 1 (september 2011) zijn op pagina 49 de data van de mini leergang 

Op weg naar excellent schoolleiderschap per ongeluk verkeerd weer gegeven. De juiste 

data van de vier tweedaagsen zijn: 1 en 2 november, 1 en 2 december 2011, 16 en 17 

februari, 12 en 13 april 2012. Onze excuses voor de verwarring. <


