
Hieronder volgen de belangrijkste onderdelen van de 

begroting op een rij.

Passend onderwijs
De stelselwijziging Passend onderwijs gaat, zoals al in 

het Lenteakkoord was afgesproken, niet gepaard met 

een bezuiniging van in totaal Y 300 miljoen. Ook was al 

bekend dat de invoering met een jaar is uitgesteld, tot 

1 augustus 2014, en dat de huidige samenwerkingsver-

banden nog een jaar langer blijven bestaan. Zoals het 

er nu naar uitziet behandelt de Eerste Kamer het wets-

voorstel Passend onderwijs, samen met het wetsvoorstel 

kwaliteit (voortgezet)  speciaal onderwijs, op 2 oktober 

2012.
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Geen nieuwe investeringen, 
wel veel aandacht voor 
professionalisering 
schoolleiders

Onderwijsbegroting 2013:

Zoals verwacht is er weinig nieuws te vinden in de Onderwijsbegroting 2013, anders dan wat al 

bekend was. Gezien de demissionaire status van het kabinet is gekozen voor een sobere presentatie 

van de beleidsagenda, met een opsomming van al bekende maatregelen gericht op de kwaliteit 

van het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Terloops komt de voortzetting van de nullijn aan bod. 

Wat ontbreekt is aandacht voor krimp, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op de korte en lange 

termijn en de stille bezuinigingen in het onderwijs. Bovendien staat in de Miljoenennota dat, om 

aan de departementale taakstelling te voldoen, vanaf 2014 een forse ingreep in de bekostiging 

mogelijk is. Dit neemt niet weg dat er ook positieve zaken te melden zijn, zoals extra budget voor 

de professionalisering van vooral schoolleiders. Verder wordt de bekostiging in het primair en 

voortgezet onderwijs vereenvoudigd en zijn zoals bekend de bezuinigingen op Passend onderwijs 

en prestatiebeloning geschrapt.

>
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Investeren in kwaliteit onderwijs, 
leerkrachten en schoolleiders
Er komt Y 30 miljoen beschikbaar voor de versterking 

van de kwaliteit van het onderwijs, Y 75 miljoen voor 

de versterking van de kwaliteit van leerkrachten en 

schoolleiders. Deze middelen zijn bedoeld als impuls 

voor de kwaliteit en de slagkracht van schoolleiders. 

Daarbij gaat het om scholing en begeleiding, bevorde-

ren van fi nanciële deskundigheid, registratie in het 

schoolleiderregister en certifi cering van opleidingen. 

Bij de kwaliteit van leerkrachten worden instrumenten 

ingezet als aansluiting van pabo’s bij de wensen van 

schoolbesturen en de lerarenbeurs. Voor de samenwer-

king tussen pabo’s en besturen moeten regionale plan-

nen van aanpak komen en worden middelen ingezet 

voor een subsidieregeling. Van het totaalbedrag van 

Y 105 miljoen is voor het po Y 44 miljoen bestemd en 

voor het vo Y 26 miljoen.

School aan Zet krijgt over de periode 2012-2015 subsi-

dies voor de begeleiding en ondersteuning van onder-

wijsinstellingen bij de professionalisering van hun 

onderwijspersoneel en de borging daarvan. Ook zijn er 

diverse subsidies voor de versterking van de kwaliteit 

van de lerarenopleidingen.

Ambitieuze leercultuur
Het demissionaire kabinet meldt dat het de afgelo-

pen twee jaar heeft ingezet op de versterking van de 

kwaliteit van het onderwijs (lees rekenen en taal), het 

stimuleren van een ambitieuze leercultuur en het 

bevorderen van doelmatigheid en ondernemerschap op 

het gebied van media en cultuur. Bij het stimuleren van 

een ambitieuze leercultuur vindt het kabinet betrok-

ken ouders van cruciaal belang.

Bestuursakkoorden en prestatiebox
Zoals bekend ontvangen schoolbesturen via de presta-

tiebox extra middelen voor het realiseren van de afspra-

ken uit de Bestuursakkoorden PO en VO. De besteding 

daarvan staat in het teken van opbrengstgericht werken 

en professionalisering. Voor de verdere verbetering van 

de professionele kwaliteit van leerkrachten en school-

leiders wordt in 2013 aan de prestatieboxen in het po 

Y 70,1 miljoen toegevoegd en in het vo Y 42 miljoen.

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

LeerKracht van Nederland
Het in november 2008 gesloten convenant LeerKracht 

van Nederland leidt ertoe dat in 2013 opnieuw een 

bedrag voor beloningsmaatregelen aan de lumpsum 

wordt toegevoegd. In totaal gaat het om een bedrag van 

Y 544 miljoen voor po, vo, mbo en ho. Let wel, het gaat 

hier om bestaande afspraken en verplichtingen.

Lerarenbeurs
In 2013 is ongeveer Y 48 miljoen beschikbaar voor 

nieuwe beurzen, wat betekent dat ruim 5.000 leer-

krachten een beurs kunnen krijgen. Deze beurs is, zoals 

de afgelopen jaren al het geval was, bedoeld voor de 

opleidingskosten en vervanging tijdens het studieverlof 

en gericht op het verkrijgen van een hogere kwalifi catie 

voor leerkrachten po, vo, mbo en ho.

Regionale arbeidsmarktproblematiek
Aan regio’s die acute knelpunten ervaren of verwach-

ten op de onderwijsarbeidsmarkt wordt ondersteuning 

geboden door het beschikbaar stellen van ramingen. 

Deze ramingen kunnen de besturen inzicht bieden in 

de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en de knel-

punten. De bedoeling is dat de besturen in een regio 

vervolgens een plan van aanpak opstellen voor de korte 

termijn. Als voorbeelden worden daarbij het beperken 

van de uitstroom uit het beroep of de uitval uit de 

lerarenopleidingen en het bieden van voldoende stage-

plaatsen door schoolbesturen genoemd.

Loonbijstelling
Voor het onderwijspersoneel geldt voor de jaren 2012 

en 2013 (opnieuw) de nullijn. Droog staat dan ook in 

de begroting te lezen: “In het Begrotingsakkoord 2013 is 
besloten de nullijn te hanteren voor de lonen in 2012.” In de 

troonrede, die op Prinsjesdag werd uitgesproken, komt 

onder andere de zinsnede voor: “… en de nullijn voor de 
ambtenarensalarissen draagt direct bij aan een lager begro-
tingstekort.” Het hanteren van de nullijn leidt ertoe dat 

onderwijspersoneel inmiddels te maken heeft met een 

grote beloningsachterstand.

Functiemix vo/Salarismix mbo in Randstadregio’s
Omdat het vo en mbo in de Randstadregio’s een grotere 

beloningsachterstand ten opzichte van de marktsector 

hebben, een grotere arbeidsmarktproblematiek kennen 

én te maken hebben met een optelsom van grootstede-

lijke problemen, zijn en worden extra middelen aan de 

lumpsum toegevoegd. Ook hier gaat het om bestaande 

afspraken en verplichtingen. <

> Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/politiek/

onderwijsbegroting

w at  o n t b r e e k t  i s 
a a n d a c h t  vo o r  k r i m p,  d e 
o n t w i k k e l i n g e n  o p  d e 
a r b e i d s m a r k t  o p  d e  ko r t e 
e n  l a n g e  t e r m i j n  e n  d e 
s t i l l e  b e z u i n i g i n g e n  i n  h e t 
o n d e r w i j s
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Hoewel het positief te noemen is dat er veel aandacht 

is voor de professionalisering van schoolleiders en 

overig onderwijspersoneel, wat de kwaliteit van het 

onderwijs ten goede komt, constateert de AVS dat er 

van extra investeringen in het onderwijs geen sprake 

is. Daarnaast maakt de AVS zich als vakbond ernstig 

zorgen over de gevolgen van andere maatregelen uit 

de Miljoenennota, die directe gevolgen hebben voor 

het onderwijspersoneel. Naast het voortzetten van 

de nullijn worden ook werknemers in het onderwijs 

geconfronteerd met maatregelen als de verhoging van 

de AOW-leeftijd, de beperking van ontslagvergoedin-

gen, een hoger eigen risico voor de kosten van gezond-

heidszorg, de te verwachten verhoging van de premies 

voor de zorgverzekering en de te verwachten verhoging 

van de pensioenpremie. En daarmee zijn nog niet alle 

tegenvallers genoemd…

op te voeren van 535,4 naar 537 in 2015. Voor het vo 

worden gemiddelde PISA-scores genoemd die verre van 

realistisch zijn. Maar hier lijkt papier geduldig. Hoewel 

de AVS van mening is dat we het beste uit onze leerlin-

gen moeten halen, voelen we ons niet gebonden aan 

deze afspraken.”

Met de keuze voor toevoeging van Y 75 miljoen voor 

de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders in de 

begroting is de AVS erg gelukkig. Het grootste deel 

hiervan komt ter beschikking van juist die schoollei-

ders die in het actieplan LeerKracht buiten de boot zijn 

gevallen. Ton Duif: “We hebben er lang en intensief 

voor gelobbyd. Punt van overleg is nog hoe deze gelden 

beschikbaar worden gesteld. Zomaar toevoegen aan de 

lumpsum is riskant, omdat veel schoolbesturen in de 

verleiding zouden kunnen komen om daarmee de bud-

gettaire problemen te verlichten.”

Ook positief is dat een nieuwe impuls wordt gegeven 

aan de Nederlandse School Academie (NSA) als het 

kwaliteitsinstrument voor leiderschap en registratie 

in het po, en de aandacht voor de certifi cering van 

opleidingen.

Tot slot lijkt het dossier prestatiebeloning gesloten, 

maar met de komst van een nieuw kabinet is dit nog 

lang niet zeker, meent Duif. “Al met al is deze begro-

ting een bevestiging van wat we al wisten; behalve de 

toevoegingen uit het Lenteakkoord wordt er in 2013 

niet verder geïnvesteerd. Onze hoop blijft gericht op de 

nieuwe regeerploeg.” <

> Commentaar AVS
o p v a l l e n d  i s  d at  e r  m e t  g e e n 
w o o r d  w o r d t  g e r e p t  o v e r 
d e  g e vo lg e n  v a n  d e  g r ot e 
b u d g e t ta i r e  p r o b l e m e n 
b i j  s c h o o l b e s t u r e n  e n  d e 
u i t s t r o o m  v a n  o n d e r w i j s -
p e r s o n e e l  d o o r  d e 
v e r g r i j z i n g

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

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?

AVS-voorzitter Ton Duif: 

“Behalve de toevoegingen uit 

het Lenteakkoord wordt er in 

2013 niet verder geïnvesteerd 

in onderwijs. Onze hoop 

blijft gericht op de nieuwe 

regeerploeg.”

Opvallend is dat er met geen woord wordt gerept over 

maatregelen gericht op de krimp in het onderwijs, 

de gevolgen van de grote budgettaire problemen bij 

schoolbesturen voor de arbeidsmarkt en de te verwach-

ten problemen op langere termijn, als het onderwijs 

door de vergrijzing met de uitstroom van een grote 

groep onderwijspersoneel te maken krijgt.

Uitvoerig wordt in de begroting ingegaan op de 

bestuursakkoorden die met de PO-Raad en VO-raad 

zijn gesloten. AVS-voorzitter Ton Duif: “Deze bevatten 

echter een aantal onrealistische afspraken voor de 

komende jaren en zijn nooit met het veld afgestemd. 

Bijvoorbeeld de opdracht om de gemiddelde Cito-score 
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AVS schrijft open brief aan politiek

‘Geen gouden bergen, maar 
onderwijs écht ontzien’
De AVS heeft, samen met de PO-Raad, CNV Onderwijs en FvOv een open brief aan de politiek 

gestuurd over de toekomst van het primair onderwijs. Daarin doen zij een oproep om niet te 

bezuinigen op de sector. De organisaties vragen de politieke partijen hun partijprogramma waar te 

maken: geen gouden bergen beloven, maar het onderwijs wérkelijk ontzien. Dat is nodig voor de 

toekomst van de leerlingen. Het po loopt namelijk het risico dat een nieuwe regering weer nieuwe 

beleidslijnen gaat uitzetten, waarmee de huidige lijnen in de scholen onder druk komen te staan en 

daarmee de kwaliteit van het onderwijs.

In hun brief wijzen de organisaties erop dat alle partij-

programma’s mooie woorden bevatten over het belang 

van onderwijs, maar dat de doorrekening van het CPB 

laat zien dat er ook fors bezuinigd wordt. Sommige 

partijen gebruiken die bezuinigingen om het geld 

opnieuw, op hun thema, in te zetten voor onderwijs. 

“Het verleggen van geldstromen is echter slecht voor de 

kwaliteit van het onderwijs”, aldus de briefschrijvers. 

“De sociale partners in het po zijn van mening dat iede-

re bezuiniging op het onderwijs ten koste gaat van de 

onderwijskwaliteit. In het po gaat ruim 80 procent van 

het budget naar het onderwijspersoneel; de leerkracht 

in de klas. Elke bezuiniging leidt tot minder leerkrach-

ten en grotere klassen.”

Passend onderwijs
Tot grote verbazing van de organisaties zijn er twee par-

tijen die opnieuw willen korten op Passend onderwijs 

(VVD en SGP). Ook komt het plan voor invoering van 

prestatiebeloning (VVD en D66) terug. De plannen van 

de SP en de PVV leiden volgens het CPB tot grotere klas-

sen. “Daar zit het onderwijs niet op te wachten. 

Het po heeft jarenlang koerswijzigingen en bezuinigin-

gen over zich heen gekregen. De rek is er nu uit.”

Oproep aan nieuwe minister
De briefschrijvers roepen de nieuwe minister van 

Onderwijs op om gezamenlijk te bouwen aan de 

school van de toekomst, die kindnabij is en die leerlin-

gen de mogelijkheid biedt hun talenten te ontwikke-

len op cognitief, sociaal, cultureel en sportief gebied. 

Ze vragen zich daarbij af welke ruimte schoolbesturen 

krijgen om antwoorden te vinden op het teruglopende 

leerlingenaantal. Ook verzoeken ze de toekomstige 

minister om eraan bij te dragen dat het leraren-

beroep aantrekkelijk is en aantrekkelijk blijft. “En hoe 

zorgt u ervoor dat leerkrachten na drie jaar nullijn 

niet nog eens jarenlang hetzelfde salaris behouden? 

Bezuinigen op het primair onderwijs, het fundament 

voor de levensloop van elke leerling en voor de toe-

komstige economie, betekent juist een wissel trekken 

op de toekomst.” <

> De volledige brief staat op www.avs.nl/dossiers/politiek.

> Wijziging premiepercentages pensioen
en minimumloon
De minister van OCW heeft via een voorlichtingspublicatie de gewijzigde premiepercentage voor het ouderdoms- 

en nabestaandenpensioen (OP/NP) per 1 april 2012 én de nieuwe bedragen van het minimumloon per 1 juli 2012 

– die onderdeel uitmaken van het Kaderbesluit rechtspositie PO – bekend gemaakt. <

> De nieuwe percentages zijn te downloaden via www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo.
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> ‘Onderwijs ziet weinig in coalitie van alléén 
VVD en PvdA’

Het onderwijsveld heeft een voorkeur voor een coalitie van VVD en PvdA mèt D66. Een coalitie van 

uitsluitend VVD en PvdA lijkt voor het onderwijs weinig interessant, blijkt uit een peiling van DUO 

Onderwijsonderzoek onder leerkrachten en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.

> Meeste partijen staan achter Nationaal 
Onderwijsakkoord

De kandidaat Kamerleden die begin september meededen aan het onderwijsdebat van de Stichting 

van het Onderwijs toonden zich vrijwel unaniem bereid om bij de formatie afspraken te maken over 

een breed, meerjarig onderwijsakkoord. Met als doel: ‘rust in de tent’, zodat het onderwijsveld zelf 

kan zorgen voor beter opgeleide leerkrachten die hun professionaliteit blijven ontwikkelen.

Er is weliswaar enig vertrouwen in het programma van 

de PvdA, maar betrekkelijk weinig vertrouwen in het 

dat van de VVD. Met D66 erbij verwacht het onderwijs-

veld dat de belangen beter behartigd zullen worden. 

Een dergelijke combinatie heeft de voorkeur van 29 

procent van de respondenten in het po (36 procent vo). 

Circa 15 procent heeft een voorkeur voor een brede 

coalitie van PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks. Slechts 

10 procent heeft de voorkeur voor een coalitie van VVD 

en PvdA (po; 8 procent vo).

D66 is volgens veel leerkrachten en directeuren de partij 

die de belangen van het onderwijs het beste behartigt. 

Op de tweede plaats volgt de PvdA (op afstand). <

In zo’n ‘Nationaal Onderwijsakkoord’ – met nieuwe 

bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en onder-

wijs – zouden de politieke partijen na de verkiezin-

gen binnen twee maanden tot overeenstemming 

moeten komen over de koers binnen de onderwijs-

sector tot 2020. D66, CDA en SP steunen dit. Ook de 

PvdA steunt het idee. “De overheid moet de kwaliteit 

bewaken, maar de scholen zijn aan zet” aldus Jeroen 

Dijsselbloem. Hij waarschuwt echter wel: “We moeten 

wel goed kijken wie dan wat moet gaan uitvoeren.” 

Ook Carola Schouten (CU) gaat voorzichtig ‘mee’: “Als 

het onderwijs zijn krachten bundelt, kan de politiek 

daar niet omheen.” Alleen de VVD houdt een slag om 

de arm. Volgens Brigitte van der Burg is een Deltaplan 

niet nodig: “Ga gewoon aan de slag! Niets belet het 

onderwijs om alvast te beginnen.” De VVD vindt verder 

dat ook het onderwijs zijn aandeel moet leveren in de 

bezuinigingen. “Er hoort wel een fi nanciële paragraaf 

bij.”

Aan het debat namen deel Jeroen Dijsselbloem (PvdA), 

Brigitte van den Burg (VVD), Jasper van Dijk (SP), Michel 

Rog (CDA), Paul van Meenen (D66) en Carola Schouten 

(ChristenUnie). <

> Herrekening groeibekostiging in oktober
De groeibekostiging voor het schooljaar 2011/2012 wordt in verband met prijsbijstellingen niet in september 

her rekend, maar in oktober. Scholen die in aanmerkingen komen voor de bijzondere groei 1-6, ontvangen in 

september wel alvast de voorlopige beschikking, meldt DUO. <
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> Nederlandse onderwijsuitgaven schommelen 
rond OESO-gemiddelde
De Nederlandse uitgaven aan onderwijs gemeten als percentage van het bbp, liggen rond het 

OESO-gemiddelde, blijkt uit de nieuwe editie van het jaarlijkse rapport ‘Education at a Glance’ van 

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De Nederlandse uitgaven per 

leerling liggen voor het primair onderwijs op het OESO-gemiddelde en voor het voortgezet en hoger 

onderwijs boven het OESO-gemiddelde.

> ‘Financiële positie scholen verslechtert’
De bezuinigingen in het primair en voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren leidden in 2011 tot 

banenverlies in deze sectoren. Na de negatieve resultaten over 2010 hebben met name scholen in 

het po fors ingegrepen in hun formatie. Desondanks leidt, net als vorig jaar, ruim de helft van de 

scholen verlies. Dit blijkt uit de benchmark onderwijs van Deloitte, waarin de jaarrekeningen van 

ruim 300 scholen in het po en vo werden onderzocht.

De publieke uitgaven aan onderwijs zijn in Nederland 

net iets hoger dan het OESO-gemiddelde (respectievelijk 

5,9 en 5,8 procent). De publieke en private uitgaven 

aan onderwijsinstellingen (exclusief studiefi nancie-

ring) als percentage van het bbp liggen in ons land net 

iets onder het OESO-gemiddelde (6,2 ten opzichte van 

6,3 procent OESO-gemiddeld).

Tussen 2000 en 2009 zijn binnen de OESO de private 

uitgaven aan onderwijsinstellingen harder gestegen 

dan de publieke. Dit illustreert volgens de OESO de 

druk die in toenemende mate in veel landen op huis-

houdens ontstaat om de onderwijskosten te delen. De 

OESO is voorstander van een evenwichtige balans bij 

het verdelen van de onderwijsuitgaven tussen overheid 

en huishoudens. In Nederland geldt dat de stijging in 

de publieke uitgaven redelijk gelijk loopt met de stij-

ging in de private uitgaven.

Vergrijzend onderwijspersoneel
In Education at a Glance 2012 is ook gekeken naar de 

leeftijdsopbouw van het lerarenkorps. In Nederland 

valt de vergrijzing op. In het po is de leeftijdsverdeling 

nog behoorlijk evenwichtig, maar in het vo geldt dat er 

meer oudere dan jongere medewerkers zijn: 46 procent 

van de vo-docenten is 50 jaar of ouder, dit is 10 procent 

meer dan het OESO-gemiddelde. Tegelijk ligt het aan-

deel heel jonge vo-docenten (< 30 jaar) in Nederland 

boven het OESO-gemiddelde van 9 procent.

OESO stelt tot slot dat de kwaliteit van het onderwijs 

in grote mate wordt bepaald door de kwaliteit en het 

enthousiasme van het onderwijzend personeel, en in 

mindere mate door bijvoorbeeld de grootte van een klas.

Education at a Glance is de meest volledige internatio-

nale vergelijking op het terrein van onderwijs. In dit 

rapport worden de onderwijsstelsels van landen over 

de wereld met elkaar vergeleken op basis van een breed 

scala aan statistische gegevens en indicatoren. Het rap-

port fungeert als algemeen geaccepteerde kennisbasis 

voor internationale onderwijsvergelijking. <

> Een samenvatting van Education at a Glance 2012, 

toegespitst op indicatoren relevant voor Nederland, is 

opgenomen in de publicatie Trends in Beeld 2012, die 

tegelijk verscheen met de OCW-begroting 2013. 

Meer informatie: www.trendsinbeeld.minocw.nl

‘Bezuinigingen leiden tot mindere leerkrachten en 

grotere groepen’, zo luidt de titel van het rapport van 

Deloitte waaruit de Volkskrant citeerde op 17 septem-

ber. Daaruit zou blijken dat ruim de helft van de 

schoolbesturen verlies leidt. Dit verlies loopt weliswaar 

terug, maar dit gaat gepaard met banenverlies, volgens 

Deloitte ongeveer 6.000 voltijdbanen. AVS-voorzitter 

Ton Duif: “Gedeeltelijk is dit te verklaren door de 

ingezette leerlingendalingen, maar het banenverlies 

is  groter. Naast banenverlies door krimp zijn scholen 

genoodzaakt maatregelen te nemen door de alsmaar 

stijgende lasten die onvoldoende gecompenseerd wor-

den. De vaste lasten van scholen nemen namelijk niet 

evenredig af met de dalende inkomsten door krimp. 
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Vreemd genoeg zijn ook de gemiddelde personeels-

lasten per fte gestegen met Y 2.736 op jaarbasis; waar-

schijnlijk door de invoering van de LB-functies.”

De groepen zijn het afgelopen jaar groter geworden, 

aldus Deloitte. Duif: “Het feit dat de klassengrootte toe-

neemt ligt natuurlijk niet alleen aan de achterblijvende 

bekostiging en de toenemende kosten. Een deel is ook 

altijd eigen beleid; er zijn bijvoorbeeld maar weinig 

scholen die een volledige ib’er zonder lesgevende taken 

kunnen bekostigen, maar er wel een hebben. Of er is 

extra onderwijsondersteunend personeel of een conci-

ërge benoemd, waarvoor maar een gedeeltelijke vergoe-

ding wordt ontvangen. Ook spelen de bezuinigingen op 

de eventuele provinciale en/of gemeentelijke subsidies, 

zoals voor de WWB-banen, een rol.”

Duif vindt het algemene beeld triest voor een samen-

leving die zegt te willen investeren in de toekomst van 

Nederland. “Het zijn altijd keuzes die moeten worden 

gemaakt; door scholen als het gaat over waar het geld aan 

wordt besteed, en door politici die dit fi nancieel mogelijk 

moeten maken door een ruimhartige bekostiging.” <

> De AVS begeleidt onderwijsinstellingen en -organisaties in 

krimpsituaties bij het zoeken naar passende en adequate 

oplossingen. Voor meer informatie of een persoonlijk 

gesprek over het traject ‘Krimp: kans en kwaliteit’ kunt u 

contact opnemen Pieter Kuit (p.kuit@avs.nl) en Carine 

Hulscher-Slot (c.hulscher@avs.nl). Zie ook www.avs.nl/
artikelen/doorpakken-naar-een-toekomstgerichte-

organisatie of www.avspifo.nl (Advies en coaching >

Advies > Doorpakken naar een toekomstgerichte 

organisatie).

> Speciale scholen hebben gemiddeld 
voldoende in kas
De exploitatie-uitgaven van speciale scholen waren in 2012 1,6 miljard euro. Dat is 9 procent 

van de totale uitgaven van instellingen in het primair en voortgezet onderwijs, blijkt uit cijfers 

van het CBS. Met deze uitgaven hielden speciale scholen 7 miljoen euro over, terwijl dat in 2006 

nog 50 miljoen was. Ondanks deze afname staan speciale scholen er gemiddeld genomen nog 

fi nancieel gezond voor.

De uitgaven van de 324 speciale scholen in ons land 

bestaan voornamelijk uit personeelslasten. Speciale 

scholen hebben minder leerlingen per leerkracht, 

waardoor deze lasten een groter deel uitmaken van 

de totale lasten dan bij reguliere basis- en middelbare 

scholen. De personeelslasten groeiden tussen 2006 en 

2010 met gemiddeld 8 procent per jaar. Het aantal vol-

tijdbanen en de cao-lonen namen met respectievelijk 

4 en 3 procent toe. Het aantal voltijdbanen groeide in 

deze periode harder dan het aantal leerlingen, dat met 

3 procent toenam. De toename van de personeelslasten 

was vooral zichtbaar tussen 2006 en 2009; in 2010 was 

de groei 2 procent.

Meer besturen met financieel tekort
Tussen 2006 en 2010 kregen steeds meer speciale 

schoolbesturen te maken met een hoog fi nancieel 

tekort (een lage rentabiliteit). Dat kan problematisch 

zijn als een bestuur naar verhouding weinig eigen 

vermogen (een lage solvabiliteit) heeft. In 2010 combi-

neerde 4 procent van de besturen een lage rentabiliteit 

met een lage solvabiliteit. Daar stond tegenover dat 

een op de vijf besturen een hoge rentabiliteit en een 

hoge solvabiliteit had. In 2006 waren dat er nog een op 

de drie.

Gemiddeld genomen hebben speciale scholen echter 

voldoende kasmiddelen en eigen vermogen. Bij goed 

fi nancieel management ligt de liquiditeit van een 

school tussen de zogenoemde signaleringswaardes van 

0,5 en 1,5. Hoewel de totale liquiditeit de laatste jaren 

afneemt, hebben nog meer dan vier op de vijf besturen 

een liquiditeit boven de 1,5 in 2010. Een solvabiliteit 

tussen 0,2 en 0,4 is voor de meeste instellingen voldoen-

de, een waarde boven 0,6 is hoog. Meer dan de helft 

heeft zo’n hoge solvabiliteit. Voor alle speciale scholen 

samen ligt de solvabiliteit net onder de 0,6. <

> De AVS organiseert een tweedaagse training Financieel 

management op 1 en 2 november aanstaande (ook op 22 en 

23 november 2012 of 31 januari en 1 februari 2013). 

Raadpleeg hiervoor het professionaliseringsaanbod van de 

AVS op www.avspifo.nl. Neem voor advies en coaching op 

dit gebied contact op met AVS-adviseur John de Leeuw, 

j.deleeuw@avs.nl, tel. 030-2361010.
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> Code Goed bestuur PO steeds meer 
gehanteerd

Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat de Code Goed bestuur hanteert is in een 

jaar tijd toegenomen van 50 naar 73 procent. Dat blijkt uit de monitor ‘Goed bestuur in het primair 

onderwijs’ van de Hogeschool van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen.

> ‘Productiviteit po sinds 1970 gehalveerd’

De productiviteit in het primair onderwijs is sinds 1970 gehalveerd, blijkt uit een rapport van 

het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Effi ciëntie Studies (IPSE) van de TU Delft. 

De voornaamste verklaringen voor hiervoor zijn een afname van het aantal leerlingen in de jaren 

zeventig en begin jaren tachtig en de klassenverkleining rondom de eeuwwisseling. Na 2002 blijft 

de productiviteit ongeveer constant, maar anticiperen op krimp is wel noodzakelijk om een nieuwe 

periode van productiviteitsdaling te voorkomen.

Diverse schoolbesturen zijn van mening dat de Code 

“duidelijk en bruikbaar is en aangeeft wat de essentie 

is van Goed bestuur”. De Code Goed bestuur PO is in 

2010 door de leden van de PO-Raad vastgesteld.

Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de ontwikke-

ling van bestuur en toezicht. De ‘Wet Goed Onderwijs, 

goed bestuur’ stelt een scheiding van schoolbestuur 

en intern toezicht verplicht. Bij het inrichten van 

het bestuur en toezicht conform deze wet hebben de 

schoolbesturen gebruik gemaakt van de Code Goed 

bestuur. Dit houdt in dat zij moeten zorgen voor een 

effi ciënte en effectieve inrichting van de organisatie, 

waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling van 

leerkrachten en schoolleiders. Bijna alle scholen (93 

procent) geven aan een vorm van intern toezicht op het 

schoolbestuur te hebben. Met name bij kleine schoolbe-

sturen (eenpitters) is dit percentage het afgelopen jaar 

gestegen, van 53 naar 86 procent. <

Het rapport presenteert de jaarlijkse productiviteits-

ontwikkeling in het po tussen 1970 en 2010. Uit een 

historische analyse blijkt dat het po afgezien van de 

productiviteitsdalingen ook perioden van lichte pro-

ductiviteitsstijging en van stabiliteit heeft gekend. 

Tijdens de schaalvergroting eind jaren tachtig en begin 

jaren negentig is er sprake van een lichte productivi-

teitsgroei. Ook na 2002, na afronding van de klassen-

verkleining, is de productiviteit stabiel.

Kostengroei
Tussen 1970 en 2010 groeiden in het po de kosten jaar-

lijks gemiddeld 5,7 procent. Hieraan zijn verschillende 

factoren debet: loon- en prijsontwikkeling, de leerlin-

genpopulatie en een daling van de productiviteit. Maar 

voor een belangrijk deel is de kostengroei het gevolg 

van stijgende prijzen. In de periode 1970-2010 is de prijs 

van personeel bijna vervijfvoudigd (jaarlijkse groei van 

4 procent). De prijzen van materiaal en kapitaal stijgen 

minder dan die van personeel. De prijs van materiaal 

stijgt gemiddeld met 3,6 procent per jaar en van kapi-

taal met 3,3 procent.

Het aantal leerlingen verklaart niet de kostenstijging. 

Het omgekeerde zou juist verwacht mogen worden; in 

2010 is het aantal leerlingen minder dan in 1970. Wel is 

de samenstelling van de leerlingenpopulatie aan veran-

deringen onderhevig. Het aandeel leerlingen van niet-

westerse afkomst is gestegen van minder dan 1 procent 

in 1970 naar 16 procent in 2010.

Ook door daling van de productiviteit stegen de kosten. 

De eerste aanzienlijke productiviteitsdaling treedt op 

tussen 1970 en 1985. Deze periode kenmerkte zich door 

kleinschalig onderwijs en teruglopende leerlingenaan-

tallen. In 1985 vinden ingrijpende wijzigingen plaats in 

de structuur van het po. De Wet op het Basisonderwijs 

wordt ingevoerd, waardoor kleuteronderwijs en lager 

onderwijs worden geïntegreerd. Vervolgens vindt een 

eerste ronde van schaalvergroting plaats met de opera-

tie Toerusting en Bereikbaarheid. Bovendien volgt een 

periode van bezuinigingen. De productiviteit stijgt in 

deze periode licht. Tussen 1997 en 2002 is wederom 

sprake van een forse productiviteitsdaling, veroorzaakt 

door de klassenverkleining die ten doel heeft de kwali-

teit te verbeteren.
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De productiviteit blijft in de daaropvolgende jaren 

ongeveer constant. De klassenverkleining is ten einde 

gekomen en de bekostiging gebeurt vanaf 2006 via de 

lumpsum.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs blijkt dat in de periode 

1980-2010 de productiviteit sterk is afgenomen. De 

daling was het sterkst aan het einde van de jaren 

negentig toen de lumpsum en de zogenaamde Tweede 

fase werden ingevoerd. In deze periode werd ook begon-

nen met het samenvoegen van het vbo en de mavo. De 

daling van de productiviteit hangt ook in deze sector 

grotendeels samen met de toegenomen kosten in het 

onderwijs: in de periode 1980-2010 zijn bijvoorbeeld de 

personeelskosten bijna verdubbeld.

Toekomstige prognose
Voor de korte termijn zijn de prognoses dat het aantal 

leerlingen in het primair onderwijs wederom gaat dalen. 

Door het huidige bekostigingsstelsel lopen de schoolbud-

getten bij minder leerlingen automatisch terug; scholen 

moeten tijdig hun kosten hierop aanpassen. Lukt dit 

niet, dan ligt een periode van productiviteitsdaling in 

het verschiet, net als in de jaren zeventig. <

> Het volledige rapport ‘Productiviteitstrends in het primair 

onderwijs’ is te downloaden via www.ipsestudies.tudelft.nl.

> Veel belangstelling voor Nationaal Congres 
Ouderbetrokkenheid van AVS en CPS
Van 12 tot en met 14 september organiseerden de AVS en CPS een conferentie over ouderbetrokkenheid. Alle dagen waren 

uitverkocht, wat aangeeft dat scholen veel waarde hechten aan het belang van een goede samenwerking tussen school en 

ouders, in belang van het kind. Het congres werd geopend door demissionair minister Van Bijsterveldt. Zij prijsde onder 

andere het gezamenlijke initiatief van AVS en CPS en beloofde de suggestie mee te nemen om ouderbetrokkenheid op de 

pabo’s meer aandacht te geven. Ouderbetrokkenheidsexpert dr. Joyce Epstein (onderzoeker en hoogleraar uit Boston) 

benadrukte in haar dagelijkse lezingen vooral de afstemming tussen de diverse betrokken partijen bij ouderbetrokkenheid 

en het vormen van communities. Wethouders Hugo de Jonge (Rotterdam), Filip van As (Zwolle) en Renée Peeters (Almere) 

leverden ook een bijdrage. Daarnaast was er volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen en verzorgden 

diverse AVS-adviseurs workshops. 

Raadpleeg voor het maatwerkaanbod van de AVS op het gebied van ouderbetrokkenheid adviseur Eelco Dam, e.dam@avs.nl, 

tel. 030-2361010.
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> Ministerraad stemt in met continue controle 
op medewerkers kinderopvang
Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en op peuterspeelzalen continu 

gecontroleerd op strafbare feiten.

Hiervoor worden in eerste instantie bestanden van 

gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar 

gekoppeld. Vanaf 2016 worden de bestanden niet meer 

gekoppeld, maar is er een register van medewerkers in 

de kinderopvang gereed.

Zodra iemand met Justitie in aanraking komt, wordt 

door de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie bekeken of diegene kan blijven werken in 

de kinderopvang. Als dat niet het geval is, gaat er een 

signaal naar de gemeente en de GGD. Dit staat in het 

besluit ‘continue’ screening waarmee de ministerraad 

heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee gaat het 

kabinet verder dan wat de commissie-Gunning in april 

2011 adviseerde naar aanleiding van de zedenzaak 

bij Het Hofnarretje in Amsterdam. Namelijk om aan 

medewerkers in de kinderopvang tweejaarlijks een 

Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. <

> Leerlingen Rotterdamse achterstandswijken 
gaan 36 uur per week naar school
De Agnesschool in Rotterdam is eind augustus als eerste school in Nederland gestart met de 

‘Children’s Zone’: de leerlingen gaan voortaan 36 uur per week naar school, ouders en leerlingen 

tekenen een contract met school en een wijkteam verleent zorg op school.

De Rotterdam Children’s Zone, een onderwijsmethode 

geïnspireerd op de Harlem Children’s Zone in New 

York, moet ertoe leiden dat de onderwijsresultaten 

omhoog gaan en de schooluitval omlaag. In New York 

bleek dat scholen in een achterstandswijk bovenge-

middeld kunnen presteren als zij kiezen voor een 

ambitieuze aanpak voor leerlingen en hun ouders. 

De Agnesschool is de eerste van 34 basisscholen uit de 

focuswijken in Rotterdam die in 2014 allemaal volgens 

het concept gaan werken. Wethouder Hugo de Jonge 

(Onderwijs, Jeugd en Gezin): “Als het om de toekomst 

van onze kinderen gaat, mogen we ons niet neerleggen 

bij de resultaten uit het verleden. Daarom doen we er 

alles aan – van extra leertijd tot wijkteams, van ouder-

betrokkenheid tot loopbaanoriëntatie – om tot hogere 

onderwijsresultaten te komen.”

Tien uur extra les
De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen vanaf dit 

schooljaar naast de gewone uren tien uur extra les 

per week. Dit wordt uitgebreid naar andere groepen. 

Tijdens deze lesuren krijgen de leerlingen taal, rekenen 

en Engels, maar ook studievaardigheden, fi losofi e, huis-

werkbegeleiding en extra gym. De woensdagmiddag 

staat in het teken van beroepsoriëntatie, door excursies 

naar bedrijven en scholen. Het kiezen van een juiste 

opleiding met een uitzicht op werk is namelijk essenti-

eel om schooluitval tegen te gaan.

Met ouders is een contract getekend voor deelname aan 

de Children’s Zone. Ouders en school weten wat ze van 

elkaar mogen verwachten en ouders weten wat ze kun-

nen doen om de ontwikkeling van hun kind zelf te kun-

nen stimuleren. Ouders en school kunnen elkaar op de 

afspraken aanspreken.

Het wijkteam bouwt thuis aan de keukentafel met ouders 

aan een stabiele gezinssituatie. Een wijkteam bestaat uit 

School Maatschappelijk Werk, sociale teams, het Centrum 

voor Jeugd en Gezin, bureau Frontlijn en de GGD. <

> VOG voortaan aanvragen via Justis.nl
Voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en meer informatie daarover is vanaf medio septem-

ber de nieuwe website www.justis.nl in de lucht. Een VOG dient dus voortaan via deze site te worden aangevraagd 

en niet meer via de algemene site van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat geldt ook voor het aanvragen 

van naamswijziging en andere producten. <
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> Schakelklassen ook effectief op lange termijn
Voormalig schakelklasleerlingen hebben het hogere niveau dat zij dankzij de schakelklas hebben 

bereikt enkele jaren later vastgehouden en soms zelfs uitgebouwd. Dat blijkt uit onderzoek van ITS 

en het Kohnstamm Instituut naar langetermijneffecten van deelname aan schakelklassen.

Uit eerdere onderzoeken naar schakelklassen bleek 

al een positief effect op taalprestaties en vrijwel alle 

betrokkenen waren positief over (het werken in) de 

schakelklas. Maar de doelen van de schakelklassen rei-

ken verder en in vervolgonderzoeken is nagegaan of de 

schakelklaskinderen ook op de langere termijn profi jt 

hebben van de extra leerwinst die ze in het schakeljaar 

hebben geboekt.

Uit onderzoek één of twee jaar na de schakelklas blijkt 

dat bij de leerlingen die in een onderbouwschakelklas 

zaten en nog steeds in het basisonderwijs zitten, de 

extra leerwinst bij sommige vakken weer wat is weg-

geëbd. Aan het eind van het basisonderwijs blijkt 

die terugval slechts tijdelijk te zijn geweest. Met de 

leerlingen die in een bovenbouwschakelklas zaten en 

inmiddels naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan, 

gaat het één of twee jaar na de schakelklas over de hele 

linie goed. De resultaten over de voormalige kopklas-

sers in het vo stemmen één of twee jaar na de kopklas 

eveneens tot optimisme: door het volgen van de kop-

klas gingen de leerlingen naar een hoger schooltype 

dan ze zonder de kopklas gedaan zouden hebben, en 

ze konden in dat hogere type goed meekomen. Ook op 

de langere termijn kunnen bovenbouwschakelklassers 

en kopklassers zonder terugval, goed meekomen in het 

vo. Ze hebben het hogere niveau dat ze dankzij de scha-

kelklas hebben bereikt, vastgehouden en soms zelfs 

uitgebouwd. <

> Meer informatie: www.kohnstamminstituut.uva.nl

> ‘Kwaliteit onderwijs al jaren in 
watertrappelstand’
Nederland ‘watertrappelt’ al jaren als het om de kwaliteit van het onderwijs gaat. Ondanks vele 

stelselwijzigingen en maatregelen zijn leerlingen en studenten niet beter gaan presteren, terwijl 

twintig andere landen wel enorme stappen vooruit zetten. Dat blijkt uit een doorvertaling van 

onderzoek over de best presterende onderwijsstelsels naar de Nederlandse situatie door McKinsey 

& Company.

Wil Nederland de kwaliteit van ‘goed naar beter’ bren-

gen, dan moet ons land, naast het garant staan voor 

voldoende budget, drie zaken aanpakken: de lerarenop-

leidingen verbeteren, het leraarsvak professionaliseren 

en de schoolleiders ontwikkelen, aldus Directeur Jaap 

Versfelt van McKinsey & Company. “Hiervoor zijn geen 

structuurveranderingen nodig, daarvan hebben we er 

al te veel gehad de afgelopen jaren. Het gaat om een 

andere manier van samenwerken, om leren lesgeven 

‘met de deur open’.”

Het oorspronkelijke onderzoek How the world’s most 
improved school systems keep getting better van McKinsey improved school systems keep getting better van McKinsey improved school systems keep getting better
toont hoe twintig buitenlandse schoolsystemen in 

korte tijd hun kwaliteit spectaculair verbeteren. 

Afhankelijk van de startsituatie blijkt steeds een 

specifi eke set aan interventies effectief te werken. Zo 

zijn er landen die vinden dat de uitblinkers van nu de 

toekomstige generatie moeten opleiden. Finland laat 

daarom alleen topstudenten van universiteiten toe tot 

de lerarenopleiding. Tegelijkertijd is het leraarsvak 

aantrekkelijker gemaakt. Ook laten landen onderwijs-

personeel sterk van elkaar leren. In Boston gebeurt 

dat bijvoorbeeld tussen leerkrachten en schoolleiders. 

Hierdoor is het percentage leerlingen dat het doel-

niveau voor rekenen bereikt, verdrievoudigd. <

> Kijk voor meer informatie en de Nederlandse doorvertaling 

van het onderzoek van McKinsey & Company naar de best 

presterende onderwijsstelsels (‘Het Nederlandse onderwijs: 

beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen’) op 

www.stichtingvanhetonderwijs.nl.
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> Vervangingsfonds start offensief tegen 
stijging ziekteverzuim
Het bestuur van het Vervangingsfonds komt met een offensief tegen de stijging van het ziekteverzuim 

in het primair onderwijs. Met het nieuwe programma Schakel! wordt extra ondersteuning geboden 

aan schoolbesturen om verzuim te voorkomen en versnelde re-integratie bij langdurig verzuim 

tot stand te brengen. Een onderdeel is een nieuwe, preventieve subsidie om de weerbaarheid en 

wendbaarheid van medewerkers die vaak korte periodes verzuimen, te verbeteren.

Ook worden er nieuwe producten ontwikkeld om 

de beleefde werkdruk in het onderwijs aan te pak-

ken. Uit recent onderzoek van het Vervangingsfonds 

blijkt dat werkdruk een belangrijke oorzaak is van het 

ziekteverzuim.

Subsidie
De eerste schakel van het programma is de nieuwe, 

preventieve Subsidie Meerkracht, die vanaf 1 septem-

ber 2012 van kracht is. Het doel van de subsidie is de 

weerbaarheid en wendbaarheid van medewerkers die 

vaak korte periodes verzuimen, te verbeteren. Om op 

die manier te voorkomen dat ze langdurig ziek worden. 

Frequent kort verzuim is vaak de voorbode van lang-

durig verzuim. Voor de subsidie komen in aanmerking 

personeelsleden (directieleden, onderwijzend en onder-

wijsondersteunend personeel) die in dienst zijn van een 

onderwijsinstelling voor primair onderwijs en die zich 

in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag 

minimaal drie maal ziek hebben gemeld.

Voor de subsidie heeft het bestuur van het Vervangings-

fonds voor het kalenderjaar 2012 een budget van 

Y 300.000 beschikbaar gesteld. <

> Meer informatie: www.vfpf.nl

> Denksessies over opbrengstgericht werken
Educatieve uitgevers, verzameld in de branchevereniging Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), 

willen samen met het onderwijs en De Argumentenfabriek informatiekaarten ontwikkelen die 

scholen – ook bestuurders en directeuren – antwoorden geven op vragen over opbrengstgericht 

werken. Om de kaarten te kunnen ontwikkelen worden denksessies met schoolbestuurders en 

schooldirecteuren georganiseerd.

Tijdens deze gratis, kleinschalige denksessies gaat De 

Argumentenfabriek groepsgewijs met hen in gesprek 

over onderwerpen als:

•  Welke bijdragen kunnen leermiddelen (methoden) 

leveren aan opbrengstgericht werken?

•  Wat is de relatie tussen deze leermiddelen en 

toetsen?

•  Wat zijn daarbij de mogelijkheden van de inzet van 

ict/digitale leermiddelen?

•  Wat betekent dat voor de vaardigheden van de 

leerkrachten?

De uiteindelijke informatiekaarten (digitaal en ana-

loog beschikbaar) bestaan uit trends en factoren op 

het gebied van leermiddelen en antwoorden op vragen 

over de relatie tussen opbrengstgericht werken en 

leermiddelen, digitalisering en het aanbesteden van 

leermiddelen. De informatiekaarten helpen scholen bij 

het maken van beleid en het voorbereiden van aanbe-

stedingen. Hiermee wil de GEU tegemoet komen aan de 

behoefte van schoolbestuurders en directeuren om alle 

relevante aspecten van een optimaal leermiddelenbe-

leid te overzien.

De denksessies voor het primair onderwijs vinden dit 

najaar plaats op woensdag 3 oktober tussen 13 en 16 uur 

bij het Nederlands Uitgeversverbond in Amsterdam-

Zuidoost en op woensdag 21 november tussen 13 en 

16 uur bij De Argumentenfabriek in Amsterdam. Er is 

geen sprake van noodzakelijke voorbereiding. <

> Aanmelden vóór 1 oktober (beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar): www.nuv.nl/po. Kijk voor de denksessie voor 

het voortgezet onderwijs – 1 november aanstaande in 

Utrecht – op www.nuv.nl/nov.
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personele knelpunten a anpakken

> Financiële ondersteuning voor goede 
initiatieven regionale samenwerking
Heeft uw regionaal samenwerkingsverband vernieuwende 

ideeën om regionale personele knelpunten aan te pakken? 

En wilt u samen aan de slag om deze ideeën ook te 

realiseren? Het Arbeidsmarktplatform PO stelt jaarlijks een 

(totaal) bedrag van 250.000 euro beschikbaar om 

vraaggestuurde initiatieven te ondersteunen met budget en 

begeleiding. Centraal staat de ontwikkeling van regionale 

instrumenten, methodieken of producten die duurzaam zijn 

en vaker kunnen worden ingezet. Zowel regionaal als 

landelijk. Daarnaast is een voorwaarde dat het initiatief 

nieuw en vernieuwend is.

Voor de toekenning van de aanvraag geldt een aantal 

criteria. Een hiervan is dat minimaal vier schillende 

schoolbesturen uit de regio deelnemen aan het initiatief en 

dat er afstemming is met werknemersorganisaties in de 

regio. Per project is maximaal Y 50.000 (incl. verschuldigde 

btw) beschikbaar. Voorwaarde is dat het project voor 

minimaal 50 procent wordt gefi nancierd door de 

deelnemende schoolbesturen en/of opleidingen. <

> Projectverzoeken inclusief begroting kunnen via Suzanne 

Vos (s.vos@caop.nl), regiocoördinator van het 

Arbeidsmarktplatform PO, worden ingediend. 

Meer informatie: info@arbeidsmarktplatformpo.nl en 

www.arbeidsmarktplatformpo.nl

> In oktober nieuwe  cijfers samenwerkings-
verbanden bekend
De nieuwe kwantitatieve gegevens voor de samenwerkingsverbanden worden bekend na de 

behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Eerste Kamer op 2 oktober aanstaande.

De samenwerkingsverbanden ontvangen de gegevens 

in de week van 8 oktober per e-mail, meldt de website 

passendonderwijs.nl. 

In de overzichten is het vervallen van de bezuinigingen 

op Passend onderwijs verwerkt. Daarnaast gaan de 

overzichten uit van de geactualiseerde stand van de 

teldatum 1 oktober 2011. <

> Eind oktober worden de gegevens gepubliceerd op 

www.passendonderwijs.nl.

Op 14 november aanstaande verzorgen John en 
Miriam Carver samen met de AVS en Maas Bestuurs-
vraagstukken een seminar over toezicht en bestuur 
op Nyenrode Business University. 

Dr. John Carver is de grondlegger van het Policy 

governance-model, wereldwijd erkend als een door braak in 

visie op bestuur en toezicht. Hij werkte ruim dertig jaar met 

besturen en toezichthouders in veel sectoren en schreef 

artikelen en boeken. Echtgenote Miriam Carver heeft een 

internationale adviespraktijk voor besturen. Ze is mede-

grondlegger en eerste bestuurslid van de International 

Policy Governance Association.

Het seminar is bedoeld voor toezicht houders, bestuurders, 

bestuursleden, commissarissen, directeur/bestuurders, 

algemeen directeuren, directeuren, maar ook gemeente- 

en provincie bestuurders, secretarissen, hoge ambtenaren, 

advi seurs, beleidsmedewerkers en andere geïnteres-

seerden in goed bestuur en toezicht. Bij inschrijven vóór 

1 oktober 2012 geldt een korting van 5 procent op de deel-

nameprijs. <

> Meer informatie en inschrijven: www.carverevent.nl
Twitter: #carverevent

p o l i c y  g o v e r n a n c e

Seminar met John en Miriam Carver
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m a a k  e e n  c o l l e g a  a v s - l i d

Forse korting op uw 
contributie!

Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) 
basis-, voortgezet en speciaal onderwijs die nog 
geen AVS-lid zijn? Laat deze (adjunct-)directeuren, 
locatieleiders, middenmanagers of bovenschools 
managers/bestuurder dan kennismaken met de 
AVS en ontvang zelf een forse, oplopende korting 
op uw persoonlijke contributie tot wel 90 procent!

Hoe meer leden u aanbrengt, des te meer korting. 

Als u als AVS-lid vóór 1 februari 2013 een nieuw lid aan-

brengt, ontvangt u 25  procent korting op uw eerstvol-

gende contributie. Bij twee leden is het 45 procent, bij 

drie 75 procent en bij vier 90 procent. <

> Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

een inspirerend leider (m/v) 
die mensen kan coachen, motiveren en stimuleren. 
(wtf 0,7 – drie dagen in DB, ingaande 1 januari 2013 of z.s.m. erna)

Onze nieuwe leider/directeur:
- Werkt vanuit visie en verbinding
- Is daadkrachtig
- Werkt vanuit gedeeld leiderschap 
- Kan mensen in hun kracht zetten
Herkent u zich in dit profiel en past het bij uw ambitie?
Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren naar deze functie 
voor 29 september 2012.
Kijk voor meer informatie op: www.rehoboth.nu of neem contact met de heer 
Eldert Schouten voor meer informatie. schouten@rehoboth.nu of 06-83215376

Schoolvereniging Rehoboth zoekt 
voor de Prinses Beatrixschool
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c o n f e r e n t i e  3 1  o k t o b e r

(Be)sturend 
leiderschap

De slotconferentie van het project Opbrengstgericht 
leiderschap (OGL) en de kick off van het project kick off van het project kick off
Sturen op onderwijskwaliteit vindt plaats op 
31 oktober aan staande in het NBC te Nieuwegein. 

Guuske Ledoux van het Kohnstamm Instituut presen-

teert de resultaten van het project OGL. Tijdens hoor-

colleges en workshops delen schoolbesturen en 

school leiders hun ervaringen met OGL en de gevolgen 

voor de onderwijskwaliteit en de cultuur in scholen. Met 

gelegenheid voor kritische refl ectie over intern toezicht 

en opbrengstgericht besturen. <

> Meer informatie: www.avs.nl/agenda/besturend-

leiderschap
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Stichting Sint Josephscholen zoekt een:
daadkrachtige, ondernemende 
en inspirerende DIRECTEUR, m/v
(wtf 0.8 – 1.0) voor

BASISSCHOOL “DE AKKER”,
Akkerlaan 40-42, Nijmegen

 Algemene informatie:
De school maakt onderdeel uit van de Stichting Sint 
Josephscholen. De stichting is gevestigd in Nijmegen 
en vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen. 
Met 3900 leerlingen en 370 personeelsleden staat 
de Stichting Sint Josephscholen voor kwalitatief 
hoogstaand onderwijs. 
Onze professionele lerende organisatie staat onder 
dagelijkse leiding van de directeur/bestuurder die 
ondersteund wordt door beleidsmedewerkers van 
het bestuursbureau. Er is een goed samenwerkend 
directeurenberaad. De hoofdlijn van het beleid 
is professionalisering, onderwijsontwikkeling, 
kwaliteitsbeleid en versterking van de autonomie van 
de scholen. Bij onze stichting werken directeuren die 
inspirerend zijn, een positief kritische houding en een 
gezond verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.josephscholen.nl. 

Basisschool de Akker is gevestigd aan de Akkerlaan in 
de wijk St. Anna in Nijmegen.
De school telt op dit ogenblik 382 leerlingen, 15 
groepen en 30 medewerkers.
Kenmerkend voor onze school is een goed 
pedagogisch klimaat waar rekening gehouden wordt 
met verschillen tussen kinderen. We streven ernaar dat 
iedereen zich in een sfeer van vertrouwen en veiligheid 
kan ontplooien, zonder uit het oog te verliezen dat een 
kind mag zijn, zoals hij/zij is. 
In deze Akkeromgeving bieden wij kinderen de 
ruimte om kennis en vaardigheden te ontwikkelen 
die noodzakelijk zijn om een zelfstandig, sociaal en 
kritisch denkend mens te worden in onze samenleving. 
Collega’s waarderen en respecteren elkaar in 
een gemoedelijke en professionele omgeving en 
ontplooien zich tot competente leerkrachten, op zoek 
naar kansen voor onderwijs.
Ouders zijn actief en betrokken bij onze school. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.bsdeakker.nlwww.bsdeakker.nl

 Voor deze functie zoeken wij iemand die:

 Wij bieden:

www. josephscholen.nl
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Adverteren in Kadernieuws?

Neem contact op met Elma Connecting 

Business, Jort Ruiter (key account-

manager), tel. 0226-331692, 

avs@elma.nl, www.elma.nl

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 120 (excl. 6% BTW) 

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

c b s :  a a n ta l  va k b o n d s l e d e n  d a a lt

AVS is naast vakbond ook 
beroepsorganisatie
In 2011 waren 1,3 miljoen werknemers lid van een vakbond, zo’n 20 procent 
van de werknemers. In 2000 was dit aandeel nog ruim 25 procent, blijkt 
uit cijfers van het CBS. Bij de AVS zijn echter nog heel wat schoolleiders 
aangesloten. Het unieke aan de AVS is dan ook dat het naast een vakbond 
eveneens een beroepsorganisatie is, die niet alleen de belangen van 
leden behartigt, maar die de beroepsgroep een complete dienstverlening 

aanbiedt.

Volgens het CBS wordt de terugloop van het aandeel werknemers dat lid is van een 

vakbond veroorzaakt doordat er minder werkende vakbondsleden zijn, terwijl de 

beroepsbevolking is toegenomen. De daling is het sterkst onder mannen. Ook is er al 

enige tijd sprake van vergrijzing binnen het ledenbestand van vakverenigingen: in 

2011 is bijna 60 procent ouder dan 45 jaar. In 2000 was dit nog 40 procent. Het aan-

deel werkende vakbondsleden tot 25 jaar liep terug van 6 naar 3 procent. In de sector 

openbaar bestuur zij de meeste werknemers te vinden die lid zijn van een vakbond, 

gevolgd door het onderwijs, de bouw, de energie- en waterleidingbedrijven.

De AVS ziet deze ontwikkelingen ook terug in haar ledenbestand, maar nog altijd is 

ruim 80 procent van de schoolleiders aangesloten. De AVS kan dus nog steeds rekenen 

op een grote achterban, en wil dat graag zo houden. AVS-voorzitter Ton Duif: “Zeker 

in deze tijden van krimp en bezuinigen is het lidmaatschap van een vakbond geen 

overbodige luxe en erg belangrijk. De positie van schooldirecteuren staat vaak onder 

druk.” De AVS vertegenwoordigt zowel het belang van de schoolleider vanuit zijn/

haar functie als ‘operationele werkgever’, als vanuit die van werknemer. Daarbij is 

een fl ink aantal bestuurders vanuit hun eigen werknemersrol aangesloten. Die ‘mul-

titaak’ komt niet alleen tot uiting in belangenbehartiging, maar ook in juridische 

dienstverlening, professionalisering en internationalisering. <

AVS Agenda
26 september
Integraal leiderschap voor directeuren

4 en 5 oktober
Op weg naar excellent schoolleiderschap

10 oktober
Integraal leiderschap voor directeuren

11 oktober
Opbrengstgericht leiderschap
Bovenschools leiderschap en Marzano (1)

31 oktober
Conferentie (Be)sturend leiderschap

14 november
Seminar ‘Toezicht en bestuur: anders én 
beter!’ www.carverevent.nl

15 maart
AVS-congres 2013

(onder voorbehoud)

Meer informatie en inschrijven: 
www.avs.nl/agenda

Korting op contributie AVS!
AVS-leden kunnen in aanmerking komen voor fi scale verrekening van hun 

vakbondscontributie, door uiterlijk 1 november aanstaande een verklaring in te 

leveren bij de werkgever. Die verplicht is aan de regeling mee te werken. Zie 

www.avs.nl voor het downloaden van het aanvraagformulier/de verklaring. 

Bovendien krijgen AVS-leden forse korting op hun persoonlijke contributie als 

zij een collega lid maken. Deze kan oplopen tot wel 90 procent!

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden


