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Onderwijsbegroting 2014:

Weinig verrassingen en 
schijnbare investeringen
De Onderwijsbegroting voor 2014 bevat weinig echte verrassingen, vindt AVS-voorzitter Ton Duif. 

“Zoals altijd weer lijkt het er op dat er wordt geïnvesteerd, maar die investeringen worden pas aan 

het eind van de kabinetsperiode gedaan, terwijl aangekondigde ‘ombuigingen’ gewoon doorgaan.” 

Volgens het ministerie van OCW wordt het onderwijs in 2014 ontzien. “Naast de Y 689 miljoen die 

vrijkomt met het Nationaal Onderwijsakkoord, wordt ook de prijsbijstelling (Y 204 miljoen) voor 

het onderwijs in 2014 uitgekeerd om de gevolgen van de inflatie op te vangen. Deze was eerder 

ingeboekt als OCW-bijdrage aan de bezuinigingen van Y 6 miljard.”

Om het overheidstekort te drukken, legt de regering 

extra maatregelen voor van in totaal 6 miljard euro. 

In 2014 zal de regering voor het laatst geen loonbijstel

ling uitkeren. De nullijn blijft in 2014 dus gehandhaafd, 

maar er zouden mogelijkheden zijn om die te beëin

digen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de premie

verlaging van het ABP, omdat door het pensioen akkoord 

de pensioenleeftijd naar 67 gaat en er een lagere 

pensioen opbouw is afgesproken. Dat geeft een positief 

netto effect op het loonstrookje, maar is in feite een 

sigaar uit eigen doos. Het lijkt erop dat de nullijn het 

jaar daarna wordt beëindigd: “Het kabinet (zal) in 2015 

de loonbijstelling wel uitkeren, in lijn met de normale 

referentiesystematiek”, klinkt het in het jargon.

Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en 

te krijgen, stelt de regering 600 miljoen euro beschik

baar. Zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord, komen 

werkgevers en werknemers hiervoor met sectorplannen. 

Het Nationaal Onderwijsakkoord beoogt 3.000 extra 

banen te creëren om jonge leraren in het basis en voort

gezet onderwijs aan het werk te helpen of te houden.

De regering zal – samen met pensioenfondsen, verzeke

raars en banken – een Nederlandse investeringsinstel

ling oprichten. Het doel van deze instelling is grote 

beleggers te koppelen aan geschikte investeringsprojec

ten op terreinen als schoolgebouwen, zorg, energie en 

infrastructuur, om zo de economie te stimuleren.

Hieronder een greep uit enkele (andere) onderdelen van 

de Onderwijsbegroting:

• Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd. 

Vanaf dat moment worden de samenwerkingsverbanden 

Passend onderwijs verantwoordelijk voor het beleid 

voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

(vast te leggen in een ondersteuningsplan), de verdeling 

van de bijbehorende middelen en de toelaatbaarheid 

tot het speciaal (basis)onderwijs. De leerlinggebonden 
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financiering wordt per 1 augustus 2014 afgeschaft: er 

kan geen gebruik meer worden gemaakt van het zogehe

ten rugzakje. In het kader van Passend onderwijs beslui

ten uiteindelijk de samenwerkingsverbanden (clusters 3 

en 4) over de plaatsing van leerlingen op het (v)so.

• Lerarenagenda
Vóór 5 oktober 2013 brengt minister Bussemaker de lera

renagenda voor de komende jaren uit. In deze agenda 

worden ruimte en middelen voor scholing, de kwaliteit 

van de opleidingen, peer review en modernisering van 

de arbeidsvoorwaarden belangrijke pijlers, om zo bij te 

 dragen aan de verbeterprocessen in de scholen.

• Godsdienstonderwijs en humanistische vorming
De structurele rijkssubsidie voor godsdienstig en 

humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de open

bare scholen blijft bestaan (Y 10 miljoen structureel 

vanaf 2014).

• Uitgaven per vo-leerling (afschaffen lesmateriaal)
Per 2015 dalen de uitgaven per leerling aanzienlijk in 

het voortgezet onderwijs. De belangrijkste oorzaak hier

voor is het afschaffen van het gratis lesmateriaal (Y 300 

per leerling). Als rekening wordt gehouden met het feit 

dat hier sprake is van een verschuiving van de financie

ring door OCW naar de ouders (dus geen nadeel voor de 

scholen), is de daling ingaande 2015 aanmerkelijk klei

ner, aldus het ministerie.

• Beloning LeerKracht lumpsum
De investeringen in beloning van het onderwijsperso

neel, voorvloeiend uit de convenanten LeerKracht van 

Nederland worden doorgezet. In totaal is in 2014 Y 611 

miljoen aan beloningsmaatregelen beschikbaar dat 

aan de lumpsum van de instellingen voor po, vo, mbo 

en ho wordt toegevoegd. Dit bedrag is naar de onder

wijssectoren overgeboekt.

• Functiemix vo/Salarismix mbo Randstadregio’s
In de sectoren vo en mbo zijn aanvullend op de in de 

lumpsum op te nemen beloningsmaatregelen afspraken 

gemaakt over de versterking van de functie/salarismix 

in de zogenaamde Randstadregio’s. Hier kennen scho

len een grotere beloningsachterstand ten opzichte van 

de marktsector, een grotere arbeidsmarktproblematiek 

en (een optelsom van) grootstedelijke problemen. De 

middelen worden op grond van een ministeriële rege

ling in aanvulling op de lumpsum verstrekt aan instel

lingen in deze regio’s.

• Prestatiebox
Voor de verdere verbetering van de professionele kwa

liteit van leraren en schoolleiders in het po, vo en mbo 

zijn eerder tot en met 2015 jaarlijks extra middelen 

ter beschikking gesteld. De middelen, die al voor pro

fessionalisering aan de prestatiebox in het voortgezet 

onderwijs waren toegevoegd in 2013 tot en met 2015, 

zijn verhoogd met Y 18 miljoen. Het gaat voor de hele 

sector voortgezet onderwijs om een bedrag van Y 148 

miljoen in 2013, Y 150 miljoen in 2014 en Y 151 mil

joen in 2015.

• Projecten professionalisering
Ten behoeve van de begeleiding/ondersteuning van de 

instellingen voor po, vo en mbo bij de professionalise

ring van hun onderwijspersoneel en de borging ervan 

worden aan School aan Zet en MBO Diensten subsidies 

verstrekt. Daarnaast zijn voor de bouw, het onderhoud 

en het beheer van het Leraren en schoolleidersregis

ter middelen beschikbaar. In 2017 moet gewaarborgd 

zijn dat iedere onderwijsgevende gekwalificeerd en 

bevoegd is. Dan moeten alle leraren in het register 

opgenomen zijn.

• Lerarenbeurs/zij-instroom
Voor 2014 worden aanvullende maatregelen voorbe

reid om de beurs te stimuleren. In 2014 is minimaal 

Y 34 miljoen beschikbaar voor nieuwe beurzen, waar

mee aan ruim 4.500 leraren een beurs kan worden 

toegekend.

De zijinstroom voorziet in een subsidie voor de oplei

ding en begeleiding van onbevoegde zijinstromers 

in het po, vo en mbo. Het reguliere budget in 2014 

bedraagt Y 8 miljoen, waarmee voor 400 personen een 

zijinstroomtraject bekostigd kan worden.

• Promotiebeurs voor leraren
Leraren in het po, vo, mbo en ho worden in staat gesteld 

om onderzoek te verrichten dat uitmondt in een proef

schrift. De leraren krijgen, met behoud van salaris, vier 

jaar lang twee dagen per week vrij om te werken aan 

onderzoek. De eerste tranche promotiebeurs (aanvragen 

2011 tot en met 2014) beloopt in totaal een bedrag van 

Y 35 miljoen, waarmee aan circa 250 leraren een beurs 

kan worden toegekend. Vanaf 2015 kan jaarlijks aan 

67 leraren een beurs worden verstrekt.

• Versterking samenwerking lerarenopleidingen 
en scholen
Om de samenwerking tussen lerarenopleidingen en 

scholen te verbeteren zijn 55 opleidingsscholen (samen

werkingsverbanden van één of meer lerarenopleidingen 

met één of meer scholen voor po, vo en mbo) erkend. Zij 

ontvangen jaarlijks bekostiging om gezamenlijk leraren 

op de werkplek op te leiden. De subsidie staat open voor 

de bestaande 55 opleidingsscholen en voor een beperkt 

aantal nieuwe samenwerkingsverbanden.

• Verankering academische opleidingsschool
Voor de verdere ontwikkeling en verankering van de 

academische opleidingsschool ontvangen 35 projecten 

in de periode 2012–2016 een afzonderlijke aanvullende 

subsidie. Na afloop hiervan is het de bedoeling deze 

te integreren in de aanvullende bekostigingsregeling 

‘Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’.
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• Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en 
techniek pabo
Het betreft de inzet van maatregelen ten aanzien van 

de middelen van Y 100 miljoen voor de periode 2013 tot 

en met 2016 uit het Regeerakkoord. De maatregelen zijn 

gericht op twee afzonderlijke thema’s:

•  Het sneller herkennen van bètatalent op de basis

school (beter borgen wetenschap en techniek in ken

nisbasis/curriculum primair onderwijs en pabo’s);

•  Het vergroten van het aantal universitair opgeleide 

leraren in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder 

leraren bètavakken en talen, om daarmee het voor

spelde lerarentekort af te wenden (educatieve minor, 

trajecten voor zijinstromers, Eerst de Klas en ver

sterken verbinding scholen/bedrijven door stages en 

gastlessen).

• G.O.- en vakbondsfaciliteiten po
Het bedrag voor de G.O. en vakbondsfaciliteiten 

wordt, via de Stichting Financiering Structureel 

Vakbondsverlof Onderwijs (SFSVO), aan de scholen 

voor po beschikbaar gesteld voor de vergoeding van 

de kosten van vervanging van onderwijspersoneel, 

dat buitengewoon verlof is verleend voor deelname 

aan georganiseerd overleg en voor het verrichten van 

overige vakbondswerkzaamheden. De faciliteiten voor 

de sector po zullen op termijn, gelijk aan die voor de 

overige sectoren, worden opgenomen in de lumpsum 

van de instellingen.

• Caribisch Nederland
Het betreft een subsidie (tot en met 2015) om ervoor te 

zorgen dat in Caribisch Nederland activiteiten worden 

ondernomen om de kwaliteit van de leraren te verho

gen en dat ze uiterlijk 1 augustus 2016 aan dezelfde 

eisen voldoen als hun collega’s in Europees Nederland 

op het terrein van bevoegdheid en bekwaamheid. <

Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013 Prinsjesdag 2013

> Commentaar AVS
De Onderwijsbegroting voor 2014 bevat weinig echte 
verrassingen. Zoals altijd weer lijkt het er op dat er 
wordt geïnvesteerd, maar die investeringen worden 
pas aan het eind van de kabinetsperiode gedaan, 
terwijl aangekondigde ‘ombuigingen’ gewoon 
doorgaan. Veel prestatie-indicatoren in de begroting 
lijken ons weinig realistisch.

Het is nog moeilijk een afgewogen oordeel te geven over 

de Onderwijsbegroting, omdat bij veel beleidsterreinen 

geschermd wordt met maatregelen uit het Nationaal 

Onderwijsakkoord (NOA); bij het ter perse gaan van 

deze Kadernieuws was het definitieve akkoord nog 

niet gepubliceerd. In de Stichting van het Onderwijs is 

overeenstemming bereikt over het onderwijsakkoord. 

In het regeerakkoord van de huidige regeringscoali

tie was vastgelegd dat de sector onder voorwaarden 

340 miljoen kon krijgen als er afspraken zouden wor

den gemaakt over een NOA. De AVS (AC) is (nog) niet in 

de Stichting van het onderwijs vertegenwoordigd en 

draagt geen verantwoordelijkheid voor dit akkoord. 

Kanttekeningen NOA
Hoewel de tekst sympathieke uitgangspunten bevat, 

kunnen wij niet instemmen met het akkoord en wel 

om de volgende redenen:

• In het akkoord wordt de huidige BAPOregeling 

afgeschaft. Er komt een nieuwe seniorenregeling 

voor terug. De AVS is al lang van mening dat de hui

dige BAPOregeling aan herziening toe is. Zeker de 

‘kleine BAPO’ is ons al lang een doorn in het oog. 

De Ledenraad van de AVS heeft zich hier ook voor 

uitgesproken. Je kunt echter niet akkoord gaan met 

afschaffing van de huidige BAPOregeling vóór er zicht 

is hoe die nieuwe seniorenregeling er dan uit zal zien. 

Je gooit geen oude schoenen weg alvorens je nieuwe 

schoenen hebt gekocht, luidt het spreekwoord. Op deze 

wijze kan er een situatie ontstaan dat werkgevers en 

werknemers het niet eens worden en de BAPOregeling 

zelf al is verdwenen. Daarmee verliezen werknemers elke 

onderhandelingspositie.
• Er is volstrekte onduidelijkheid over hoe er met de nul

lijn wordt omgegaan. Door het onlangs bereikte pensi

oenakkoord (zie de AVS site) komen gelden beschikbaar 

omdat de pensioenpremie daalt. De pensioenleeftijd wordt 

immers opgerekt van 65 naar 67 jaar en het opbouw

percentage gaat omlaag. Deze middelen hebben al een 

onderwijsbestemming en worden voor 30 procent door de 

werknemers opgehoest en voor 70 procent door de werkge

vers. Als met dit geld de nullijn wordt opgeheven blijft het 

een sigaar uit eigen doos. Het komt immers ter beschik

king door een versobering van de pensioenregeling. Uit 

de onderwijsbegroting blijkt dat de nullijn voor 2015 

waarschijnlijk wordt opgeheven. Dat zou betekenen dat de 

sector PO tegen die tijd meer dan vijf jaar op de nullijn zou 

staan en de VOsector vier jaar. Dat is onverteerbaar.

• Blij zijn we met de maatregel om 3000 jonge docenten 

aan het werk te houden. Maar uit het NOA blijkt dat dit 

bedrag in 2015 en 2016 weer wordt wegbezuinigd. Dat is 

niet investeren, maar uitlenen. Minder positief zijn we, 

omdat het akkoord weinig zekerheid biedt dat de bekos

tiging van het Nederlands onderwijs eindelijk op een 

kostendekkend niveau komt. Te veel besturen en scholen 

kampen met ernstige financiële problemen. <

> Het definitieve Nationaal Onderwijsakkoord staat inmiddels 

op www.avs.nl.
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AVS niet blij met rankinglijstjes van RTL Nieuws

> Citoscores gepubliceerd
Alle Citogemiddelden van basisscholen staan online. Onlangs bepaalde de rechter dat de 
gemiddelde scores op de eindtoets van basisscholen tussen 2009 en 2012 openbaar gemaakt 

mogen worden. RTL Nieuws heeft de gegevens inmiddels gepubliceerd op zijn website.

RTL Nieuws publiceerde onlangs, op 14 september, 

alle Citogemiddelden van basisscholen op de website, 

met daarbij een lijstje van de tien best scorende scho

len. Daarbij zou de nieuwszender niet zijn afgegaan 

op ‘een simpele ranglijst met de hoogste scores’, 

maar zijn in samenwerking met onderwijssocioloog 

Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht de 

resultaten van alle scholen vergeleken met scores van 

vergelijkbare scholen. Op basis van die analyse kreeg 

elke school een rapportcijfer. Aan dit onderzoek heeft 

de nieuwszender enkele conclusies verbonden. Zo 

zouden katholieke scholen beter scoren dan openbare 

scholen, scoren kleine scholen slechter dan grote 

scholen en bestaan er grote regionale verschillen 

tussen de scores van basisscholen. Basisscholen in 

Limburg scoren met een 8 als rapportcijfer het beste 

van Nederland. Drentse scholen presteren daarente

gen met een 6,2 het slechtst.

‘Scores zeggen weinig over 
schoolkwaliteit’
De AVS is niet blij met de interpretaties en kwalifi

caties die RTL Nieuws verbindt aan de Citoscores. 

AVSvoorzitter Ton Duif: “Via door Jaap Dronkers aan

geleverde ingewikkelde constructies worden appels en 

peren met elkaar vergeleken, een toversausje erover

heen en hup; we weten het onderscheid te maken tus

sen een goede en slechte school. Misinformatie van een 

instelling die zich erop beroept informatie te versprei

den. Het hoeft geen betoog dat Citocijfers maar weinig 

zeggen over de schoolkwaliteit. Dat weten we al lang, 

zelfs Cito zegt dit op haar website. Uit vrees voor juri

dische stappen wordt wel een lijstje van zogenaamd 

beste scholen gepresenteerd, maar niet de slechtsten.” 

De AVS is in het weekend bestormd met boze reacties 

van leden.

Teaching to the test
De AVS spreekt zich niet uit tegen openheid. Scholen 

werken al lang aan openheid, bijvoorbeeld met 

gebruik van programma’s als Vensters PO. Dit soort 

programma’s geven een goed beeld van de totale 

 kwaliteit van de school; een combinatie van eigen 

intern kwaliteitsbeleid en voornemens, de inspectie

rapporten, enquêtes bij ouders en de Citogegevens 

geplaatst in de context. Duif: “Grote onderwijskun

digen als Pasy Sahlberg, Andy Hargreaves, Michael 

Fullan, David Hopkins en anderen waarschuwen nu 

juist tegen dit soort praktijken. Standaardtesten, 

afgenomen op een vastgelegd tijdstip, veroorzaken 

‘teaching to the test’ en vroegtijdige uitschakeling van 

talent.” De AVS zal de komende tijd opnieuw met de 

leden overleggen hoe hier in de toekomst mee moet 

worden omgegaan. “Dit jaar maar eens geen Cito, 

maar een andere onderbouwing? Je zou er haast aan 

gaan  denken”, aldus de AVSvoorzitter. <

> Onderwijsraad: verdeling achterstandsgelden 
te complex
De onderwijsachterstandsmiddelen komen onvoldoende terecht bij de scholen met (veel) kansarme 

leerlingen. De verdeelsystematiek is onnodig ingewikkeld. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies 

‘Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen’.

Onderwijsachterstanden zijn hardnekkig en vragen 

blijvend om aandacht. Veel allochtone leerlingen heb

ben ondanks een inhaalslag nog steeds behoorlijke 

leerachterstanden. Autochtone kinderen van laagop

geleide ouders hebben de afgelopen decennia hun 

achterstand nauwelijks ingelopen. De Onderwijsraad 

pleit daarom voor het handhaven van het huidige 

volume van achterstandsmiddelen. Ook moet de ver

deelsystematiek van de middelen eenvoudiger worden 

en scholen transparanter over hun beleid en beste

ding van het geld. Tegelijkertijd is het nodig te inves

teren in gericht onderzoek om meer inzicht te krijgen 
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in de effectiviteit van verschillende maatregelen voor 

goed onderwijs te bieden aan doelgroepleerlingen. 

Een systematische kennisopbouw kan volgens het 

adviesorgaan scholen helpen om hun achterstands

middelen doelgerichter in te zetten.

Opleidingsniveau ouders en etniciteit
Het toekennen van achterstandsgeld aan basisscholen 

moet op basis van opleidingsniveau van de ouders 

en etniciteit gebeuren, zo stelt de raad. Het schrap

pen van de indicator etniciteit uit het verdeelmodel 

in 2006 heeft volgens de raad niet tot verbeteringen 

geleid, maar wel meer complexiteit tot gevolg gehad. 

Door de invloed van beide indicatoren op leerachter

standen periodiek te bekijken kan het verdeelmodel 

bij de tijd worden gehouden. In dat kader pleit de 

Onderwijsraad er ook voor bij de indicator opleidings

niveau van ouders de bovengrens voor extra financie

ring op te trekken tot het niveau van de startkwali

ficatie. Ter verlichting van de administratieve druk 

op scholen is het gewenst het opleidingsniveau van 

ouders eenmalig te (laten) registreren, zo mogelijk 

 buiten de scholen om.

Verantwoording
Hoe achterstandsmiddelen worden ingezet om de 

onderwijskansen van hun kwetsbare leerlingen te 

verbeteren moeten scholen zelf kunnen bepalen. Ook 

achterstandsgeld dat scholen van de gemeente ont

vangen zou in het eigen schoolbeleid ingepast moeten 

kunnen worden. Voor de kwaliteitsverbetering van 

het onderwijsachterstandenbeleid is het essentieel 

dat scholen wel zichtbaar maken wat ze met de toe

gekende middelen hebben gedaan (en waarom). Deze 

verantwoording zou echter niet, zoals nu het geval 

is, per gemeentelijk project moeten plaatsvinden. Dit 

legt een te zware administratieve druk op de scholen 

en werkt bovendien belemmerend voor het veranke

ren van onderwijsachterstandenbeleid in de school. <

> Meer informatie: www.onderwijsraad.nl

> Paul Rosenmöller nieuwe voorzitter VO-raad
Het bestuur van de VO-raad heeft Paul Rosenmöller voorgedragen als voorzitter van de VO-raad. 

De Algemene Ledenvergadering zal zich op 26 september over deze voordracht uitspreken.

“Met Rosenmöller kiest het bestuur voor een voorzit

ter die een sterke verbondenheid toont met de publieke 

sector. Als onafhankelijk denker heeft hij in onze samen

leving een gezaghebbende positie opgebouwd die in zijn 

functioneren consequent kiest voor een op samenwer

king gerichte benadering en dialoog. Hij wil discussies op 

basis van argumenten en niet op basis van macht voeren. 

Bovendien is hij in staat om werknemers en werkgevers

belangen te verbinden en zo samen met onze leden brug

gen te slaan. Wij zijn er van overtuigd dat hij een goede 

bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering 

van onze raad en de sector”, aldus het bestuur van de 

VOraad.

Paul Rosenmöller (57) is de beoogd opvolger van Sjoerd 

Slagter (66) die na zijn tweede termijn niet meer herkies

baar is als voorzitter van de VOraad en met pensioen 

gaat. Paul Rosenmöller is de laatste jaren vooral bekend 

als programmamaker en presentator van de IKON – waar 

hij met zijn werkzaamheden stopt – en van zijn voorzit

terschap van de Stuurgroep Convenant Gezond Gewicht. 

In deze laatste functie voert hij ook overleg met onder

wijsorganisaties. Rosenmöller: “Ik vind het een hele eer 

om voor deze functie te worden voorgedragen en zal me 

in het begin vooral veel op al die verschillende scholen 

laten zien om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van 

wat er allemaal leeft. Daarnaast zie ik uit naar het over

leg met andere sectoren in het onderwijs, de politiek, de 

vakbonden en andere partijen met als doel de belangen 

van de VOsector zo goed mogelijk te behartigen en bij te 

dragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs. Uiteindelijk gaat het om de toekomst van die 

één miljoen scholieren.” <

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, Jochem Meijer (Accountmanager Onderwijs Media) _ Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331686 _ e avs@elma.nl _ www.elma.nl

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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> Schoolbesturen luiden noodklok over kwaliteit 
onderwijs
Stichting Convent, een samenwerkingsverband van negen schoolbesturen in het oosten van het 

land, maakt zich ernstige zorgen over de kwaliteit van het basisonderwijs. Dat schrijft de stichting 

in een brief aan de Tweede Kamer.

De stichting vraagt de politiek ambities te handhaven 

en bezuinigingen terug te draaien. “De middelen om 

goed onderwijs te geven, zijn de afgelopen jaren steeds 

verder teruggelopen.” De scholen geven aan dat ze 

steeds vaker te maken hebben met ouders die zich ern

stig bezorgd maken over de omstandigheden waarin 

hun kinderen onderwijs krijgen. “De steeds groter wor

dende klassen met een daaraan gerelateerde toename 

van organisatorische problemen zijn het mikpunt van 

veel kritiek”, aldus de scholen in de brief.

Behalve het terugdraaien van de bezuinigingen van de 

afgelopen jaren vinden de scholen dat de politiek een 

eerlijk verhaal moet vertellen aan de ouders van leer

lingen, “zodat zij weten dat er in mindere tijden ook 

minder verwacht mag worden van de scholen. En dat 

de scholen niet verantwoordelijk gehouden hoeven 

te worden voor de steeds vollere klassen.” De scholen 

nodigen de politici uit op 13 november een werkbe

zoek te plannen op de scholen. <

> De brief van stichting Convent aan de Tweede Kamer is te 

downloaden via www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerling 

zorg/kwaliteitsbeleid.

> AVS en Leeuwendaal bundelen krachten
De Algemene Vereniging Schoolleiders en Leeuwendaal hebben een gezamenlijk doel: een 

belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Beide organisaties 

doen dat op hun eigen wijze en leggen hun eigen accenten.

De AVS is een belangen en beroepsorganisatie voor 

leidinggevenden in primair en voortgezet onderwijs. 

In de loop der jaren werden consultancyactiviteiten 

gericht op organisatieontwikkeling en bestuurs

ondersteuning aan de dienstverlening toegevoegd. 

Leeuwendaal is een adviesbureau voor de overheid, het 

onderwijs en de zorg. De commerciële nevenactivitei

ten van de AVS zijn voor Leeuwendaal de kern van de 

organisatie.

Belangenbehartiging
Het besluit van de AVS om zich geheel op haar pri

maire taak te concentreren, het behartigen van de 

belangen van schoolleiders, maakte het overdragen van 

de consultancytaken aan Leeuwendaal tot een voor de 

hand liggende keuze.

De AVS blijft de belangen en beroepsorganisatie voor 

alle leidinggevenden in het basis, speciaal en voortge

zet onderwijs. Inclusief de activiteiten op het gebied 

van individuele professionalisering.

Bij Leeuwendaal vinden de AVSconsultants inbedding 

in een breed adviesbureau dat bekend staat om haar 

multidisciplinaire aanpak in verschillende sectoren. 

Specialisten uit tal van vakgebieden werken er samen 

aan integrale oplossingen voor de publieke sector.

AVSvoorzitter Ton Duif: “Samen kunnen beide organi

saties het totaal aan dienstverlening blijven bieden aan 

de sector onderwijs. Ieder vanuit haar eigen kracht. Ik 

verwacht hier veel goeds van.”

Waardevolle expertise
Edward Hermans (directeur Leeuwendaal): “De consul

tants van de AVS zijn meer dan welkom bij ons. Zij 

brengen waardevolle expertise mee, ze vergroten ons 

netwerk en verrijken onze kennis. Wij zien het als onze 

opdracht om bestuurders en schoolleiders te onder

steunen bij het daadwerkelijk vernieuwen en verbete

ren van de onderwijsorganisatie. We willen kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs betaalbaar maken en houden. 

Dat vergt veel expertise en daarom ben ik heel blij met 

de samenwerking met de AVS en de komst van nieuwe 

collega’s.” <
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> Tweede Kamer maakt zich zorgen over 
invoering Passend onderwijs
De Tweede Kamer vreest dat de financiële problemen van basisscholen gevolgen hebben voor 

de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit het debat met staatssecretaris Dekker op 

4 september over de financiën in het primair onderwijs.

Eerder deze zomer kwam de Algemene Rekenkamer 

met het bericht dat de financiële positie van het basis

onderwijs steeds kwetsbaarder wordt en dat dat geen 

ideale uitgangspositie is voor de invoering van Passend 

onderwijs. Ook in het debat spraken verschillende 

Kamerleden hun zorgen uit. Staatssecretaris Dekker 

stelt dat geld geen belemmerende factor zal zijn bij 

de invoering, maar benadrukte wel dat scholen met 

financiële problemen ‘als de wiedeweerga’ aan de slag 

moeten om hun financiële situatie op orde te krijgen. 

Volgens Dekker wordt er nu al meer geld in het primair 

onderwijs geïnvesteerd dan voorgaande jaren. Hij ver

wees daarbij ook naar het onlangs gesloten Nationaal 

Onderwijsakkoord waarmee er extra geld beschikbaar 

om (jonge) leerkrachten aan te trekken en te behouden 

voor het basisonderwijs. De oppositiepartijen reageer

den hier fel op. De extra investeringen leiden uiteinde

lijk ook weer tot extra taken, volgens hen. <

> Ministerie stopt financiering Ibn Ghaldoun
Staatssecretaris Dekker heeft onvoldoende vertrouwen in de toekomst van de islamitische 

scholengemeenschap Ibn Ghaldoun en heeft daarom besloten de bekostiging van de school per 

1 november stop te zetten. Dekker baseert zijn besluit op de conclusie van de onderwijsinspectie 

dat de school niet in staat zal zijn om binnen afzienbare tijd de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren.

De onderwijsinspectie deed onderzoek naar het 

bestuurlijk handelen van de Ibn Ghaldoun, nadat de 

Rotterdamse scholengemeenschap afgelopen zomer 

in opspraak raakte door de eindexamenfraude. Uit 

het inspectierapport blijkt dat de school al jaren te 

maken heeft met bestuurlijke en financiële problemen. 

Ondanks het jarenlange intensieve toezicht door de 

inspectie op de kwaliteit en de financiën van de school, 

bleef duurzame verbetering uit. De problemen zouden 

zoveel terreinen beslaan en zijn in hun onderlinge 

samenhang zo groot, dat die kwaliteitsverbetering 

binnen een beperkte periode van twee jaar feitelijk 

onmogelijk is. Dekker noemt de constateringen en de 

slotsom van de inspectie ‘uitermate zorgwekkend’ en 

zegt geen andere conclusie te kunnen trekken dan dat 

er geen toekomst is voor de school.

Rapport
Uit het rapport blijkt dat er met de komst van een 

nieuw bestuur, anderhalf jaar geleden, een goed 

begin is gemaakt met kwaliteitsverbetering. Door de 

eindexamenfraude van afgelopen schooljaar heeft de 

school echter een enorme reputatieschade opgelopen. 

De inspectie verwacht niet dat die achterstand nog 

in te halen is. Het lukt de school niet om de kwaliteit 

van het onderwijs op peil te krijgen en houden. Op 

dit moment zijn alleen de opbrengsten van vmbot 

onvoldoende, maar de resultaten van de afdelingen 

havo en vwo dreigen ook onvoldoende te worden. Het 

taalbeleid is nog steeds onvoldoende en de taalvaardig

heid van veel leraren laat te wensen over. Ook noemde 

de inspectie de financiële situatie ‘zorgwekkend’. De 

sociale veiligheid op de school ontbreekt, de organisa

tiecultuur is kwetsbaar en de huisvesting en materiële 

voorzieningen onder de maat. Ook kent de school pro

blemen ten aanzien van de kwaliteit van het personeel 

en personeelsbeleid.

Tegen de Volkskrant heeft bestuursvoorzitter Ayhan 

Tonca van de Ibn Ghaldounschool de hoop uitge

sproken dat de leerlingen van zijn school les kunnen 

blijven krijgen. “Het kan zijn dat we onder een andere 

vlag of op een andere manier een nieuwe start maken”, 

aldus Tonca. <

> Het rapport van de onderwijsinspectie en de Kamerbrief 

van de staatssecretaris zijn te downloaden via www.avs.nl/
vo/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/inspectie.
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> Engelse les vanaf kleuterklas vooral goed voor 
spreekvaardigheid
Leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, spreken in groep 8 beter Engels dan leerlingen 

die met Engelse les starten in groep 7. Op de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woorden-

schat heeft het vroeg starten met Engels uiteindelijk geen of nauwelijks effect. Dat blijkt uit 

onderzoek van Cito.

Scholen besteden de meeste aandacht aan luisteren 

en daarna pas aan spreken. Dat vroeg beginnen met 

Engelse les vooral invloed heeft op de spreekvaardig

heid van leerlingen en minder invloed op de andere 

vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woorden

schat, is daarom verrassend te noemen.

Verder blijkt uit het onderzoek van Cito dat het gemid

delde niveau van de leerlingen iets is gestegen verge

leken met de vorige peiling in 2006. Voor spreken en 

luisteren liggen de prestaties op hetzelfde niveau, voor 

lezen en woordenschat zijn ze verbeterd. Vergeleken 

met 2006 besteden scholen in groep 8 20 procent meer 

tijd aan Engelse les. Gemiddeld komt dit neer op 54 

minuten per week, 36 weken lang. De meest gebruikte 

methoden zijn Hello World, Real English (Let’s Do It) en 

Take it Easy. Daarnaast gebruikt drie kwart van de leer

krachten Engelstalig beeld en geluidsmateriaal van 

radio, tv, cd, dvd of internet. De meeste huiswerktijd 

besteden leerlingen aan hun woordenschat.

Ook constateert Cito grote verschillen in het aantal 

uren Engels dat per school gegeven wordt. De lestijd 

varieert van zeven tot negentig uur in groep 8. 

De tijd die basisscholen aan Engels besteden per leer

ling in totaal loopt uiteen van 60 tot meer dan 500 

uur. Scholen die met Engels starten in groep 1 geven 

ook in groep 8 meer uren Engels. Cito voerde voor de 

vierde keer een peilingsonderzoek Engels uit in groep 

8 van het basisonderwijs in opdracht van het ministe

rie van OCW.

Ook de AVS stelt dat het belangrijk is dat er spelender

wijs al vroeg gestart wordt met het leren van Engels 

op de basisschool. Ton Duif op BNR Nieuwsradio: “Het 

leren van een vreemde taal is iets waar je je leven lang 

profijt van hebt en jonge kinderen pakken het ongeloof

lijk snel op.” De AVSvoorzitter wijst wel op het belang 

van vaardige leerkrachten. “Goede schrijf en spreek

vaardigheid bij de leerkrachten is van uiterst belang. 

Daar zie ik nog een manco in de paboopleiding.” <

> Het onderzoek ‘Balans van het Engels aan het einde van de 

basisschool 4’ is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/vve.

Meer informatie: www.cito.nl

> Kabinet wil middelmatigheid op school 
doorbreken
Het kabinet roept middelbare scholen en leraren op hun beste leerlingen meer uit te dagen. 

Het onderwijs is te veel gericht op de middelmaat. Dit schrijft staatssecretaris Dekker van 

Onderwijs in de Volkskrant en in een brief aan de Tweede Kamer, ter gelegenheid van het officiële 

begin van het nieuwe schooljaar.

Dekker vindt dat Nederland niet alleen succesvol moet 

zijn in het verbeteren van de prestaties van leerlin

gen die een achterstand hebben, maar ook aandacht 

hebben voor de meest talentvolle leerlingen. “Te veel 

leerlingen missen uitdaging op school en te weinig 

leerlingen presteren heel goed”, aldus de staatsse

cretaris. Schoolleiders, leraren en ouders weten niet 

altijd hoe ze aandacht moeten besteden aan talent. 

In het primair onderwijs geeft ruim een derde van 

de schoolleiders aan capaciteitsbeperkingen (groeps

grootte, tijd) als belemmering te zien. In het voortge

zet onderwijs wordt met name de aandacht gericht 

op leerlingen die niet zo goed kunnen meekomen. 

Schoolleiders ervaren weinig ruimte voor maatwerk.

Uitdagendere onderwijsaanpak
Dekker roept het onderwijs en bedrijfsleven op om met 

ideeën en initiatieven te komen voor een uitdagendere 
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onderwijsaanpak. Zelf draagt hij ook een aantal ideeën 

aan. Zo vindt Dekker dat het niveau en tempo van het 

onderwijs te sterk afhangen van het zwakste vak. Het 

zou dus mogelijk moeten worden om meer variatie 

aan te brengen in niveau en vakkenpakketten. Dekker: 

“Waarom zou een vmbo’er met bètatalent niet natuur

kunde op havoniveau kunnen doen?” Ook zou goed 

presteren meer beloond moeten worden. Bijvoorbeeld 

door in het voortgezet onderwijs net als op de uni

versiteit leerlingen de mogelijkheid te bieden ‘cum 

laude’ af te studeren. Waarna ze eventueel kunnen 

gaan studeren op een studiebeurs die mede is betaald 

door het bedrijfsleven. In het basisonderwijs zou een 

toptalentcertificaat kunnen worden ontwikkeld voor 

leerlingen die uitblinken in bijvoorbeeld taal, rekenen 

of techniek. Dekker geeft ook nog een ander voorbeeld 

hoe het bedrijfsleven ingezet kan worden om leerlin

gen te stimuleren. “Een mooi voorbeeld is de Franse 

CIC bank. Deze bank heet eindexamenkandidaten als 

ze een rekening openen welkom met een welkomst

premie waarvan de hoogte afhankelijk is van hun 

examengemiddelde.”

‘Stop toetsdrang’
AVSvoorzitter Ton Duif vindt de ideeën van Dekker 

prima. ‘Onderwijs op maat voor elk kind’ is ook zijn 

credo. Wel denkt hij dat er extra maatregelen nodig 

zijn om de plannen van Dekker te realiseren. “Breng 

in de eerste plaats de huidige toetsdrang een halt toe. 

Uniforme toetsen zorgen voor een gelijkschakeling 

van leerlingen.” Daarnaast vindt Duif dat leraren en 

schoolleiders voldoende tijd moeten krijgen – bijvoor

beeld door minder bureaucratie – om zich te profes

sionaliseren, zodat ze ook daadwerkelijk in staat zijn te 

differentiëren. Tot slot pleit de AVSvoorzitter voor een 

heel nieuw, meer vakgericht onderwijsstelsel, waarin 

de klassieke mavohavovwostructuur wordt losgelaten.

Dekker streeft er naar voor 1 maart 2014 een plan van 

aanpak uit te brengen hoe toptalent in het basis en 

voortgezet onderwijs gestimuleerd kan worden. <

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

politiek.

> Wetsvoorstel: 
schoolboeken mogen 
maximaal 300 euro 
kosten

Ouders zijn straks maximaal 300 euro kwijt aan 
schoolboeken voor hun kinderen in het voortgezet 
onderwijs. Dat staat in het wetsvoorstel dat staats-
secretaris Sander Dekker begin september naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerder werd in het regeerakkoord afgesproken dat het 

verstrekken van gratis schoolboeken moet worden stop

gezet. Deze maatregel gaat per september 2015 is en 

bespaart het kabinet dat jaar 55 miljoen euro. De jaren 

erna bespaart dit besluit het kabinet 185 miljoen euro. 

Om de kosten voor ouders beheersbaar te houden stelt 

de staatssecretaris een maximum van 300 euro voor de 

aanschaf van schoolboeken. Scholen mogen papieren, 

maar ook elektronische boeken voorschrijven, zolang 

het pakket in 2015 in totaal maar onder de 300 euro 

blijft. Lesmateriaal als een atlas, rekenmachine, woor

denboek of gymkleding valt niet onder deze regel. De 

Inspectie van het Onderwijs ziet er op toe dat de scholen 

zich houden aan het door Dekker gestelde maximum.

In september 2009 ontvingen scholieren voor het eerst 

gratis boeken. Het ging toen om ongeveer 950.000 leer

lingen op meer dan 650 scholen. <

> Cursus Conditiemeting 
fysieke kwaliteit 
schoolgebouw

Een conditiemeting conform de NEN 2767 is een 
objectieve en uniforme meting om de fysieke kwaliteit 
van een gebouw of bouwdeel uit te drukken.

De conditiemeting maakt de onderhoudstoestand van 

het schoolgebouw inzichtelijk en overdraagbaar. Een 

zeer interessant instrument met het oog op de aan

komende doordecentralisatie. WVS Training biedt een 

workshop, specifiek gericht op onderwijsorganisaties, 

waarin beheerders en bestuurders van schoolgebouwen 

in vogelvlucht kennismaken met de methodiek 

NEN 2767 en het gebruik hiervan bij het opstellen 

van een MJOP. De workshop vindt plaats op dinsdag 

24 september in Gouda. De introductieprijs is Y 200,–. <

> Voor meer informatie over de workshop kunt u contact 

opnemen met Harriet Walhout, WVS Training, 06-12450526 

of hwalhout@wvstraining.nl.
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> Een op drie schoolleiders ingeschreven 
in Schoolleidersregister PO
Sinds de start van het Schoolleidersregister PO op 10 juni hebben al ruim 3500 schoolleiders 

zich ingeschreven in het beroepsregister. Vanaf nu kunnen schoolleiders ook hun 

professionaliseringsactiviteiten invoeren in het register.

Het Schoolleidersregister PO heeft een aantal nieuwe 

functionaliteiten aan het register toegevoegd. Zo kunnen 

schoolleiders hun eigen professionele ontwikkeling bij

houden door professionaliseringsactiviteiten als gevolgde 

opleidingen, cursussen of workshops in te voeren in het 

register. Een tweede nieuwe mogelijkheid is het zoeken 

op ingeschreven schoolleiders. Iedereen kan zoeken 

op naam of op plaats, waarbij alleen de naam van de 

gezochte schoolleider, de naam van de school en de vesti

gingsplaats van de school zichtbaar worden. Alle overige 

informatie op de persoonlijke pagina is alleen zichtbaar 

voor de schoolleider zelf.

Vanaf 6 september kunnen ook besturen in het primair 

onderwijs zich aanmelden bij het Schoolleidersregister 

PO. Na aanmelding kunnen zij zien welke schoolleiders 

van hun stichting of vereniging zijn ingeschreven in het 

register.

In de toekomst kunnen schoolleiders ook aangeven of 

het bestuur inzage mag krijgen in zijn/haar professiona

liseringsactiviteiten. De gegevens uit het register kunnen 

dan houvast bieden bij het voeren van beoordelings en 

functioneringsgesprekken, de evaluatie van professio

naliseringsactiviteiten en het maken van afspraken over 

professionalisering. <

> Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl

> Medezeggenschap en 
Passend onderwijs

Op 26 november vindt het zevende landelijke WMS-
congres plaats, georganiseerd door de Stichting 
Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggen-
schap passend onderwijs.

Thema van het WMScongres 2013 is Passend onderwijs, 

‘van afstemming naar instemming’. Met verschillende 

(praktijk)workshops door onderwijs, vak, ouder en 

leerlingorganisaties, maar ook de pilots Passend 

onderwijs en andere samenwerkingsverbanden. Ook 

AVSadviseurs Eelco Dam en Gerard van Uunen zullen 

tijdens dit congres een workshop verzorgen over onder 

andere het schoolondersteuningsprofiel.

Dit jaar worden ook de MRprijzen weer uitgereikt tij

dens het WMScongres. Alle (G)MR’s kunnen meedingen 

door hun leuke, interessante en/of praktische voorbeel

den of bouwstenen – waar andere (G)MR’s hun voordeel 

mee kunnen doen – voor 1 november in te zenden naar 

l.schouten@onderwijsgeschillen.nl. <

> Meer informatie en inschrijven congres: 

www.deelnameregistratie.nl

> Eenmalige controle 
scholen met veel 
gewichtenleerlingen

De leerlingenadministratie van basisscholen met 
relatief veel gewichtenleerlingen wordt eenmalig extra 
gecontroleerd. Hiertoe heeft het ministerie van OCW 
besloten naar aanleiding van het gestegen aantal 
onjuist opgegeven gewichten.

Uit de jaarlijkse steekproefsgewijze controle van de 

Inspectie op de juistheid van de leerlingengegevens in 

BRON blijkt dat het percentage van de gewichten dat 

onjuist is opgegeven, is gestegen naar 27 procent.

Onbekendheid met de regelgeving en het ontbreken van  

controle achteraf op de juiste invoer van de telgegevens 

en verwerking door het leerlingenadministratiesysteem 

worden genoemd als belangrijkste oorzaken van de 

gemaakte fouten. Ook ontbreken vaak relevante gegevens 

op de benodigde ouderverklaring, waar het opleidings

niveau van de ouder criterium is voor het toekennen van 

het leerlingengewicht. Besturen die twijfelen over de 

juistheid van de registratie van de gewichtenleerlingen 

van de scholen, kunnen zich tot 1 oktober kosteloos aan

melden bij DUO via ico@duo.nl. <

> Meer informatie: www.duo.nl/zakelijk/PO/bekostiging
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> Nieuw AVS-reisaanbod: Curaçao
Komend schooljaar organiseert de AVS weer culturele en thematische reizen met schoolbezoeken 

naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Nieuw in het aanbod is een reis naar Curaçao, 

van 18 tot en met 26 januari 2014.

Tijdens deze reis wordt 

vanuit de kleurrijke 

hoofdstad Willemstad 

een verkennings

tocht gemaakt 

langs verschil

lende scholen en een 

opleidingsinstituut.

De andere geplande reizen gaan naar Krakau in Polen 

(27 oktober t/m 2 november 2013), Stockholm (18 t/m 

22 november 2013) en Finland/Lapland (16 t/m 23 febru

ari 2014). Daarnaast kunnen belangstellenden zich al 

aanmelden voor de ESHAconferentie met studiereis 

naar Dubrovnik (Kroatië) in oktober 2014.

De AVS organiseert ook studiereizen op maat voor 

groepen (bovenschools) directeuren, bestuurders, 

schoolteams en ib’ers uit het po en vo. De thema’s 

lopen uiteen van Passend onderwijs tot brede school

ontwikkeling, kinderopvang, ict en meertalig onder

wijs. Of spelen in op actuele ontwikkelingen als de 

komst van Poolse leerlingen naar scholen in bepaalde 

Nederlandse regio’s. <

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/
educatievereizen. Neem voor maatwerkreizen 

contact op met de AVS via reizen@avs.nl of 

tel. 030-2361010.

De 2.000 euro aan professionaliserings-

gelden voor schoolleiders (CAO PO 2013) 

kunnen voor deze educatieve reizen ingezet 

worden. Ook zijn er mogelijkheden voor sub-

sidies via het Europees Platform. AVS-leden betalen gemid-

deld 100 euro minder voor een reis dan niet-leden.

1000-21-3000-4056 AVS KaderNieuws 2013-2014-2 Kleur: fc

 
 

 

Payroll maakt het mogelijk de risico’s van uw 
personeelsmanagement te beheersen. U krijgt bij 

OSG maximale flexibiliteit en continuïteit. 

Werving, selectie en arbeidsvoorwaarden bepaalt u zelf. 
De werkgeversrisico’s en de administratieve lasten liggen 

bij OSG. Wij zorgen goed voor uw/ons personeel, ook 
nadat ze bij u weg zijn. Bijvoorbeeld door middel van gratis 

opleiding en ABP pensioen.

Uw voordelen op een rij:
•	 Geen financiële risico’s.
•	 Minimale administratieve last.
•	 Maximale flexibiliteit.
•	 Onze tarieven zijn scherp en transparant.
•	 ISO 9001:2008 en NEN 4400-1 gecertificeerd.
•	 Lid ABU en Keurmerk Stichting Normering Arbeid.

OSG werkt als partner van besturen en management 
in het onderwijs mee aan uw ambitie. Wij zorgen voor 
aansluiting tussen uw beleid en de uitvoering. Dat 
maakt OSG uw partner om te excelleren! Met ruim 600 
specialisten ondersteunen wij dagelijks 425 besturen 

met 2.600 scholen. Eén van onze 7 vestigingen is altijd 
bij u in de buurt.

OSG T (026) 323 88 11
Postbus 318 E info@osg.nl
6800 AH  ARNHEM I  www.osg.nl
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altijd bij u in de buurt. 

Payroll maakt het mogelijk de risico’s van uw 
personeelsmanagement te beheersen. U krijgt bij 

OSG maximale flexibiliteit en continuïteit. 

Werving, selectie en arbeidsvoorwaarden bepaalt u zelf. 
De werkgeversrisico’s en de administratieve lasten liggen 

bij OSG. Wij zorgen goed voor uw/ons personeel, ook 
nadat ze bij u weg zijn. Bijvoorbeeld door middel van gratis 

opleiding en ABP pensioen.

Uw voordelen op een rij:
•	 Geen financiële risico’s.
•	 Minimale administratieve last.
•	 Maximale flexibiliteit.
•	 Onze tarieven zijn scherp en transparant.
•	 ISO 9001:2008 en NEN 4400-1 gecertificeerd.
•	 Lid ABU en Keurmerk Stichting Normering Arbeid.

OSG werkt als partner van besturen en management 
in het onderwijs mee aan uw ambitie. Wij zorgen voor 
aansluiting tussen uw beleid en de uitvoering. Dat 
maakt OSG uw partner om te excelleren! Met ruim 600 
specialisten ondersteunen wij dagelijks 425 besturen 

met 2.600 scholen. Eén van onze 7 vestigingen is altijd 
bij u in de buurt.

OSG T (026) 323 88 11
Postbus 318 E info@osg.nl
6800 AH  ARNHEM I  www.osg.nl

Uw partner
payroll voor met een

plus

Uw voordelen op een rij:

• Geen fi nanciële risico’s.
• Minimale administratieve last.
• Maximale fl exibiliteit.
• Onze tarieven zijn scherp
 en transparant.
• ISO 9001:2008 en NEN 4400-1 

gecertifi ceerd.
• Lid ABU en Keurmerk Stichting 

Normering Arbeid.
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AVS Agenda

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

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

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

Grafische verzorging en druk
Thoben Offset Nijmegen, www.thoben.nl

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 123 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2013).

Adverteren in Kadernieuws?
Neem contact op met Elma Connecting Business, Jochem Meijer (Accountmanager 

Onderwijs Media), tel. 0226-331686, avs@elma.nl, www.elma.nl

24 september
Opbrengstgericht leiderschap – van 

moetisme naar moreel besef

Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, 

lust of last?

25 september
Schoolleider startbekwaam

Schoolleider vakbekwaam

26 september
Interim-management, iets voor u?

Lerende TOPscholen: van goed naar 

uitmuntend

Professioneel bestuurder

2 oktober
Opleiding Middenkader

3 oktober
Hoe lees ik begroting, jaarrekening 

en kengetallen?

Op weg naar excellent schoolleiderschap

8 oktober
Begroten, budgetteren en bezuinigen, 

de basis

9 oktober
Een goed (personeels-)dossier

10 oktober
Begroten, budgetteren en bezuinigen, 

verdieping

12 t/m 20 oktober
Herfstvakantie zuid

19 t/m 27 oktober
Herfstvakantie noord/midden

Meer informatie en inschrijven:

www.avs.nl/agenda

www.avspifo.nl

(onder voorbehoud)

Opleidingen, trainingen, coaching 
en lerende netwerken

Een leven lang 
professionaliseren
Maak werk van (uw) professionele ontwikkeling! De AVS biedt 

opleidingen, trainingen en coaching voor teams en leidinggevenden 

in het onderwijs: van middenmanagers tot bestuurders. En alles daar 

tussenin.

Ook voorzien wij in uw behoefte aan een klankbord of sparringpartner via onze – nieuwe! – 

lerende netwerken over actuele onderwerpen, passend bij uw ambitie en functie. Fysieke 

en online bijeenkomsten met vakgenoten, waar u samen inspiratie vindt, visie ontwikkelt 

en een strategische koers uitzet.

Nu u 250 korting met de AVS Professionaliseringsvoucher!
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter waarde van t 950 krijgt u voor 

t 1.200 aan professionaliseringsactiviteiten terug! Zet de t 2.000 die ook de komende 

twee schooljaren voor schoolleiders beschikbaar is (CAO PO) in en maak – individueel of 

collectief – in 2013/2014 en/of 2014/2015 gebruik van opleidingen, trainingen, coaching 

of lerende netwerken. In overleg kan al het AVS Professionaliseringsaanbod op maat 

gemaakt worden.

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

Geef vóór 1 oktober op www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher aan of u een of 

meerdere voordeelvouchers wilt aanschaffen (direct inschrijven voor een specifiek 

aanbod is niet nodig en kan op elk gewenst moment de komende twee schooljaren). <

> Meer informatie: www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher

Tot
1 oktober

7 250
voordeel!


