
Het referentiekader is een handreiking voor schoolbestu-

ren bij het uitwerken van de wet Passend onderwijs, opge-

steld door de PO-Raad, de VO-raad, de AOC-raad en de MBO 

Raad. Elke sectororganisatie werkt momenteel aan een 

aanvullend, ondersteunend instrumentarium. Het minis-

terie van OCW zal de implementatie nadrukkelijk zelf 

regisseren. De ontwerpwet Passend onderwijs ligt nog voor 

advies bij de Raad van State. Het wetsvoorstel komt binnen-

kort in de Tweede Kamer.

Onvoldoende duidelijkheid
De AVS vindt het referentiekader Passend onderwijs op 

een aantal punten nog tekort schieten. Op de eerste plaats 

blijft het hele fenomeen referentiekaders een relatief 

vreemde eend in de bijt. Het is een poging van de sectoror-

ganisaties om regelgeving ‘uit Den Haag’ te verminderen 

en zelf verantwoordelijkheid in het veld te nemen, wat 

als potentiële valkuil heeft dat de regeldruk voor scholen 

en besturen juist toeneemt. De worsteling tussen loslaten 

en voorschrijven blijft dan ook zichtbaar. Soms wordt er 
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‘Referentiekader 
Passend onderwijs 
schiet op aantal 
punten tekort’

Nog enkele onduidelijkheden in conceptversie

Het concept referentiekader Passend onderwijs is eind september vastgesteld door de 

sector raden. Deze maand wordt dit document voor commentaar aan verschillende partijen 

– onderwijsvakorganisaties (waaronder de AVS), ouderorganisaties, ketenpartners – 

voorgelegd en daarna definitief vastgesteld. De AVS vindt het referentiekader op een 

aantal fronten nog onduidelijk, bijvoorbeeld als het gaat om samenhang met de wetgeving. 

Ook blijft de cruciale rol van de schoolleider onderbelicht.

>
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vooral losgelaten en soms wordt redelijk dwingend 

voorgeschreven, zonder duidelijkheid over wat er 

gebeurt als het voorgeschrevene niet wordt nagevolgd. 

De AVS is geen voorstander van voorschrijven en pleit 

ervoor zoveel mogelijk en zo laag mogelijk binnen de 

onderwijskolom te realiseren.

Ook blijft er onduidelijkheid over de samenhang van 

de referentiekaders en de wetgeving. Zo benoemt het 

referentiekader het beschikbare zorgbudget de boven-

grens van de zorg. In de beleidsbrief van afgelopen juni 

spreekt de minister nog over het inzetten van reguliere 

middelen als het zorgbudget onvoldoende blijkt te zijn. 

Verder is een aantal onderdelen nog niet ingevuld in 

afwachting van wetsteksten, wat een totale beoordeling 

niet vereenvoudigt.

Wat is nu de feitelijke status van de referentiekaders? 

“Besturen die zich aansluiten bij de sectorraad voor po of vo 
committeren zich aan de code en daarmee aan de referentie-
kaders.” En de besturen die niet zijn aangesloten (vooral 

eenpitters)? “Het schoolbestuur en de samenwerkingsverban-
den maken bij de inrichting van Passend onderwijs gebruik 
van het referentiekader.” Wat precies bedoeld wordt met 

‘maken gebruik van’ is onduidelijk.

Tot slot blijft de cruciale rol van schoolleiders in 

het hele traject van Passend onderwijs onderbelicht. 

Natuurlijk is er ruim aandacht voor professionalisering 

van leerkrachten, maar zonder investering in de rol van 

de schoolleider is de slagingskans veel minder groot. 

De AVS blijft dit een punt van zorg vinden. Kortom: het 

is goed dat het referentiekader er is, maar het vergt nog 

de nodige aandacht voordat het de gevraagde duidelijk-

heid geeft.

Regiogesprekken
De komende drie maanden gaat het ministerie van 

OCW het land in om te praten met vertegenwoordigers 

van de samenwerkingsverbanden in oprichting. Nu de 

regio-indeling voorlopig is vastgesteld en de schoolbe-

sturen binnenkort kunnen overgaan tot het oprichten 

van de samenwerkingsverbanden, wil OCW graag 

met hen in gesprek komen, als vervolg op soortgelijke 

regiogesprekken in het voorjaar. Schoolbesturen en de 

huidige samenwerkingsverbanden hebben een brief 

ontvangen met het verzoek hieraan mee te werken. 

OCW wil bijvoorbeeld weten hoe de oprichting van 

de samenwerkingsverbanden en de contacten met de 

gemeenten lopen, wat goed gaat bij de oprichting, 

welke knelpunten er zijn en hoe het ministerie daarbij 

kan helpen. Ook geeft het ministerie aan welke stap-

pen de komende tijd nodig zijn. OCW komt tijdens 

deze gesprekken met feiten en cijfers over de desbe-

treffende regio op het gebied van leerlingenaantallen, 

scholen en een voorlopig overzicht van het budget dat 

zij ontvangen voor het bieden van Passend onderwijs 

aan alle leerlingen. In antwoord op Kamervragen zei 

minister Van Bijsterveldt hierover: “Het geld zal zo 

verdeeld worden dat de knowhow in de klas aanwezig is 

en niet in de bureaucratie landt.” Het ministerie heeft 

ook laten weten de huidige en toekomstige inkomsten 

van samenwerkingsverbanden po en vo te gaan com-

partimenteren. Uit de toekomstige inkomsten moet 

het samenwerkingsverband onder meer de zorgbekos-

tiging voor leerlingen in het (v)so gaan betalen. Als 

deze inkomsten hier niet toereikend voor zijn, wordt 

het tekort naar rato verhaald op de lumpsum van de 

schoolbesturen.

Vijf medewerkers van het ministerie coördineren de 

gesprekken met de vertegenwoordigers van de samen-

werkingsverbanden. Zowel de vertegenwoordigers van 

de nieuwe samenwerkingsverbanden als de schoolbe-

stuurders kunnen met hun vragen en opmerkingen bij 

de betreffende regiocoördinator terecht:

•  Regio Noord-Oost: Joop Groos (06-15038131, 
j.groos@minocw.nl)

•  Regio Noord-West: Gerda Brinkman (06-15038057, 

g.brinkman@minocw.nl)
•  Regio Midden-West: Jeroen de Weger (06-11038733, 

j.deweger@minocw.nl)
•  Regio Zuid-West: Amina Saydali (06-52367492, 

a.saydali@minocw.nl)
•  Regio Zuid-Oost: Lucie Beaufort (06-15038207, 

l.beaufort@minocw.nl) <

> Kijk voor meer informatie en het concept referentiekader 

op www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs en www.passendonderwijs.nl.

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

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

Plaats ook een vacature in Kader Primair en/of Kadernieuws! Neem contact op met Recent,  
tel. 020-3308998, info@recent.nl of kijk op www.recent.nl. NB: gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetprimaironderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
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> ‘Geld voor buitenonderhoud rechtstreeks 
naar schoolbestuur’
Tijdens de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting 2012 heeft het kabinet een 

motie van het CDA overgenomen om onder andere de huisvestingsmiddelen voor het buiten onder-

houd van basisscholen rechtstreeks aan de scholen zelf beschikbaar te stellen. Ook wil het kabinet 

de middelen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gerichter inzetten in grote steden in 

plaats van spreiden over alle gemeenten.

Het kabinet heeft inmiddels ook geconstateerd dat de 

huisvestingsmiddelen voor basisscholen niet voldoende 

op de goede plaats terechtkomen, doordat gemeenten 

ieder jaar miljoenen onbenut laten uit het budget 

voor huisvesting in het Gemeentefonds. Daarom wil de 

regering de huisvestingsmiddelen voor het buitenon-

derhoud van basisscholen rechtstreeks aan de scholen 

beschikbaar stellen. Dit punt staat ook genoemd in het 

actieplan Basis voor presteren onder het kopje ‘Ruimte 

voor scholen’. Er vindt onderzoek plaats naar het draag-

vlak, de randvoorwaarden en de vormgeving van de 

maatregel onder zowel schoolbesturen als gemeenten. 

Afhankelijk van de uitkomsten kan dit betekenen dat 

het bij deze taak behorende budget uit het gemeente-

fonds wordt gehaald en toegevoegd aan de lumpsum. 

In de loop van 2012 vindt de besluitvorming plaats.

Daarnaast signaleert het kabinet dat basisscholen in 

de grote steden niet het maximale budget krijgen om 

taalachterstanden bij kinderen onder de vier jaar, via 

de groep 0-klas, aan te pakken. Het budget voor groep 

0-klassen moet volgens het kabinet dan ook niet over 

alle gemeenten verspreid worden, maar gericht ingezet 

in de grote steden (G4 en G33). <

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

materieleinstandhouding

> Schoolleiders vinden Michelinster
slecht idee
Maarliefst 80 procent van de schoolleiders en -bestuurders ziet het idee van minister 

Van Bijsterveldt om excellente scholen met een ster te belonen niet zitten, blijkt uit een peiling 

van de Besturenraad.

De respondenten vinden dat het toekennen van de 

ster ‘nooit een eerlijke keuze’ kan zijn. Het belangrijk-

ste argument: zie excellentie maar eens te meten. De 

inspectie stuurt weliswaar op rekenen en taal, onderde-

len die makkelijk te meten zijn, maar als de responden-

ten iets níet willen is het wel een eenzijdige excellente 

beoordeling slechts op basis van reken- en taalresulta-

ten. Een greep uit de reacties: “Elke school heeft andere 

omstandigheden.” En: “Scholen gaan zich dan naar de 

ster richten en niet op wat inhoudelijk belangrijk is.” 

De AVS is ook tegen. Voorzitter Ton Duif: “Elke school 

moet een goede school zijn, en vele zijn dat al.”

Ruim 65 procent vindt dat een excellente school naast 

goede toetsresultaten ook andere bijzondere prestaties 

moet leveren: “Schoolklimaat en -cultuur, veiligheid, 

gemeenschapszin, creativiteit, ouderbetrokkenheid 

en verantwoordelijkheidsgevoel zijn ook belangrijke 

thema’s voor een excellente school. Vorming is meer 

dan toetsresultaten.”

Zo’n 19 procent ziet de Michelinster overigens wel 

zitten. “Je krijgt een andere en betere cultuur wan-

neer gestreefd wordt naar excellentie, dan wanneer 

gestreefd wordt naar het tegengaan van het oordeel 

‘zwak’.” <
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> ‘Aandacht voor probleemkind gaat 
ten koste van doorsnee leerling’
Een ruime meerderheid van de leerkrachten, ouders en leerlingen is positief over de kwaliteit van 

het onderwijs, blijkt uit onderzoek van onder andere Its naar de visie van leerkrachten, ouders 

en leerlingen op kwaliteitsaspecten in het onderwijs. Toch heeft bijna de helft van de ouders de 

school weleens aangesproken uit onvrede over het onderwijs. Deze en andere uitkomsten werden 

gepresenteerd tijdens een TV-debat op de Avond van het Onderwijs van de NTR.

Ruim een kwart van de ouders gaf aan ooit weleens 

onvrede geuit te hebben over de opvoedkundige gang 

van zaken op school. En bijna een kwart van de ouders 

heeft weleens overwogen hun kind van school te halen. 

Ouders zien de school als een verlengstuk van thuis: 

de helft van de ouders vindt dat leerkrachten ook 

moet opvoeden. Maar ouders vertrouwen hun kind 

niet zo maar toe aan de school, zoals dat decennia 

terug gebeurde. Op de meeste scholen in het primair 

onderwijs zijn er intensieve contacten tussen ouders 

en school. Maar de afstand van ouders tot middelbaar 

en beroepsonderwijs is onverminderd groot. In het 

TV-programma Buitenhof liet minister Van Bijsterveldt 

weten dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten 

nemen voor de onderwijsprestaties van hun kinderen. 

Al bij de aanmelding kunnen duidelijke afspraken 

gemaakt worden over wat er van ouders wordt ver-

wacht (op tijd naar bed, gezond eten, samen lezen, 

et cetera).

Leerkrachten communiceren niet altijd op een professi-

onele manier met ouders over de vorming en opleiding 

van de leerlingen, blijkt verder uit het Its-onderzoek. 

Er is behoefte aan meer verschillende contactvormen. 

Iets minder dan de helft van de leerkrachten en ouders 

wenst daarom een aparte ruimte in de school om 

elkaar informeel te kunnen spreken. Ouders verwach-

ten een gelijkwaardiger en meer volwassen samenwer-

king met leerkrachten en willen meer als bondgenoten 

en partners in education met hen communiceren in 

plaats van dat leerkrachten een ‘professionele’ afstand 

tot ouders bewaren. Leerlingen zijn minder enthou-

siast om de ouders toe te laten binnen hun ‘eigen’ 

schoolwereld.

Behoefte aan psycholoog
Leerkrachten zijn in hun opleiding niet altijd toegerust 

om ‘probleemleerlingen’ te helpen. Ruim de helft heeft 

het idee niet voldoende aandacht te kunnen schenken 

aan individuele kinderen, omdat de aandacht die gaat 

naar probleemkinderen ten koste gaat van de ‘door-

snee’ leerlingen. Een meerderheid van de leerkrachten 

en ouders heeft behoefte aan een psycholoog en/of een 

pedagoog binnen de school. Its-onderzoeker Frederik 

Smit: “Het is een duidelijke vraag om hulp. Scholen 

kunnen niet alle leerlingen geven wat ze verdienen. 

Het is goed dat scholen de deuren open zetten, dat leer-

krachten praten over waar ze tegenaan lopen en daar 

niet alleen ouders bij betrekken, maar ook open staan 

voor andere ogen. Dat wordt nog te weinig gedaan.” 

De onderzoeker laat de haalbaarheid bij scholen en 

ouders. “Scholen kunnen zelf beslissen waar ze hun 

geld aan uitgeven. Ik denk dat het best kan, zo veel fte’s 

hoeft het niet te kosten.”

Sociale media en mobieltjes
Een ruime meerderheid van leerkrachten, ouders 

en leerlingen ziet geen toegevoegde waarde in het 

gebruik van sociale media (Twitter, Linkedin, Hyves en 

Facebook) tijdens de lessen. De rol van sociale media 

is nu nog marginaal in het onderwijs. Toch ziet meer 

dan een tiende wel perspectieven om de sociale media 

een plaats te geven binnen het onderwijsaanbod. 

Leerlingen zijn er niet van overtuigd dat alle leerkrach-

ten vaardig genoeg zijn om nieuwe en sociale media 

tijdens de lessen in te zetten.

Een derde van de leerlingen en meer dan een tiende 

van de leerkrachten vindt het van belang om bij ken-

nisverwerving mobieltjes een functie te geven. Maar de 

meerderheid van leerkrachten, ouders en leerlingen is 

er op tegen om mobieltjes in te zetten tijdens de lessen. 

Het merendeel vindt dat de traditionele manier van 

kennisoverdracht in het onderwijs nog steeds belangrij-

ker is dan het leren van vaardigheden om zelf via soci-

ale en nieuwe media kennis te verwerven. <

> Meer informatie: www.ru.nl/its
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> Kamer akkoord met decentralisatie 
arbeidsvoorwaarden
De Tweede Kamer heeft begin oktober ingestemd met de volledige decentralisatie van de arbeids-

voorwaarden in het primair onderwijs. Niet de overheid, maar werkgevers en werknemers in het 

onderwijs gaan beslissen over de primaire arbeidsvoorwaarden.

Dit betekent dat de PO-Raad, die namens de werkge-

vers in het primair onderwijs over de cao gaat, met de 

werknemers/vakbonden kan gaan onderhandelen over 

het volledige pakket arbeidsvoorwaarden. In de huidige 

situatie overlegt de minister zelf nog met de bonden 

over de primaire arbeidsvoorwaarden (loonontwik-

keling en arbeidsduur), en de PO-Raad alleen over de 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Door volledige decen-

tralisatie van de arbeidsvoorwaarden wordt de situatie 

in het po gelijkgetrokken met de andere onderwijssec-

toren. Aanvullende afspraken worden vastgelegd in een 

decentralisatieconvenant.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dienden 

de Kamerleden Dijsselbloem (PvdA) en Van der Ham 

(D66) een motie in met het verzoek aan de regering om 

de feitelijke inwerkingtreding van de decentralisatie 

van de arbeidsvoorwaarden in het po pas door te voe-

ren wanneer er weer loonruimte is voor het onderwijs-

personeel. Dit omdat voor de salarisontwikkeling voor 

het onderwijspersoneel nog steeds de nullijn geldt. 

Bij de stemmingen over het wetsvoorstel is deze motie 

aangenomen. Het is nu de vraag of de regering tot uit-

voering van de motie overgaat. <

> Vitaliteitspakket 
bekend
Het ministerie van Financiën heeft het nieuwe 

vitaliteitspakket voor de toekomst bekend-

gemaakt. Het pakket wordt geleidelijk inge voerd 

over de jaren 2012 en 2013. Dit leidt tot vereen-

voudiging van het fiscale stelsel, omdat vier 

andere fiscale regelingen worden afgeschaft.

De af te schaffen regelingen zijn de arbeidskorting voor 

ouderen (2012), de doorwerkbonus (2013), de spaarloon-

regeling (2012) en de levensloopregeling (2012). Daarvoor 

komen in de plaats: vitaliteitssparen (2013), een werk-

bonus voor 61-plussers (2013) en extra stimulering van 

scholing (2013). De spaarloonregeling wordt per 1 janua-

ri 2012 afgeschaft. In tegenstelling tot eerdere berichtge-

ving in Kader Primair 2 komt het opgebouwde saldo vrij 

beschikbaar. Het mag ook blijven staan onder de huidige 

fiscale condities. <

> Een nadere toelichting op de fiscale aspecten van het 

vitaliteitspakket (de regeling kent ook niet fiscale aspecten, 

die vallen onder het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid) is te vinden op www.avs.nl/dossiers/

pensioenensocialezekerheid/levensloopenfpu.

> ‘Forse onderwijs
bezuinigingen op 
lokaal niveau’

Een overgrote meerderheid van de gemeenten 

(80 procent) verwacht dat de gemeentelijke 

onderwijsbijdrage in 2012 stevig zal dalen. 

5 procent verwacht zelfs dat het eigen budget 

voor onderwijs wordt afgeschaft. Dit blijkt 

uit onderzoek van Oberon in opdracht van 

EDventure.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat tussen 

2009 en 2011 bijna 40 procent van de gemeenten 

al fors bezuinigde op het eigen onderwijsbudget. 

In dezelfde periode zette één op de vijf gemeenten 

daarnaast een deel van het onderwijsbudget in voor 

de inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin. Volgens 

EDventure komt door bezuinigingen en de andere 

inzet van gemeente lijke onderwijsbudgetten steeds 

minder geld beschik baar voor onderwijsondersteuning 

en professionalisering. <
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> Schoolbesturen keuren segregatie af, maar 
ondernemen weinig actie

Een meerderheid van de schoolbesturen keurt het verschijnsel segregatie af, maar neemt weinig 

maatregelen om segregatie tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Forum, uitgevoerd door 

het Kohnstamm Instituut.

> Professionaliteit leidster of leerkracht 
bepalend voor resultaten VVE
De professionaliteit van leidsters of leerkrachten is belangrijker voor de kwaliteit en resultaten 

van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) dan een erkend programma. Ook heeft het mengen 

van kinderen van verschillende sociaaleconomische en culturele achtergronden in voor- en 

vroegscholen een positief effect op de ontwikkeling van kinderen met een risico op (taal)

achterstanden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Van de bevraagde besturen vindt 60 procent dat er 

sprake is van etnische of sociaaleconomische segregatie 

als de school wat dat betreft geen afspiegeling is van de 

buurt. De concentratie van allochtone leerlingen, kin-

deren met laagopgeleide ouders en/of segregatie van 

zorgleerlingen binnen scholen dient volgens de school-

besturen (71 procent) bestreden te worden. Er is echter 

aanzienlijk minder eenstemmigheid over de wenselijk-

heid van een dwingend bestuursbeleid of bovenbe-

stuurlijke maatregelen. De mate waarin besturen actief 

beleid voeren om segregatie tegen te gaan blijft achter 

bij de mate waarin zij dit van belang achten. Gebrek 

aan gevoel voor urgentie zorgt ervoor dat gemeenten 

en scholen verplichtingen van het ministerie van OCW 

uit 2006 – om met elkaar ‘niet vrijblijvende afspraken’ 

te maken over het bestrijden van segregatie – niet 

halen. En een succesvolle regierol van gemeenten is 

afhankelijk van de mate van bereidheid tot interven-

tie bij schoolbesturen. Uit meerdere onderzoeken van 

Forum blijkt dat in minder dan de helft van de gemeen-

ten afspraken zijn gemaakt over de bestrijding van 

segregatie. <

De door de leidster of leer-

kracht begeleide ontwikke-

lingsstimulerende activiteiten 

hebben een positief effect 

op de ontwikkeling van de 

taalvaardigheid en de ontlui-

kende lees- en rekenvaardig-

heid van kinderen met een 

risico op (taal)achterstanden. 

Opvallend hierbij is dat niet 

het werken met een erkend VVE-programma, maar de 

professionaliteit van de leidsters en leerkrachten bepa-

lend is voor positieve resultaten. Zij moeten goed zijn 

in het uitvoeren van ontwikkelingsstimulerende activi-

teiten en in de begeleiding van het spel van kinderen.

De onderzoekers signaleerden ook dat er in kleuter-

groepen waar kinderen met en zonder risico op (taal)

achterstanden samen een groep vormen, kinderen 

sneller vooruitgaan in de taal-, 

lees- en rekenvaardigheid dan 

kinderen in niet-gemengde kleu-

tergroepen. Bij peutergroepen 

is het positieve effect met name 

bij de rekenvaardigheid te zien. 

De Utrechtse wethouder van 

Onderwijs Jeroen Kreijkamp: 

“Dit onderzoek bewijst dat als 

kinderen van laagopgeleide 

ouders samen in een groep zitten met kinderen van 

hoogopgeleide ouders, ze meer leren. Hiermee willen 

we doorgaan en per wijk bekijken hoe we een goede 

mix kunnen maken. En we investeren extra in de pro-

fessionaliteit van leidsters en leerkrachten.” <

> Meer informatie: www.utrecht.nl/onderzoekonderwijs
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> Caolonen hoger, 
behalve in onderwijs

In het derde kwartaal van 2011 lagen de 

cao-lonen 1,3 procent hoger dan in dezelfde 

periode van 2010. Het onderwijs was de enige 

bedrijfstak waar sprake was van een loondaling: 

0,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit blijkt 

uit cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS).

Dit komt vooral doordat er vorig jaar in de cao van 

de universiteiten een eenmalige beloning is afgespro-

ken en dit jaar niet. Daarnaast zijn er bij de cao’s die 

de afgelopen periode in deze sector zijn afgesloten 

nagenoeg geen loonsverhogingen gegeven. De looptijd 

bij meer dan de helft van de cao’s in het onderwijs is 

afgelopen, doordat er nog geen akkoord bereikt is tus-

sen werkgevers en bonden. Voor het primair onderwijs 

geldt voor het derde jaar de nullijn, wat betekent dat 

de salarissen niet stijgen. <

> Meer achtergrondgegevens maakt betere 
beoordeling door inspectie mogelijk
Wanneer de inspectie over meer achtergrondgegevens van leerlingen op basisscholen zou 

beschikken, kan er een beter oordeel over de opbrengsten van die scholen worden gegeven. 

Dit blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut.

Op verzoek van de inspectie is in het onderzoek nage-

gaan hoe de uitkomst van een beoordeling van scholen 

zou zijn als er (ook) correcties plaatsvinden op andere 

kenmerken van leerlingen, zoals het inkomen van de 

ouders, etniciteit en kenmerken van de buurt waarin 

de leerling woont. Ook is gekeken wat de invloed is van 

een meer precieze indicator voor het opleidingsniveau 

van de ouders. Ten slotte is nagegaan welke verschil-

len in uitkomsten er bestaan tussen eenvoudige en 

meer geavanceerde statistische modellen voor zulke 

correcties.

Uit het onderzoek blijkt dat het uitmaakt op welke 

leerling-kenmerken gecorrigeerd wordt. Vooral de 

ouderlijke opleiding (van alle ouders) en de etnische 

herkomst van de leerlingen lijken een betere correctie 

op te leveren dan het aandeel gewichtenleerlingen op 

de school. Het inkomen van de ouders en kenmerken 

van de buurt waarin de leerling woont, voegen daar 

weinig meer aan toe. Wanneer de inspectie over de 

genoemde achtergrondgegevens van leerlingen op 

basisscholen zou kunnen beschikken, kan er dus een 

beter oordeel over de opbrengsten van die scholen wor-

den gegeven, aldus het Kohnstamm Instituut. <

> Meer informatie: www.kohnstamminstituut.uva.nl

> Volledige bestuur 
van ‘te zwarte’ school 
treedt af

Het bestuur van de Stichting Proominent, 

dat onlangs voorstelde basisschool De 

Zuiderpoort in Ede meer gemengd volgens de 

omgevingspopulatie te maken, is afgetreden.

Het voorstel werd in de media en in delen van het 

gemeentebestuur ongenuanceerd als ‘discriminerend’ 

gediskwalificeerd. Het voorstel van de PvdA-fractie om 

de bestuursvoorzitter voor vier maanden te schorsen, 

het beleid te onderzoeken, het negeren van de toezeg-

ging van het bestuur het plan te heroverwegen, plus 

de kwalificatie ‘discriminerend’ vormden aanleiding 

voor het bestuur om af te treden. Een citaat uit het 

persbericht van het schoolbestuur: “Er is een kleine, 

maar schadelijke hype ontstaan die de landelijke media 

bereikte en waarin op z’n minst een vertekend en onge-

nuanceerd beeld is geschetst, waarbij het bestuur heel 

weinig ruimte kreeg voor ‘wederhoor’.”

De voorzitter trad eerder al af, na het voorstel hem te 

schorsen. De overige bestuursleden volgden hem. <
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> ‘Pas volgende generatie school-
leiders zorgt voor vernieuwing’
De volgende generatie schoolleiders zal de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs pas 

echt tot stand brengen, verwacht onderwijsexpert Joe Folkman uit de Verenigde Staten op basis 

van een onderzoek dat hij onder 5.000 leiders over de hele wereld verrichtte.

Het onderzoek brengt de verschillen tussen genera-

ties schoolleiders aan de oppervlakte. Uit de onder-

zoeksgegevens blijkt dat generatie Y – geboren in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw – staat te trappelen 

om het onderwijs naar de moderne tijd te brengen. 

Leidinggevenden van deze leeftijdsgroep zijn gericht 

op teamwork en resultaat. Kenmerken die nodig zijn 

om innovatie tot stand te brengen. Op dit moment 

zijn vooral eerdere generaties aan de macht in het 

onderwijs. Inspireren, motiveren en innoveren zijn 

– uitzonderingen daargelaten – niet de sterkste kanten 

van de babyboomers uit de jaren zestig, aldus Folkman. 

De daaropvolgende Generatie X (vanaf 1970) is weer 

vrij behoudend, blijkt uit het onderzoek. Het komende 

decennium gaat een grote groep leerkrachten en 

schoolleiders met pensioen. Daardoor ontstaan enorme 

tekorten, maar het betekent ook dat jongere leiding-

gevenden kunnen doorstromen en in een hoger tempo 

kunnen innoveren, meent Folkman. <

> Onderwijs kent hoog ziekteverzuim

De bedrijfstakken met het hoogste ziekte verzuim zijn het onderwijs, het openbaar bestuur, 

de industrie en de gezondheidszorg, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het ziekteverzuim in het onderwijs bedroeg in het tweede kwartaal van 2011 5,1 procent, tegen een stabiel 

gebleven gemiddelde van 4,1 procent (per dag gemiddeld 1 op de 25 werknemers). In de horeca was met 

2,5 procent het verzuim het laagst. <

> Meer maatschappelijk vastgoed dan winkels 
en kantoren
Er is meer maatschappelijk vastgoed (scholen, kinderopvang, buurthuizen, sport, et cetera) in 

Nederland dan dat er kantoren en winkels zijn. Dat is de uitkomst van een verkenning die op 

initiatief van Bouwstenen voor Sociaal door bbn adviseurs is uitgevoerd. Het is voor het eerst dat 

de totale omvang van het maatschappelijk vastgoed in beeld is gebracht.

De verkenning laat zien dat de huisvesting van scholen, 

kinderopvang, cultuur, sport, zorg en andere maat-

schappelijke diensten niet alleen maatschappelijk, 

maar ook economische relevant is. Het totale oppervlak 

maatschappelijk vastgoed beslaat circa 83,5 miljoen 

vierkante meter. Ongeveer 70 procent heeft een onder-

wijs- of zorgfunctie. Maatschappelijk vastgoed verdient 

meer aandacht, vindt Bouwstenen voor Sociaal. Uit 

eerder onderzoek blijkt dat de bezetting en de kwaliteit 

van maatschappelijk vastgoed bijvoorbeeld verre van 

optimaal is. <

> Meer informatie: www.bouwstenenvoorsociaal.nl
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> Internetrisico’s niet te vermijden; 
100% toezicht houden lastig
Internetrisico’s blijven bestaan, juist als kinderen veel digitale vaardigheden hebben: zij hebben 

meer met internetrisico’s te maken dan minder vaardige kinderen. Voor leerkrachten en ouders is 

het moeilijk om toezicht te houden op het internetgebruik van kinderen. Dit blijkt uit onderzoek 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP-rapport 

geeft een beeld van 

de mate waarin 

Nederlandse 9 tot 

16-jarige inter-

netgebruikers te 

maken hebben 

met online risico’s. 

Ongeveer 4 procent van de Nederlandse kinderen wordt 

herhaaldelijk gepest via het internet. Veel slachtoffers 

van online pesten blijken wel ook slachtoffer van offline 

pestgedrag te zijn. Anders dan op het schoolplein blijft 

het online pestgedrag op internet lange tijd zichtbaar en 

doorwerken.

In 2010 ontving 15 procent van de 11 tot 16-jarigen sek-

sueel getinte berichten. Van deze groep beleefde onge-

veer een op de vijf dat als negatief. De uitwisseling van 

zulke berichten gebeurt voornamelijk tussen leeftijd-

genoten. Toch kunnen de berichten en foto’s op andere 

websites terechtkomen en lange tijd zichtbaar blijven, 

met alle gevolgen van dien.

Een op de drie Nederlandse kinderen van 9 tot en met 16 

jaar heeft via internet contact gehad met iemand die hij 

of zij niet eerder in het echt heeft ontmoet. In meer dan 

90.000 gevallen kwam het tot een persoonlijke afspraak 

(6 procent). Dat verliep niet altijd prettig: 7500 jongeren 

gaven aan hierdoor van streek te zijn geweest.

Bijna twee derde van de ouders weet het niet als hun 

kind een negatieve ervaring op internet heeft opgedaan. 

Computers staan steeds vaker op de kamers van de kin-

deren. Ook kunnen kinderen online gaan door toegang 

tot mobiel internet. Ouders met actieve internetbege-

leiding zorgen er wel voor dat hun kinderen minder 

risico’s lopen op internet.

Het SCP-onderzoek maakt deel uit van het Europese 

project EU Kids Online, waaraan 25 landen deelnamen. 

Nederland behoort in Europa tot de landen met de hoog-

ste internetverspreiding onder kinderen. Nederlandse 

kinderen voeren een relatief hoog aantal internetactivi-

teiten uit en geven vaker dan het Europese gemiddelde 

aan met internetrisico’s te maken te hebben. <

> Meer informatie: www.scp.nl en www.eukidsonline.net

> Jos van Kemenade publieksprijs naar 
obs Atlantis
Vmbo-school Wolfert PRO uit Bergschenhoek heeft de Jos van Kemenade Award 2011 gewonnen. 

Openbare basisschool Atlantis in Amersfoort kreeg de publieksprijs.

Obs Atlantis kreeg de publieksprijs voor het project 

The leader in me. Op de basisschool wordt gewerkt met 

de zeven sociale vaardigheden van effectief leider-

schap van Stephen Covey. Eerder besteedde Kader 

Primair in de rubriek Zo kan het ook! al aandacht aan 

deze aanpak op Atlantis (zie Kader Primair 4, decem-

ber 2010). De AVS feliciteert AVS-lid en directeur van 

de school, Carla Luycx, en haar team van harte met 

het winnen van deze prijs.

De jury kende daarnaast vmbo-school Wolfert PRO de 

award toe voor het innovatieve project If you can dream 
it, you can do it! De docenten van de openbare vmbo-

school in Bergschenhoek werken projectmatig, geba-

seerd op de principes van project based learning, zodat 

de leerlingen contextrijk leren. Centraal hierin staan 

gedistribueerd leiderschap, verantwoording nemen, 

eigenaarschap van het leerproces, geven en nemen 

van feedback en het afleggen van verantwoording. 

Hierdoor blijven de leerkrachten zich ontwikkelen, 

aldus de jury. <
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> Martin Bootsma Leraar van het Jaar 2011
In het basisonderwijs is Martin Bootsma van de A. Bekemaschool in Duivendrecht begin oktober 

– tijdens de (inter)nationale Dag van de Leraar – verkozen tot Leraar van het Jaar 2011.

In de categorie voortgezet onderwijs won Ilse Gabriëls 

van het Mondriaan College in Oss en in het middelbaar 

beroepsonderwijs ging de prijs naar Susanne Winnubst 

van ROC A12 in Ede. Minister Van Bijsterveldt van 

Onderwijs maakte samen met staatssecretaris Halbe 

Zijlstra de winnende leerkrachten bekend. Van Bijster-

veldt. “Jullie zijn Leraar van het Jaar geworden door 

onderwijs te geven op je eigen manier, volgens je eigen 

overtuiging.”

De winnaars zijn gekozen door een vakjury onder 

voorzitterschap van Annet Kil, directeur van de net 

opgerichte Onderwijscoöperatie (voorheen SBL). Kil: 

“De jury let bij de beoordeling onder andere op of 

leerkrachten zorgen voor een goede sfeer en een veilige 

leeromgeving in de klas, of de leerkracht zich blijft 

ontwikkelen en zorgt voor vakinhoudelijk, pedagogisch 

en didactisch goed onderwijs.”

De winnende leerkrachten ontvingen een cheque ‘om 

het onderwijs binnen hun school nóg beter te maken’. <

> Meer informatie: www.onderwijscoöperatie.nl. De 

Onderwijscoöperatie is op 1 oktober 2011 gelanceerd en 

bestaat uit de beroepsorganisaties Aob, Beter Onderwijs 

Nederland (BON), CNV Onderwijs, de Federatie 

Onderwijsbonden CMHF/MHP en het Platform VVVO.
V.l.n.r: Minister Van Bijsterveldt, Ilse Gabriëls (vo), Martin Bootsma 

(po), Susanne Winnubst (mbo) en staatssecretaris Zijlstra. 

Foto: Gert Muurling

> Verkiezing beste 
onderwijswerkgever

Elke leerling verdient de beste leerkracht, en 

elke leerkracht de beste onderwijswerkgever. 

Tot medio november kunnen medewerkers in 

het primair onderwijs, voortgezet onderwijs 

en middelbaar beroepsonderwijs hun school 

nomineren als beste onderwijswerkgever op 

www.besteonderwijswerkgever.nl.

Een vragenlijst gaat onder andere in op de ontwikkel-

punten van de school. De resultaten van de verkiezing 

geven een school de mogelijkheid deze ontwikkelpun-

ten aan te pakken om in de toekomst ‘De beste onder-

wijswerkgever’ te worden. De initiatiefnemers willen 

met deze verkiezing een positieve impuls geven aan de 

kwaliteit van het onderwijsvak door goed werkgever-

schap zichtbaar te maken en te stimuleren. Dit jaar 

doet het primair onderwijs voor het eerst mee. <

> Onderwijsonder 
steuners in het 
zonnetje
De Dag van het Onderwijs Ondersteunend 

Personeel vindt plaats op 3 november aan-

staande. Op die dag worden conciërges, 

amanuenses en administratief medewerkers 

van scholen in het zonnetje gezet.

Onderwijsondersteuners die het afgelopen jaar extra 

goed werk hebben verricht, die wel eens wat extra waar-

dering kunnen gebruiken of die buitengewoon gewaar-

deerd worden door collega’s en leerlingen, maken kans 

op een taart. Schoolleiders, leerkrachten en leerlingen 

kunnen hun favoriete onderwijsondersteuner hiervoor 

opgeven via www.abvakabofnv.nl/ooptaartactie. De hon-

derd eerste en best onderbouwde inzendingen krijgen 

op 3 november een taart bezorgd. <
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De jaarlijkse AVSconferentie speciaal voor 
vrouwelijke schoolleiders vindt plaats op 10 november 
aanstaande in de Kloosterhoeve te Harmelen 
(Utrecht). Het thema in 2011 is ‘Jij bent de bron’, 
over plezierig leiderschap. 

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

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

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

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

het bewuste gedrag van de schoolleider als een plezierige 

bijdrage aan het werk- en ontwikkelingsklimaat.

Weten hoe je (meer) plezier creëert 

in je eigen werk en dat van anderen? 

Kom dan ook op 10 november! 

Met interessante sprekers als 

jong managementtalent Louise 

van Nispen en workshops over 

bijvoorbeeld energiemanagement. 

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

vrouwelijkeschoolleiders

Conferentie vrouwelijke schoolleiders  10 november 2011

goed onderwijs door goed management

Plezierig leiderschap, 
jij bent de bron

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

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

nieuws via Kader Primair en Kadernieuws en profi teert u 

nog steeds van kortingen op bijeenkomsten, trainingen, 

educatieve reizen en andere door de AVS georganiseerde 

activiteiten (de juridische ondersteuning vervalt). 

Per 1 augustus 2011 kost een postactief of buitengewoon 

lidmaatschap slechts 75 euro in plaats van 103 euro 

per jaar!

Voor AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen geldt 

bovendien nog steeds de oplopende korting op het per-

soonlijke deel van hun contributie, bij het aanbrengen 

van een of meerdere nieuwe leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

> Meeste thuiswerk 
in onderwijssector

Ruim 27 procent van de werknemers in 

Nederland werkte in 2010 een deel van hun 

gebruikelijke arbeidsuren thuis. In het onderwijs 

wordt het vaakst thuis gewerkt, meldt het 

CBS, maar ook in de fi nanciële dienstverlening 

komt thuiswerk relatief veel voor. Vooral 

hoogopgeleiden werken thuis.

Ruim 60 procent van alle werknemers in het onderwijs 

werkt thuis. Voor leerkrachten is thuiswerken al lang 

gebruikelijk. Het voorbereiden van de lessen en het nakij-

ken van huiswerk zijn taken die zij thuis kunnen doen.

Vorig jaar werkte iets meer dan 27 procent van alle 

werknemers minstens één uur per week thuis. Per 

thuiswerker werd in 2010 gemiddeld 6,2 uur per week 

thuis gewerkt. In 2010 werkte bijna de helft van de 

hoogopgeleide werknemers thuis. Mannen werken iets 

meer thuis dan vrouwen. <
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AVS Agenda
27 oktober
Leidinggeven aan bovenschoolse en 
complexe organisaties (individuele 
eindgesprekken)

1 en 2 november
Op weg naar excellent schoolleiderschap

8 november
Netwerk Personeelsfunctionarissen

10 november
Conferentie vrouwelijke schoolleiders, 
over plezierig leiderschap. 
Aanmelden: www.avs.nl/vrouwelijke 
schoolleiders

10 november
Theorie U in de school

11 november
Interim management, iets voor u?

16 november
Minileergang Middenmanagement

(onder voorbehoud)

Kijk voor meer informatie en inschrijven op 

www.avs.nl/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, Jos Hagens, Carine Hulscher-Slot, Winnie Lafeber, Tineke Snel, 

Harry van Soest, Michiel Wigman

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

per jaar en is gratis voor leden van de AVS. Niet-directieleden betalen t 117 (excl. 6% BTW) 

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

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC-keurmerk draagt.

> Aantal vakbondsleden 
neemt toe
Het aantal vakbondsleden is in 2011 toegenomen ten opzichte van een 

jaar eerder. Een op de zeven vakbondsleden is 65-plus. Voor het eerst 

sinds bijna twintig jaar sloten meer jongeren zich aan. Dit laten cijfers 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien.

Het aantal vakbondsleden jonger dan 25 jaar steeg het afgelopen jaar; de 

eerste toename sinds 1993. Toch blijft de vertegenwoordiging van jongeren 

in de vak beweging laag. In 2011 is maar 4 procent van de leden jonger dan 

25 jaar. Het aantal vakbondsleden van 65 jaar en ouder is het afgelopen jaar 

ook toegenomen. AOW-gerechtigde vakbondsleden maken 14 procent van het 

ledenbestand uit. Het aantal vakbondsleden tussen de 45 en 65 jaar is het sterkst 

oververtegenwoordigd (60 procent). Het aandeel leden tussen de 25 en 45 jaar 

is sinds 2005 onafgebroken geslonken tot 36 procent in 2011, terwijl deze groep 

bijna de helft van de beroepsbevolking uitmaakt.

Door de toenemende arbeidsdeelname van vrouwen stijgt het aantal vrouwelijke 

vakbondsleden al twintig jaar. Vrouwen vormen nu een derde van de leden. Het 

aantal mannelijke vakbondsleden daalt de laatste twintig jaar bijna voortdurend. <

Vakbondscontributie: ook dit jaar 
fiscaal voordeel
Om in aanmerking te komen voor de fi scale verrekening van de contributie, moet uiterlijk 

1 november 2011 een verklaring worden ingeleverd bij de werkgever, die verplicht is aan de 

regeling mee te werken. Het formulier om een dergelijke verklaring bij de werkgever in te 

dienen, is te downloaden via www.avs.nl/
vereniging/lidworden. 


