
De G4 (Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam) en 

de G32 (samenwerkingsverband van 32 grote gemeenten) 

schrijven dat ze zich zorgen maken over de invoering van 

Passend onderwijs. De gemeenten slaan alarm omdat er 

in het huidige wetsvoorstel Passend onderwijs ‘op over-

eenstemming gericht overleg moet plaatsvinden tussen 

gemeenten en samenwerkingsverbanden van school-

besturen’. Dit is volgens de gemeenten onvoldoende. 

De gemeenten willen formeel instemmingsrecht bij de 

afspraken die samenwerkingsverbanden maken over de 

organisatie van Passend onderwijs en de aansluiting op 

de zorg om de school.

De VNG pleitte al eerder voor een duidelijker kader in de 

wet Passend onderwijs als het gaat om de verantwoorde-

lijkheden voor het onderwijs versus de gemeenten. Het 

door de onderwijssector te formuleren referentiekader 

zou daar een antwoord op moeten geven, maar zowel 

de juridische inbedding van dit referentiekader als de 

inhoud ervan bieden hiervoor geen garanties, vindt 

de VNG. Het orgaan staat dan ook achter de eis van de 

gemeenten om instemmingsrecht te krijgen in de zorg-

plannen die nu binnen het Passend onderwijs worden 

opgesteld. De VNG vindt dat de wet Passend onderwijs te 

vaag is over welke zorg de scholen gaan leveren en welke 

zorgtaken bij de gemeenten liggen. “Voor gemeenten 

en samenwerkingsverbanden is een helder (fi nancieel) 

kader cruciaal om samen afspraken te maken over zorg-

plannen.” De VNG pleit voor een duidelijke taakverde-

ling om te voorkomen dat er soms dubbele zorg wordt 

verleend en soms helemaal niet, en om te voorkomen 

dat er verwarring ontstaat over wie wat fi nanciert. 

De VNG wil dat schoolbesturen de zorgplannen aan 

gemeenten voorleggen en deze pas uitvoeren als ermee 

ingestemd is.

De AVS vindt dat er voldoende waarborgen zijn dat scho-

len in overleg met de gemeenten afspraken maken over 

de invoering van Passend onderwijs. AVS-voorzitter Ton 

Duif: “Dat de gemeenten daarin een beslissende stem 

moeten hebben gaat er bij ons niet in. Daarbij is de ene 

gemeente de andere nog niet.” <
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Gemeenten willen 
instemmingsrecht 
Passend onderwijs

AVS is tegen: ‘Er zijn voldoende waarborgen’

Gemeenten willen instemmingsrecht op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden 

voor Passend onderwijs. Dat schrijven de 36 grootste  gemeenten in een brief aan minister Van 

Bijsterveldt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat achter de roep om instemmings-

recht. De AVS is tegen en vindt niet dat gemeenten een beslissende stem moeten krijgen.
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> Adjunct even vast na aangifte ‘mishandeling’
Een adjunct-directeur van het Anna van Rijn College in Nieuwegein zat op woensdag 9 november 

enkele uren vast omdat de ouders van een leerling aangifte tegen hem had gedaan wegens 

mishandeling. De man werd door de politie met zwaailicht van school opgehaald en in afwachting 

van zijn verhoor in de cel gezet. Na het verhoor is hij weer vrijgelaten.

De leerling, een jongen van dertien, was door de 

adjunct-directeur in de kraag gevat en op de gang 

gezet, nadat hij ondanks herhaaldelijk verzoek het 

klaslokaal niet wilde verlaten. De jongen had gevochten 

met een andere leerling. De adjunct-directeur was er 

daarna door de leerkracht bij gehaald.

Leo van Putten van de directie van het Anna van 

Rijn College vindt het “onbegrijpelijk dat de politie 

de adjunct-directeur op deze manier van de school 

heeft gehaald en een paar uur heeft vastgehouden.” 

Bovendien vindt Van Putten dat hij door de politie had 

moeten worden gebeld. “De school staat volledig achter 

de adjunct-directeur en begrijpt waarom in dit geval een 

fysieke handeling is gebruikt. Zodra de storm geluwd 

is willen we een goed gesprek met de politie”, aldus 

het directielid. De AVS is het met Van Putten eens. “Een 

schandalige actie van de politie”, vindt AVS-voorzitter 

Ton Duif. “En dat een vervelende, lesverstorende leer-

ling aangifte doet omdat hij uit het lokaal is verwijderd, 

is te belachelijk voor woorden. De politie had hém met 

loeiende sirenes terug naar school moeten brengen en 

duidelijk moeten maken hoe hij zich dient te gedragen 

in plaats van de adjunct-directeur op te pakken. Er dient 

hier maar één ding te gebeuren; een publiekelijke ver-

ontschuldiging van het Openbaar Ministerie.” Minister 

Van Bijsterveldt noemt het voorval ‘verontrustend’ en 

laat uitzoeken wat er precies is gebeurd.

De betrokken partijen gingen afgelopen week met 

elkaar om de tafel. De uitkomsten waren bij het ter 

perse gaan van deze Kadernieuws nog niet bekend. <

> ‘Meer dan helft po-scholen lijdt verlies’
Het primair onderwijs staat sterk onder druk: 57 procent van de instellingen sloot 2010 af met 

een verlies, ten opzichte van 42 procent in 2009. Dit blijkt uit een benchmark van Deloitte, waarin 

de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen in Noordoost- en Midden-Nederland in het primair, 

speciaal en voortgezet onderwijs werden onderzocht. Verder blijkt uit de begrotingscijfers dat dit 

cijfer in 2011 zal toenemen tot 62 procent.

De effecten van de bezuinigingen op het onderwijs 

worden nu zichtbaar in de fi nanciële resultaten, aldus 

Deloitte. “Het schrappen van de middelen voor bestuur 

en management is een directe bezuiniging die vooral 

de ondersteunende functies binnen de scholen raakt. 

Ook het verhogen van de drempel om in aanmerking 

te komen voor extra geld voor achterstandsleerlingen 

heeft een negatief effect op de resultaten. Het speciaal 

onderwijs krijgt naast deze ontwikkelingen ook nog te 

maken met 13 procent korting op ambulante begelei-

ding.” De teruggang in resultaten is in deze sector het 

grootst, signaleert Deloitte.

De bezuinigingsdruk heeft nog niet geleid tot een 

forse inkrimping van het personeel, de personeelsin-

zet in 2010 blijft redelijk constant ten opzichte van 

2009, net als de leerlingenaantallen. Elbert Dijkgraaf, 

onderwijspartner bij Deloitte (niet te verwarren met 

het SGP-Tweede Kamerlid) zegt hierover: “Hier speelt 

waarschijnlijk een rol dat het kostenniveau niet snel 

genoeg is aangepast aan de dalende baten. De onder-

wijs-cao biedt die mogelijkheid niet. Scholen zouden 

hier op in kunnen spelen door meer met tijdelijke 

inhuur te gaan werken.”

De commissie Don heeft normen ontwikkeld waaraan 

de vermogenspositie van scholen kan worden getoetst. 

Een veelgehoord standpunt is dat het eigen vermogen 

van scholen ten gunste van het onderwijs moet komen 

om de kwaliteit te verhogen. Uit de benchmark van 

Deloitte blijkt echter dat inmiddels 33 procent van de 

scholen fi nancieel in de gevarenzone zit (26 procent in 

2009). Het aantal scholen met een hoog eigen vermogen 

is gedaald van 60 naar 56 procent. Dijkgraaf: “De doel-

stelling van de commissie Don en het ministerie, om 

via normering te bewerkstelligen dat scholen bewuster 

met risico’s en de eigenvermogenspositie omgaan, lijkt 

te zijn gehaald. <
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> Onderwijsraad pleit voor universitaire 
onderwijscentra
Grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben in het verleden niet altijd tot de verwachte 

resultaten geleid. De Onderwijsraad bracht onlangs op verzoek van de Tweede Kamer een advies uit 

over hoe de bestaande onderwijspraktijk stapsgewijs kan worden verbeterd. Scholen maken veel te 

weinig gebruik van onderzoek en onderzoekers richten zich onvoldoende op vragen die spelen in de 

praktijk, vindt de raad, die daarom pleit voor de komst van universitaire onderwijscentra (uoc’s).

Binnen deze centra kunnen scholen, universiteit(en), 

hogescholen en onderwijsontwikkelaars door samen 

te werken in een netwerk maximaal profi teren van 

elkaars kennis en kunde en zo de kwaliteit van het 

onderwijs verhogen. De aanleiding kan een gezamen-

lijk probleem zijn waar scholen tegenaan lopen. Door 

de krachten te bundelen hoeft niet elke school het wiel 

opnieuw uit te vinden en kan systematischer worden 

gewerkt aan de verbetering van het onderwijs, meent 

de Onderwijsraad. Scholen en leerkrachten kunnen 

vanuit hun eigen kennis en ervaring aangeven welke 

onderzoeksvragen voor hen van belang zijn. Voor 

onderzoekers ontstaan nieuwe onderzoeksmogelijkhe-

den en wordt de relevantie en gebruikswaarde van

wetenschappelijk onderzoek vergroot.

De raad is van mening dat deze aanpak de betrokken-

heid van scholen bij onderwijsinnovatie versterkt, en 

het biedt de mogelijkheid om ervaring op te doen met 

– het effect van – een vernieuwing, voordat deze kennis 

breder verspreid wordt. Dit verkleint het risico op ver-

spilling van geld en tijd.

Regieorgaan
Om scholen en onderzoekers te verleiden tot samen-

werking pleit de Onderwijsraad voor meer coördinatie 

op de verschillende vormen van onderzoek. Hierbij is 

een belangrijke rol weggelegd voor een regieorgaan, 

zoals dat onlangs is voorgesteld in het Nationaal Plan 

Toekomst Onderwijswetenschap. Dit regieorgaan zou 

de (subsidie)middelen voor onderwijsonderzoek moe-

ten bundelen en verdelen. De agenda’s van fundamen-

teel onderzoek, praktijkgericht onderzoek en beleidson-

derzoek kunnen dan beter op elkaar worden afgestemd. 

Ook vindt de raad het belangrijk dat scholen en leer-

krachten een rol krijgen in de programmering en uit-

voering van onderwijsonderzoek. <

> Proef met sluitende dagarrangementen
De ministerraad heeft ermee ingestemd om vanaf volgend jaar in enkele gemeenten te starten met 

een proef met zogenaamde sluitende dagarrangementen voor 4- tot 12-jarigen. In deze gemeenten 

gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever samenwerken om een meer sluitend aanbod 

voor werkende ouders met kinderen aan te kunnen bieden. Dat staat in de kabinetsreactie op het 

advies ‘Tijden van de Samenleving’ van de Sociaal Economische Raad (SER).

Een betere aansluiting van onderwijs, opvang en vrije-

tijdsvoorzieningen moet de balans tussen arbeid en 

zorg voor ouders vereenvoudigen, de opbrengsten van 

scholen verhogen en een positieve bijdrage leveren 

aan de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek wijst 

uit dat een groot deel van de parttime werkende vrou-

wen bereid is meer uren te gaan werken of weer aan 

het werk gaat als arbeid en zorg beter te combineren 

zijn. Het advies van de SER gaat in op de verschillende 

manieren om tijd en plaats van arbeid en dienstverle-

ning slimmer te organiseren, door het vergroten van 

de fl exibiliteit in tijd en plaats van arbeid en het beter 

afstemmen van maatschappelijke voorzieningen op 

werkenden. Voor het laatste ziet de SER vooral een rol 

weggelegd voor het onderwijs en de kinderopvang, de 

gezondheidszorg en gemeenten.

De pilotgemeenten worden begin 2012 bekendgemaakt. 

Om scholen op lokaal niveau te ondersteunen, heeft 

de ministerraad ingestemd met het voorstel om de sub-

sidie voor het eerder opgerichte Landelijk Steunpunt 

Brede Scholen met drie jaar te verlengen. <
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> Bedragen personele bekostiging 2011/2012 
aangepast
Minister Van Bijsterveldt heeft de aangepaste bedragen van de regeling Bekostiging personeel 

primair onderwijs 2011/2012 bekendgemaakt. Tegelijk met de Aanpassing bedragen leerling-

gebonden budget voortgezet onderwijs 2011/2012.

In de regeling is rekening gehouden met de ontwikke-

ling van de werkgeverslasten van de overheidssectoren 

voor het jaar 2011, wat leidt tot een verhoging met 0,58 

procent op jaarbasis. Een deel hiervan is al verwerkt in 

de vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2010/2011. 

Dit betekent dat de bedragen in deze regeling ten 

opzichte van de vastgestelde bedragen voor het school-

jaar 2010/2011 met circa 0,2 procent zijn verhoogd.

Ten opzichte van schooljaar 2010/2011 zijn de gevolgen 

van de volgende maatregelen in de bedragen verwerkt:

•  nog niet opgenomen doorwerking van eerdere 

salarismaatregelen;

•  doorwerking van het actieplan LeerKracht;

•  kabinetsbijdrage werkgeverslasten 2011.

De onderdelen van het actieplan LeerKracht die opge-

nomen zijn in de prijsaanpassing betreffen het res-

terende deel van het budget 2011 en het budget voor 

de eerste zeven maanden in 2012 van:

•  doorwerking verkorting carrière patronen 

onderwijzend personeel en invoering van de 

functiemix;

•  doorwerking afspraken over salarisontwikkeling 

adjunct-directeuren.

Gemiddelde personeelslast
De GPL-bedragen 2011/2012 voor onderwijzend per-

soneel zijn in het kader van het actieplan LeerKracht 

aangepast voor de verhoging tot augustus 2012. In het 

voorjaar van 2012 wordt vastgesteld of de afgesproken 

doelstellingen voor de functiemix in 2011 gehaald zijn. 

Dan zal vanaf schooljaar 2012/2013 ook de resterende 

oploop 2012 en volgende jaren worden toegekend.

Ten opzichte van de vastgestelde bedragen voor school-

jaar 2010/2011 komt de aanpassing per 1 augustus 2011 

voor het onderwijzend personeel op 0,517 procent in 

het basis- en speciaal basisonderwijs en 0,407 procent 

voor het onderwijzend personeel in het (voortgezet) 

speciaal onderwijs. Voor het onderwijsondersteunend 

personeel komt deze aanpassing op 0,24 procent. Voor 

de directie is het aanpassingspercentage 0,587 procent 

in het basis- en speciaal basisonderwijs en 0,451 pro-

cent in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De opslag voor het Vervangingsfonds wordt per 

1 augustus 2011 niet gewijzigd en is vastgesteld op 

4,75 procent van de loonkosten. Ook de opslag voor het 

Participatiefonds is ongewijzigd vastgesteld op 1 pro-

cent van de loonkosten.

De regeling Loonkostensubsidie ondersteunend 

personeel basisscholen van 17 april 2008 (kenmerk 

DL-2008/8386) zal met ingang van 1 augustus 2012 wor-

den verlengd tot 1 augustus 2015. Zoals aangekondigd 

in een brief aan de betrokken besturen zullen daarbij 

de subsidiebedragen verlaagd worden met circa 17 

procent.

Verder wordt er in de circulaire al ingespeeld op de 

bekostiging in het kader van Passend onderwijs en is 

aangegeven welke procedures zijn komen te vervallen 

door de invoering van het persoonsgebonden nummer 

(BRON). <

> De circulaire met de aanpassingen is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/fi nanciën/lumpsum.

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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> Nog maar weinig concurrentie in opvang
De groei in buitenschoolse opvanginstellingen en kinderdagverblijven was groot de afgelopen 

jaren, maar het aanbod heeft de vraag niet overal kunnen bijhouden. Een gevolg is dat er nog 

weinig concurrentie op prijs of kwaliteit is ontstaan. Wel blijkt dat schaalvergroting in de branche 

niet slecht is voor de kwaliteit. Dit staat in een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar 

marktwerking in de kinderopvang.

Het aanbod van kinderopvang heeft zich aangepast in 

omvang en structuur. De markt bevatte in 2010 een 

groter aandeel op winst gerichte aanbieders en ook 

een groter aantal aanbieders met meerdere locaties 

onder beheer. Ook de toegankelijkheid is verbeterd. Wel 

bestaan er nog altijd wachtlijsten. Verder is het aantal 

ouders gestegen dat het wettelijke maximumtarief 

betaalt, of meer. Maar daarbij lijken ondernemers nog 

niet op prijs te concurreren. Lokale marktfactoren kun-

nen de tariefverschillen tussen buurten niet verklaren. 

Tegen de verwachting in zijn de tarieven het hoogst in 

het oosten van Nederland.

Kwaliteit
De verandering in het aanbod heeft vooralsnog niet 

geleid tot een verbetering, maar ook niet tot een ver-

slechtering van de kwaliteit van de kinderopvang. De 

zorg dat op winst gerichte bedrijven lagere kwaliteit 

leveren blijkt ongegrond. De kwaliteit van kinderop-

vang, gemeten in werknemers per kind, is bij deze 

instellingen zelfs hoger dan bij stichtingen. Wel merkt 

het CPB op dat conclusies over kwaliteit zeer onzeker 

zijn, omdat er te weinig recente gegevens beschikbaar 

zijn om op grote schaal de kwaliteit van kinderopvang-

instellingen te vergelijken.

Ouders meer invloed
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) wil ouders meer invloed geven op de kwaliteit 

van hun kinderdagverblijf. Dit staat in een reactie op 

het CPB-onderzoek. De minister geeft ouders meer rech-

ten om de organisatie aan te spreken op misstanden. 

Kinderopvangorganisaties worden bovendien verplicht 

open te zijn over de kwaliteit en de fi nanciële situatie 

en er komt een geschilleninstantie die bindende uitspra-

ken doet. Kamp wil het adviesrecht over de prijs van de 

kinderopvang afschaffen en alle aandacht richten op de 

kwaliteit. Het percentage ouders dat meer betaalt dan de 

prijs die door de overheid wordt vergoed is, vooral in de 

buitenschoolse opvang, gestegen. Vaak komt dit doordat 

de opvang extra activiteiten aanbiedt die bovenop de 

uurprijs worden berekend. De ondernemersorganisa-

tie in de kinderopvang en de belangenvereniging van 

ouders in de kinderopvang, BOinK, krijgen tot eind 2012 

de tijd om de bestaande kinderopvangkaart waarin 

bedrijven hun prijs en kwaliteit aangeven te vullen; nu 

maken bedrijven daar nog maar mondjesmaat gebruik 

van. Komt de sector niet over de brug, dan zal Kamp die 

informatieplicht in de wet vastleggen. <

> Meer informatie: www.cpb.nl

> Ook samenwerkingsovereenkomst leerplicht 
in Utrecht
De Inspectie van het Onderwijs en de gemeente Utrecht hebben begin november een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen voortvarend 
aan te pakken. Utrecht is na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de vierde gemeente die zo’n 

samenwerkingsovereenkomst ondertekent.

De inspectie gaat erop toezien dat scholen ongeoor-

loofd verzuim nauwgezet registreren. Als een leerling 

niet op school verschijnt, moet de school dit melden 

bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Doet een 

school dit niet of onvoldoende, dan meldt de leerplicht-

ambtenaar dit bij de inspectie. De gemeente Utrecht 

wil het verzuim nog krachtiger tegengaan door actief 

onderzoek te doen en scholen die in gebreke blijven 

direct aan te pakken. In de overeenkomst met de 

inspectie is vastgelegd dat de gemeente de dossiers over 

verzuim zo aanlevert, dat de inspectie snel tot actie 

kan overgaan. Dit leidt dan tot een bestuurlijke boete 

van 1.000 euro per overtreding met een maximum van 

100.000 euro per jaar. <
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> ‘Leerlingen hebben liever creatieve vakken 
dan godsdienst’
Als de leerlingen het voor het zeggen zouden hebben, zou godsdienst het eerste vak zijn dat werd 

afgeschaft. In ruil daarvoor zien ze graag meer creatieve vakken, zoals game technology en social 

media op het lesrooster. Dit blijkt uit een huiswerkenquête onder leerlingen in de bovenbouw van 

de basisschool en in het voortgezet onderwijs van huiswerkbegeleidingsinstituut Studiekring.

De enquête werd uitgevoerd in het kader van de Week 

van het Huiswerk van 14 tot en met 18 november. Met 

een score van 40 procent wezen de leerlingen het vak 

godsdienst naar de hoek. De enquête leverde ook de 

meest populaire huiswerksnacks op: koekjes, chocolade 

en chips. De hoogst scorende huiswerksmoes was het 

‘vergeten schrift of boek’ (15 procent), maar nog hoger 

bleek het percentage leerlingen dat niet aan smoezen 

deed: ‘Ik moet het tóch maken’ (20 procent). Afl eiding 

is een factor van belang bij het maken van huiswerk. 

Naast de helft van de leerlingen die vooral ‘last’ heeft 

van het internet en MSN blijkt maar liefst 36 procent 

vooral door zichzelf te worden afgeleid. De vraag naar 

beste huiswerktip die de leerlingen ooit kregen leverde 

een duidelijke eerste plaats op: op een rustige plek gaan 

zitten. Plannen eindigde als tweede. <

De bovenste etage van het Deloitte-hoofdkantoor in Rotterdam diende in de tweede week van november – de Week van het 
Geld – als tijdelijk klaslokaal voor groep 8 van de Rotterdamse Valentijnschool. De leerlingen, voor de gelegenheid 
aangekleed als echte ‘gelddirecteuren’, volgden een les over geld. Deloitte CFO Cees de Boer beantwoordde verschillende 
vragen. Uit onderzoek van Nibud blijkt dat steeds meer kinderen een geldprobleem ontwikkelen op het moment dat ze naar 
het voortgezet onderwijs gaan. Verleidingen in de schoolkantine, aantrekkelijke reclames, internet: kinderen moeten steeds 
vroeger fi nancieel bewust zijn om verleidingen te kunnen weerstaan. Deloitte ontwikkelde daarom in samenwerking met 
ThiemeMeulenhoff het Nibud Geldexamen: acht lessen over geld die geïntegreerd zijn in het rekenonderwijs in groep 7 en 8. 
Een leerling met het Nibud Gelddiploma op zak kent de verschillen tussen lenen en sparen, kan uitgaven plannen, met een 
kritische blik naar reclames kijken, kortingen berekenen, veilig betalen via pin en internet en kan denken in transacties. 
Foto: Jan de Groen

> Geldexamen brengt klaslokaal voor 
één dag op spectaculaire hoogte
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> Duidelijke regierol kan duur 
thuiszitten bekorten
Een relatief kleine groep leerlingen zit thuis of dreigt thuis te komen zitten. Het Kohnstamm 

Instituut onderzocht of er mogelijkheden zijn om in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat 

leerplichtige leerlingen uit het basisonderwijs (langdurig) thuiszitten. Structurele fi nanciering 

en samenwerking, maatwerk en een duidelijke regierol blijken daarbij belangrijke ingrediënten. 

Ook Passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden ‘nieuwe stijl’ bieden kansen.

Bij thuiszitten is vaak sprake van complexe problema-

tiek op individueel, gezins- en schoolniveau. De aanpak 

zal daarom afgestemd moeten worden op de specifi eke 

problematiek; een standaardaanpak is veelal niet 

toereikend. Een goede registratie, tijdige melding bij 

de leerplichtambtenaar, en aandacht voor regie zijn 

belangrijke factoren bij de aanpak van thuiszitten, 

aldus het Kohnstamm Instituut.

In projecten die zich direct of indirect richten op pre-

ventie van thuiszitten wordt de leerling beter toege-

rust voor het functioneren in het regulier onderwijs. 

Sommige projecten richten zich (mede) op professi-

onalisering van de eigen leerkracht van de reguliere 

school. Ook samenwerking en afstemming binnen de 

structuren die zich bezighouden met preventie van 

thuiszitten is van belang.

Landelijke en lokale initiatieven rond preventie en 

aanpak van thuiszitten worden meestal niet structu-

reel gefi nancierd, maar via incidentele projectgelden. 

Structurele fi nanciering kan de betrokkenheid van 

medewerkers en instellingen vergroten. Structurele 

samenwerking kan ook bevorderd worden door een van 

de instellingen of professionals expliciet de verantwoor-

delijkheid en de regie toe te kennen.

De samenwerkingsverbanden primair onderwijs nieu-

we stijl bieden in dit opzicht mogelijkheden, stelt het 

onderzoeksrapport. Doordat de scholen voor speciaal 

onderwijs van cluster 3 en 4 deel uit gaan maken van 

de samenwerkingsverbanden kan de expertise van de 

deelnemende scholen voor speciaal onderwijs benut 

worden voor de preventie van thuiszitten. Bovendien 

is de verwachting dat de zorgplicht die met Passend 

onderwijs wordt ingevoerd een preventieve werking op 

thuiszitten zal hebben. <

> Meer informatie: www.kohnstamminstituut.uva.nl
(rapport ‘Opstaan tegen het thuiszitten’)

> Vernieuwde brochure over toezicht op (zeer) 
zwakke scholen
De Inspectie van het Onderwijs heeft een geactualiseerde brochure uitgebracht over de manier 

waarop de inspectie omgaat met scholen die als zwak of zeer zwak zijn beoordeeld.

In de afgelopen periode is het aantal zeer zwakke scho-

len gedaald. Toch komen er nog steeds nieuwe zeer 

zwakke scholen bij. Het beleid van de inspectie blijft 

erop gericht het ontstaan ervan te voorkomen. Ook wil 

ze de tijd dat een school zeer zwak is zoveel mogelijk 

bekorten. Met dat doel heeft de inspectie enkele ver-

anderingen in de aanpak van de (zeer) zwakke scholen 

aangebracht, zoals meer aandacht voor preventie, aange-

scherpte eisen om weer basistoezicht te krijgen, et cete-

ra. De brochure beschrijft hoe de inspectie te werk gaat.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

• stand van zaken en ontwikkelingen;

• vaststelling van het oordeel zwak of zeer zwak;

•  geïntensiveerd toezicht: de interventiefase;

•  geïntensiveerd toezicht: escalatie- en sanctiefase;

•  preventieve aanpak. <

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

onderwijsenleerlingzorg/inspectie.
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> Minister in gesprek over ouderbetrokkenheid
Minister Van Bijsterveldt bracht begin november een bezoek aan verschillende scholen om 

te praten over ouderbetrokkenheid en de relatie tussen school en ouders. Voor de minister is 

het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen een belangrijk 

speerpunt. “Het is maatwerk per school, maar scholen kunnen wel veel van elkaar leren.”

De minister vindt dat ouders zich meer medeverant-

woordelijk moeten voelen voor de ontwikkeling van 

hun kind op school. “Zij kunnen de verantwoordelijk-

heid voor een succesvolle schoolontwikkeling niet 

alleen op het bordje van de school leggen. Dat begint 

juist thuis; voorlezen, praten over school en helpen 

bij huiswerk. Toch hoor ik helaas nog te vaak van leer-

krachten dat veel ouders die normale dingen overslaan 

of niet komen opdagen bij rapportavonden. Dat zie ik 

echt als een gemiste kans. Onderzoeken laten zien dat 

het echt veel beter is voor de prestaties van het kind als 

de ouders zich meer betrokken voelen bij het onder-

wijs. We zien op verschillende scholen in het land suc-

cesvolle voorbeelden.”

Van Bijsterveldt sprak onder andere met ouders, leer-

krachten en schoolleiders van de Jan van Nassauschool 

in Den Haag over de rol van ouders bij de school. 

Tijdens het gesprek kwamen thema’s naar voren als: 

hoe kan de school de betrokkenheid van ouders vergro-

ten? De Jan van Nassauschool school is erg actief met 

verschillende initiatieven om ouders te betrekken bij 

de leerlingen. Zo werkt de school met school-oudercon-

tracten waarin aan het begin van het schooljaar weder-

zijdse verwachtingen tussen school, ouder en leerling 

worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarnaast legt 

de school huisbezoeken af en is er een oudercommissie 

die bestaat uit een aantal betrokken ouders. <

> Frisse Scholen Toets 
ontwikkeld

Voor de bouw of renovatie van een Frisse School is 
het van belang een goed programma van eisen op 
te (laten) stellen. Maar dat biedt nog geen garantie 
voor een goed eindresultaat. Met de Frisse Scholen 
Toets houden scholen en gemeenten de regie over 
de energiezuinigheid en een goed binnenmilieu, 
van ontwerp tot en met oplevering.

Na de oplevering van een nieuw schoolgebouw blijkt de 

energiezuinigheid en het binnenmilieu vaak niet aan 

de verwachtingen te voldoen. Tijdens het ontwerppro-

ces moeten de (tussen)resultaten getoetst worden. En 

na de bouw dient gecontroleerd te worden of de over-

eengekomen prestaties inderdaad worden geleverd. Een 

nieuw instrument als de Frisse Scholen Toets, ontwik-

keld door Agentschap NL, kan daarbij helpen. <

> Meer informatie: Agentschap NL, 

katrien.westendorp@agentschapnl.nl, tel. 06-30319708 of 

www.agentschapnl.nl/content/de-frisse-scholen-toets en 

www.frissescholen.nl

> Programma’s van eisen 
2012 po/(v)so bekend

Minister Van Bijsterveldt heeft de regeling 
Programma’s van eisen voor het basisonderwijs, 
speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een prijsbijstelling 
wordt toegepast van 1,99 procent. 

De publicatie bevat ook de regeling van de bekostiging 

voor de materiële instandhouding van het samenwer-

kingsverband, samenhangend met de inrichting van de 

zorgstructuur voor 2012.

Iedere vijf jaar worden de programma’s van eisen 

opnieuw vastgesteld. Met het jaar 2012 begint weer 

een nieuwe periode. De programma’s van eisen vor-

men de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de 

materiële instandhouding van scholen in het primair 

onderwijs. Op dit moment zit de regeling in de zoge-

noemde ‘voorhangprocedure’. Binnen een termijn van 

vier weken kunnen Tweede Kamerleden aangeven of 

zij overleg wensen over de inhoud van de regeling. De 

regeling treedt in werking op 1 januari 2012, tenzij de 

Tweede Kamer anders bepaalt. <

> De regeling met de bedragen is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/fi nanciën/materiëleinstandhouding.
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Het AVS-congres staat elk jaar weer bekend om zijn kwalitatief hoogstaande en veelzijdige 

programma. Ook het congresprogramma van 16 maart 2012 wordt daardoor gekenmerkt. 

De AVS heeft vier internationale grootheden gestrikt die de sprekerslijst aanvoeren:

•  Professor David Hopkins (auteur van Elke School 

een TOPschool)

•  Professor John West-Burnham (hoogleraar 

Onderwijskundigleiderschap aan het St. Mary’s College
in Twickenham)

•  Dr. Pasi Sahlberg (Finland)

•  Dr. Jan Bommerez (Vlaming van oorsprong, woont 

in California en focust zich op transformationeel 

leiderschap)

Veel deelnemers hebben moeite een keuze te maken en 

zouden graag wat meer tijd hebben om met sprekers 

en workshopleiders de diepte in te gaan. Dat kan dit 

schooljaar door een of meerdere masterclasses (inclusief 

boek van de betreffende spreker en een lunch) bij te 

wonen van deze TOPsprekers, de dag voorafgaande aan 

het congres (15 maart). Deze masterclasses zijn zowel 

voor leidinggevenden in het primair als het voortgezet 

onderwijs erg interessant. Ook zijn combinaties moge-

lijk met een diner met alle internationale congresspre-

kers en leiders van schoolleidersorganisaties in Europa 

(ESHA), een hotelovernachting, gezamenlijk ontbijt, ver-

voer naar en toegang tot het AVS-congres op 16 maart.

Wees er snel bij, het aantal plaatsen per masterclass is 

beperkt! <

> Meer informatie en inschrijven: Meer informatie en inschrijven: 

www.avs.nl/congres2012/congres2012

Nieuw!
AVS-congres 2012 uitgebreid met
masterclasses door TOPsprekers 

> Uitspraak spooknota’s

Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) meldt dat uit 
een geluidsopname van een advertentiebureau en 
de transcriptie daarvan niet mag blijken dat er een 
overeenkomst tot stand is gekomen.

Het gaat dan om de openingszin van de medewerker: 

“Ik wil nog even een geluidsopname maken van uw 

opdracht tot vermelding van uw bedrijfsgegevens op 

onze website.” Naar het oordeel van de kantonrechter 

is tijdens het telefonisch overleg door het acquisitie-

bureau op geen enkele wijze een aanbod gedaan om 

een nieuwe, nog niet bestaande overeenkomst aan te 

gaan. <

> Meer informatie hierover en juridische uitspraken zijn te 

vinden op www.fraudemeldpunt.nl. Hier staat ook een lijst 

van namen van bedrijven die dubieuze aanbiedingen doen.

> Wetsvoorstel meldcode 
huishoudelijk geweld 
en kindermishandeling 
ingediend
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) 
heeft het wetsvoorstel dat het verplichte gebruik 
van de meldcode huishoudelijk geweld en 
kindermishandeling regelt, bij de Tweede Kamer 
ingediend. Het hanteren van de meldcode wordt 
onder andere in het onderwijs verplicht.

De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waar-

in staat wat een professional het beste kan doen bij een 

vermoeden van huiselijk geweld of kindermishande-

ling. De meldcode leidt de professional door het proces 

vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij 

of zij moet beslissen over het doen van een melding. <
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> Nijmeegs aanmeldsysteem levert 
nog niet gewenste resultaat op
Het centrale aanmeldsysteem in de gemeente Nijmegen, dat in 2009 onder andere in het leven 

geroepen werd om basisscholen meer gemengd te maken, levert nog niet het gewenste resultaat 

op. Dit blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Deze vraagt schoolbesturen de centrale aanmelding 

minder bureaucratisch, persoonlijker en dichter bij ouders en scholen te organiseren.

Uit de evaluatie blijkt dat de aandacht vooral is uit-

gegaan naar centrale aanmelding en minder naar de 

andere pijlers van het beleid, zoals het stimuleren van 

een schoolbewuste keuze, extra investeren in minder 

populaire scholen en meer gemengde wijken creëren. 

Hierdoor gaan in delen van Nijmegen kinderen niet 

méér in de eigen wijk naar school en zijn scholen ook 

niet méér gemengd geworden. Sommige scholen heb-

ben nog steeds lange wachtlijsten, terwijl andere scho-

len leeglopen.

De centrale aanmelding zelf en de twee belangrijkste 

voorrangsregels (broertje/zusje op dezelfde school en 

afstand tussen huis en school) kunnen op instemming 

onder de betrokkenen rekenen. Maar het draagvlak 

voor de derde voorrangsregel (evenwichtige verhouding 

kansarme/kansrijke kinderen) ligt lager. Ook ervaart 

de helft van de ouders het centrale aanmeldpunt als 

beknotting van de keuzevrijheid, onpersoonlijk en 

bureaucratisch.

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethou-

ders wil dat in het toekomstige beleid de vrije en 

bewuste keuze van ouders voor een basisschool voorop 

staat. “Ouders die dicht bij een populaire school 

wonen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind 

op deze school terecht kan.” De schoolbesturen zijn 

volgens het college verantwoordelijk voor de aanname 

van leerlingen, de centrale aanmelding en de kwaliteit 

van onderwijs. “Met heldere criteria en de mogelijk-

heid voor ouders om beroep aan te tekenen. Ook moet 

door middel van woningbouw ingespeeld worden op 

de kansen die herstructurering van wijken biedt.” 

Het college wil de faciliterende rol van de gemeente 

afbouwen, maar wel blijven bijdragen in de kosten van 

extra voorlichting door scholen ten behoeve van een 

bewuste schoolkeuze door ouders. <

> Persoonsgebonden nummer ook voor 
privéscholen
Ook van een school die geen geld krijgt van het Rijk, zijn de leerlingen binnenkort bekend bij 

het ministerie van Onderwijs. De Tweede Kamer nam onlangs een wetsvoorstel aan dat het 

persoonsgebonden nummer (PGN) ook voor privéscholen, zoals Iederwijsscholen, verplicht stelt. 

Doel: minder verzuim en betere prestaties.

Dezelfde systematiek voor scholen die wel en die geen 

geld krijgen van het Rijk, zogenaamde bekostigde en 

niet-bekostigde scholen. Dat is volgens een meerder-

heid in de Kamer hard nodig, omdat ook leerlingen 

van privéscholen niet altijd de eindstreep halen. 

Leerplichtambtenaren kunnen deze leerlingen binnen-

kort achterhalen via het PGN. Doordat alle scholen nu 

het PGN moeten gaan gebruiken, kan de inspectie ook 

bij privéscholen controleren of het resultaat van het 

schoolexamen niet te veel afwijkt van dat van het lan-

delijke eindexamen.

Metin Çelik (PvdA) waarschuwde in het debat wel dat 

dossiers van leerlingen niet mogen worden misbruikt. 

“Een negatief dossier mag niet betekenen dat een leer-

ling thuis komt te zitten, omdat andere scholen hem 

of haar niet willen toelaten.” <
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AGORA zoekt per direct voorAGORA zoekt per direct voor
ICBS WormerWieken een: een:

DIRECTEUR (M/V) 
(0,6-0,7 FTE)

De kandidaat
Heeft ervaring in onderwijskundig leiderschap 
Beschikt over een heldere onderwijskundige visie 
Maakt zich hard voor samenwerking tussen school, kind en ouderMaakt zich hard voor samenwerking tussen school, kind en ouder
Draagt zorg voor zo hoog mogelijke leeropbrengsten 
Is communicatief sterk 
Geeft gestalte aan de interconfessionele  
identiteit van de school 

Nieuwsgierig?
Belangstellenden kunnen een informatiepakket (inclusief het pro�el) aanvragen Belangstellenden kunnen een informatiepakket (inclusief het pro�el) aanvragen 
via secretariaat@agora.nu. Inhoudelijke informatie kunt u inwinnen bij de directie via secretariaat@agora.nu. Inhoudelijke informatie kunt u inwinnen bij de directie 
van de school, telnr. 075-6422300.

Schriftelijke reacties, voorzien van C.V. kunt u voor 2 december richten aan het Schriftelijke reacties, voorzien van C.V. kunt u voor 2 december richten aan het 
bestuur van AGORA, t.a.v. de heer M.C. Spies via secretariaat@agora.nu.bestuur van AGORA, t.a.v. de heer M.C. Spies via secretariaat@agora.nu.

Stichting voor
Bijzonder Primair Onderwijs
in de Zaanstreek

WormerWieken
Is een school met een door het 
team gedragen missie/visie
Heeft een open, gezellig en  
zelfstandig team met veel kwaliteit
Is een dynamische school in  
ontwikkeling
Heeft betrokken ouders en  
leerkrachten
Heeft een mooi gebouw in een 
groene omgeving aan de rand van 
een woonwijk

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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> Aanmeldingen World Education Forum 
stromen binnen
Veel scholen hebben enthousiast gereageerd op de lancering van het World Education Forum. 

Acties worden besproken en de aanmeldingen stromen binnen.

Ruim tachtig 

miljoen kinde-

ren wereldwijd 

hebben geen 

toegang tot 

onderwijs. Het World Education Forum (WEF) wil daar 

verandering in brengen en gaat regeringen over de 

hele wereld op hun verantwoordelijkheden wijzen. 

Het WEF is opgericht door onderwijsgevenden om de 

miljoenen kinderen in de wereld die recht hebben op 

onderwijs en dat nu niet krijgen een stem te geven. 

Initiatiefnemer is AVS-voorzitter Ton Duif. De missie is 

om het aantal kinderen dat toegang heeft tot onderwijs 

te vergroten. Daarmee sluit het forum aan bij de mil-

lenniumdoelen van de Verenigde Naties voor 2015.

Eén van de activiteiten van het WEF is het organiseren 

van een tweejaarlijkse internationale conferentie in 

Den Haag, te beginnen in april 2014. Tijdens deze con-

ferentie wordt ingegaan op de standaarden waaraan 

landen moeten voldoen als het gaat om onderwijsinves-

teringen en de prestaties van landen op dat gebied. In 

de periode tussen nu en april 2014 richt het WEF zich 

op het vergaren van betrokkenheid over de hele wereld.

Onderwijsinstellingen in Nederland kunnen zich 

al voor 15 euro per jaar aanmelden als WEF-school. 

Particulieren hebben de mogelijkheid om zich aan te 

melden als ambassadeur en (onderwijs)organisaties 

kunnen aangeven in welke vorm ze het WEF willen 

ondersteunen. Vanaf januari 2012 worden scholen in 

het buitenland benaderd. <

> Meer informatie en aanmelden: 

www.worldeducationforum.com/nl
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15 maart 2012
Masterclasses ‘Lerend leiden, 
Leidend leren’ 
Inschrijven: www.avs.nl/congres2012

16 maart 2012
AVS-congres 2012
thema ‘Lerend leiden, 
Leidend leren’

AVS Agenda
22 november
Rechten en regels bij personeel

24 november
Opbrengstgericht leiderschap

1 december
Theorie U in de school

1 en 2 december
Op weg naar excellent schoolleiderschap
Competentiegericht coachen

14 december
Minileergang Middenmanagement

14, 15 en 16 december
Interim management, iets voor u?

(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 fax 030 2361036 fax

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

> Colofon
Redactie 
Ton Duif, Vanja de Groot, Tineke Snel, Harry van Soest

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

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

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

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC-keurmerk draagt.

Met F 100 korting op studiereis naar Krakau!

> Leer omgaan met Poolse 
leerlingen

Hoe organiseren Nederlandse scholen 

de eerste opvang van Poolse leerlingen? 

Wat verwachten Poolse ouders van 

de school en hoe communiceert de 

school met hen? Op verzoek van diverse 

leden organiseert de AVS van 6 tot en 

met 9 maart 2012 een studiereis naar 

Krakau in Polen met als thema het 

onderwijs in Polen en Poolse leerlingen in Nederland. Ga mee met deze 

bijzondere reis en ontvang 100 euro korting bij inschrijven vóór 15 januari 

aanstaande!

De behoefte aan deze educatieve reis is een rechtstreeks gevolg van de instroom van 

kinderen uit Poolse gezinnen in een fl ink aantal Nederlandse scholen. Het ziet er 

naar uit dat deze gezinnen zich permanent vestigen en dat in de nabije toekomst 

veel meer Poolse leerlingen onze scholen bevolken. Via schoolbezoeken, gesprek-

ken met schoolleiders, leerkrachten en lokale autoriteiten ontstaat inzicht in de 

organisatie van het Poolse onderwijs en in de opvoedingsdoelen van ouders en 

maatschappij.

Krakau is de derde stad van Polen en volgens velen een van de mooiste ste-

den in Midden-Europa. De historische binnenstad, die ongeschonden de 

Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, staat op de Unesco 

Werelderfgoedlijst. <

> Meer informatie en inschrijven: 

www.avs.nl/vereniging/internationaal (Educatieve reizen)


