
Het wetsvoorstel is gebaseerd op eerdere brieven die 

de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en 

adviezen van onder meer de Onderwijsraad, de Evaluatie-

commissie Passend Onderwijs (ECPO), de Raad van State 

en een openbare internetconsultatie. Veel van de aanpas-

singen in het wetsvoorstel waren dus al in eerdere discus-

sies en brieven aangekondigd. Maar er zijn toch ook ver-

rassende elementen:

•  Het woord ‘zorg’ wordt consequent vervangen door 

‘ondersteuning’. Het begrip onderwijszorgprofi el – en 

daarmee ook het begrip basiszorg – komt in het wets-

voorstel niet meer voor. Verrassend genoeg nog wel in 

het rapport van de Raad van State. Het geheel heet nu 

‘schoolondersteuningsprofi el’. Het gaat om de beschrij-

ving van voorzieningen voor leerlingen die extra onder-

steuning nodig hebben. Deze worden door het team 

van de school minimaal een keer per vier jaar opge-

steld en na advies van de MR door het bevoegd gezag 

vastgesteld.

•  Voor elke leerling waarvan het onderwijsprogramma 

op een of meer onderdelen afwijkt van het school-

programma moet een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

worden opgesteld. Na overleg met de ouders en met 

minimaal een jaarlijkse evaluatie.

•  De toelating tot het speciaal onderwijs wordt bepaald 

door het samenwerkingsverband op verzoek van het 

bevoegd gezag van de huidige school. Een advies van 

deskundigen is daarbij nodig: een taak die belegd 

wordt bij de commissie van begeleiding van het 

speciaal onderwijs.

•  Voor het speciaal onderwijs is oprichting van landelijke 

samen werkingsverbanden voor alle scholen van 

dezelfde richting mogelijk.

•  Als het ondersteuningsbudget dat het samenwerkings-

verband ontvangt wordt overschreden, worden alle 

scholen van het samenwerkingsverband (inclusief 

cluster 3 en 4) naar rato gekort in hun materiële 

bekostiging. >
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Passend onderwijs 
blijft verrassen

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer

Minister Van Bijsterveldt heeft het wetsvoorstel Passend onderwijs eind november naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Het nieuwe stelsel is naar eigen zeggen ‘transparanter, minder 

bureaucratisch en eenvoudiger’. Het advies en een nader rapport van de Raad van State maken 

echter duidelijk dat er nog steeds de nodige haken en ogen aan het wetsvoorstel zitten. 

De AVS heeft nog de nodige zorgen.
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•  Ouders worden verplicht bij het aanmelden te ver-

tellen op welke scholen de leerling nog meer is 

aangemeld.

Het referentiekader Passend onderwijs is complemen-

tair aan de wet en zal na vaststelling van de wet defi ni-

tief worden. Bij Algemene Maatregel van Bestuur wor-

den de normbedragen voor het speciaal onderwijs in 

cluster 3 en 4 nog verder uitgewerkt, evenals de vraag 

welke deskundigen moeten adviseren bij het OPP.

Hoofdlijnen wetsvoorstel
Samengevat komt de kern van het wetsvoorstel neer op 

de volgende maatregelen:

•  Ouders melden hun kind tijdig (schriftelijk) aan bij de 

school van hun voorkeur. De beslistermijn over toela-

ting wordt gemaximeerd: de school moet binnen zes 

tot tien weken een zo passend mogelijk aanbod op de 

eigen of – in overleg met de ouders – op een andere 

reguliere of speciale school regelen.

•  De school regelt de indicatie voor extra ondersteu-

ning in de klas of plaatsing in het (v)so. Ouders 

hoeven niet meer zelf een indicatieprocedure te 

doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt 

afgeschaft.

•  Scholen krijgen meer ruimte bij de toekenning van 

de extra onderwijsondersteuning voor leerlingen die 

dat nodig hebben. Dit betekent meer ruimte voor 

maatwerk, een betere beheersbaarheid en minder 

bureaucratie.

•  Het accent verschuift van het medisch labelen van 

kinderen naar wat leerlingen nodig hebben om 

onderwijs te kunnen volgen. Niet de beperking, 

maar de onderwijsbehoefte van een kind wordt het 

uitgangspunt.

•  Het geld komt meer in de klas terecht, bij de leer-

krachten. Leerkrachten worden beter toegerust in 

het omgaan met verschillende leerlingen. Vanaf 2012 

komen er middelen voor de professionalisering van 

leerkrachten. Scholen kunnen zelf bepalen hoe het 

geld wordt ingezet. Wel worden er op landelijk niveau 

prestatieafspraken gemaakt.

•  In het samenwerkingsverband worden onder meer 

afspraken gemaakt over welke kinderen geplaatst 

kunnen worden in het speciaal onderwijs, welke bege-

leiding in de reguliere scholen kan worden geboden 

en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

•  Ouders en leerkrachten krijgen medezeggenschap 

over het beleid en de inzet en verdeling van de midde-

len/het budget van het samenwerkingsverband voor 

extra ondersteuning.

•  De huidige circa 70.000 plekken in het speciaal onder-

wijs blijven in volle omvang bestaan.

•  Betere samenwerking tussen regulier en speciaal 

onderwijs en tussen scholen, gemeenten en jeugd-

zorg. Met de gemeenten wordt ‘op overeenstemming 

gericht overleg’ gevoerd in verband met de verant-

woordelijkheden die gemeenten hebben of krijgen 

op het gebied van leerlingenvervoer, huisvesting, 

(jeugd)zorg en arbeidsmarkt. Er is, tot vreugde van 

de AVS, dus geen sprake van een eerder geëist instem-

mingsrecht van gemeenten op de zorgplannen van de 

samenwerkingsverbanden

De invoering van Passend onderwijs staat gepland op 

1 augustus 2012. Vanaf die datum wordt het in meer-

dere stappen ingevoerd. Vanaf 1 augustus 2013 geldt de 

zorgplicht voor scholen.

Er is al veel activiteit in het land gaande op basis van 

eerdere beleidsstukken. Nu weer met nieuwe docu-

menten komen verstoort dat proces, vindt de AVS. En 

of het hoge tempo van realisering met de voorziene 

ingangsdatum van de wet overeind zal blijven, valt te 

betwijfe len. Om nog maar te zwijgen over het dreigen-

de massaontslag.

Andere punten van zorg
Naast begrip voor het indienen van het wetsvoorstel, 

en de reden die daartoe aanleiding heeft gegeven, heeft 

de AVS ook een paar andere punten van zorg.

•  Een eerste punt van zorg is het wegstoppen van de 

gebruikelijke defi nities zoals die in de voorbereiding 

van de laatste jaren zijn gebruikt. De term ‘zorg’ is 

overal vervangen door ‘ondersteuning’. Alsof je door 

middel van het wijzigen van een woord, het denken 

onder de noodzakelijke bewustwording van de hoofd-

rolspelers verandert. Een schijnvertoning in woord-

gebruik met een schijnethiek. In Engeland mag je het 

woord disabled niet meer gebruiken en is het woord 

challange ervoor in de plaats gekomen. Alsof hiermee 

alle uitdagingen (problemen mag ook niet meer) zijn 

opgelost.

•  Daarnaast wordt het hele proces van het bij elkaar 

brengen van de behoeften van leerlingen enerzijds 

en de competenties van docenten en leerkrachten 

anderzijds ondergesneeuwd. Inrichting van bestuurs-

structuren en modellen, verantwoordingslijnen, 

inrichting van governance en fi nanciering overheer-

sen het primaire proces. De rol van de schoolleider 

– waarvan aangetoond is dat deze cruciaal is voor 

het bijeen brengen van de behoeften van kinderen 

en competenties van leerkrachten – is ondergeschikt 

geworden aan de inrichting van oncontroleerbare 

samenwerkingsverbandstructuren.

•  Het steeds meer afstand nemen van labelen van kin-

deren ten gunste van het in kaart brengen van onder-

wijsbehoeften, is volgens de AVS het creëren van een 

schijntegenstelling om moraliserende schijnethiek 

te rechtvaardigen. Natuurlijk gaat het om het bieden 

van antwoorden op onderwijsbehoeften van leerlin-

gen. Maar dat doen zonder een indicatie van de gedi-

agnosticeerde problematiek (en dus het label) is juist 

een vorm van stigmatiseren, waarbij alle opgebouwde 

objectiviteit van de laatste decennia overboord wordt 

gegooid en ingeruild voor een volstrekt multi-inter-

pretabele invalshoek van een leerkracht die er niet 

voor is toegerust. Een schijnethiek die nergens toe 
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leidt, en alleen een bevredigend effect op de politiek 

heeft.

•  Een vierde punt van zware aarzeling zit in de strakke 

verbinding met de wet gelijke behandeling. Deze 

zou de positie van de ouders moeten verzekeren. Als 

het zo is dat er een niveau moet komen binnen een 

regio (samenwerkingsverband) waaraan alle scholen 

moeten voldoen om ouders de garantie te geven dat 

ze met hun kinderen overal terecht kunnen, is dat 

een terecht streven. Grenzen kunnen er zijn voor 

de scholen. Deze hangen samen met het onderwijs-

ondersteuningsprofi el (jawel) van de school en het 

basisondersteuningsprofi el (wederom jawel) van het 

samenwerkingsverband. Het is toegestaan dat vanaf 

een overschrijding van een bepaalde zorgzwaarte 

een beroep kan worden gedaan op schooloverstij-

gend niveau, en terecht. Dat deze overschrijding kan 

bestaan uit een individuele zorgzwaarte van een 

leerling is duidelijk, maar even logisch is het dat de 

kwantiteit van de zorgzwaarte in een klas ook kan 

leiden tot een probleem dat niet meer matched met de 

competenties van het reguliere onderwijs, of de vei-

ligheid van de rest van een klas dan wel de aandacht 

die hier gegeven moet worden. Het eenvoudigweg 

verwijzen naar de wet gelijke behandeling in derge-

lijke situaties is een simplifi cering van de werkelijk-

heid, die geen blijk geeft van verstand van zaken met 

betrekking tot de werkelijkheid van alledag.

•  Een laatste punt van zorg is volgens de AVS de sta-

tus van de referentiekaders. Zodra deze een poging 

worden om de regeldruk vanuit Den Haag te vermin-

deren – met als effect dat de totale regeldruk en ver-

antwoordingsdruk op de scholen alleen maar groter 

wordt – zijn deze referentiekaders hun doel voorbij 

geschoten. Deze kans lijkt zeker aanwezig.

De AVS zal haar defi nitieve standpunt innemen zodra 

de samenhang met wetgeving en referentiekaders dui-

delijk is. <

> Kijk voor het voorstel tot wijziging van een aantal 

onderwijswetten in het kader van Passend onderwijs, het 

advies van de Raad van State en de samenstelling van de 

samenwerkingsverbanden op www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/passendonderwijs. 

Geïnteresseerde samenwerkingsverbanden en gemeenten 

kunnen zich tot en met eind januari 2012 aanmelden voor 

deelname aan pilots Passend onderwijs en jeugdzorg. 

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl

> Van Bijsterveldt: ’Doordecentralisatie 
huisvestingsbudget niet in deze 
regeerperiode’

Een motie van Harm Beertema (PVV), waarin hij pleitte voor een versterkt recht op door-

decentralisatie van de huisvestingsbudgetten, werd eerder door de Tweede Kamer aangenomen. 

Minister Van Bijsterveldt vindt dit echter in deze regeerperiode geen optie.

In de motie wordt gevraagd om de huisvestingsbud-

getten (inclusief nieuwbouw en uitbreiding van de 

gebouwen) beschikbaar te stellen aan scholen die 

daarom vragen en aan bepaalde criteria voldoen. In de 

beantwoording van vragen over de onderwijsbegroting 

zegt de minister echter: “Een interessante gedachte, 

maar verdergaande doordecentralisatie van de onder-

wijshuisvestingsmiddelen in deze regeerperiode is geen 

optie, omdat het kabinet hierover in het bestuursak-

koord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) geen afspraken heeft gemaakt.”

Naar de overheveling van de verantwoordelijkheid van 

het buitenonderhoud – conform een wezenlijk andere 

motie – vindt onderzoek plaats naar het draagvlak 

én naar de vormgeving van de maatregel onder zowel 

schoolbesturen als gemeenten. Afhankelijk van de 

 uitkomsten van dit onderzoek kan dit betekenen dat 

het bij deze taak behorende budget uit het gemeente-

fonds wordt gehaald en toegevoegd aan de lumpsum. 

Het onderzoek is in januari 2012 gereed. <
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> Aandacht naar ouderbetrokkenheid 
en ‘u-zeggen’ bij behandeling 
onderwijsbegroting
Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer eind november ging 

veel aandacht naar ouderbetrokkenheid. Minister Van Bijsterveldt deelde de Tweede Kamer aan 

de vooravond van de bespreking van de onderwijsbegroting namelijk mee dat zij dit thema landelijk 

sterker op de kaart zetten en scholen verder op weg wil helpen de samenwerking tussen school 

en ouder meer vorm te geven. Volgens critici een slimme zet om de aandacht af te leiden van 

de bezuiniging op Passend onderwijs.

Van Bijsterveldt wil met zoveel mogelijk scholen, ouders 

en andere betrokkenen, zoals gemeenten en opvoedin-

stituten, het debat aangaan over ouderbetrokkenheid. 

Een bijzondere leerstoel moet kennis over ouderbetrok-

kenheid gaan vertalen in bruikbare handvatten voor 

leerkrachten en ouders. Door meer en beter samen te 

werken zouden scholen en ouders de onderwijskansen, 

motivatie en leerprestaties van kinderen verder kun-

nen verhogen, aldus Van Bijsterveldt. “Dat vraagt om 

actieve inzet van ouders. Een succesvolle leerontwikke-

ling mogen ouders niet alleen bij de school neerleggen. 

Juist ouders spelen hierin een cruciale rol.” Onderzoek 

toont aan dat wanneer ouders zich betrokken voelen bij 

de leerontwikkeling van hun kinderen, dit ook echt ver-

schil maakt in de leerprestaties. Van Bijsterveldt wil dat 

scholen ouders daarom meer inzicht geven in leerpres-

taties en studievoortgang van kinderen. Verder wil ze 

het respect voor het gezag van de leerkracht vergroten. 

Ouders hebben daarbij volgens de minister een belang-

rijke voorbeeldfunctie. Ze wil dat scholen en ouders dui-

delijke afspraken maken over wat ze van elkaar kunnen 

verwachten. De minister laat onderzoeken wat de reden 

is van de lage bereidheid in het onderwijs om aangifte 

te doen van geweld tegen leerkrachten.

’Vaderdag’
Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting 

stelde Jasper van Dijk (SP) voor een ‘Vaderdag’ in te 

stellen op school. “Dat past prima in het plan van de 

minister, er staat een man voor de klas en misschien 

kiest de vader dan wel voor een baan in het onderwijs. 

Drie problemen in een keer aangepakt.” De PVV wil 

dat leerlingen weer ‘u’ gaan zeggen tegen leerkrach-

ten. Harm Beertema overwoog een ‘Noem-mij-maar-

meneer-Beertema-motie’ in te dienen. AVS-voorzitter 

Ton Duif reageerde hierop meteen op Radio 1: “Laten 

we ophouden dit soort dingen te roepen. Respect krijg 

je, dat hoef je niet af te dwingen.” In zijn weblog gaat 

hij verder in op ouderbetrokkenheid: “Wie zou daar 

nu op tegen zijn? Hebben ouders en scholen niet een 

gezamenlijk belang bij hoogwaardig onderwijs en kin-

deren die daarin fl oreren? Hillary Clinton heeft het 

oude Afrikaanse spreekwoord It takes a village to raise 
a child in de jaren negentig van de vorige eeuw actu-

eel gemaakt. En dat geldt nog steeds. Scholen, ouders 

en de leefomgeving van kinderen moeten veel beter 

samenwerken. Maar let wel, intensieve contacten met 

ouders zijn zeer tijdrovende activiteiten. Niet elke leer-

kracht kan ’s avonds op ouderbezoek gaan. En midde-

len om een ouderconsulent aan te stellen zijn er niet, 

er is niet eens geld voor een conciërge. Nederland moet 

ophouden met de sobere en doelmatige fi nanciering 

van onderwijs. Maar dat lijkt zo langzamerhand echt 

wel tegen dovemansoren gezegd.”

Passend onderwijs
Weinig nieuwe geluiden klonken tijdens de behande-

ling van de onderwijsbegroting over Passend onderwijs. 

Bezuinigen op Passend onderwijs en tegelijkertijd 

een prestatiebeloning voor leerkrachten? “De groot-

ste blunder aller tijden”, oordeelt Metin Çelik (PvdA). 

“Schandalig”. Zo karakteriseert Van Dijk (SP) de bezui-

nigingen. Hij noemt prestatieloon een pervers plan 

voor het onderwijs. “Dat wordt een enorme misluk-

king.” Cynthia Ortega (ChristenUnie) wil ook dat het 

kabinet afziet van de prestatiebeloning en het vrijko-

mende geld inzet voor dit onderwijs. Maar Kathleen 

Ferrier (CDA) meent dat het stelsel niet meer houdbaar 

is. Zij ziet veel meer in het toerusten van leerkrachten 

om beter om te kunnen gaan met verschillen in de klas. 

Jesse Klaver (GroenLinks) benadrukte dat het gewijzigde 

beleid niet ten koste mag gaan van kwetsbare kinderen.

Toetsterreur
Ton Elias (VVD) pleitte tijdens de behandeling van de 

onderwijsbegroting verder voor een meer zakelijk 

klimaat. “Er is sprake van fi nanciële nonchalance in 

het onderwijs.” Hij vindt dat fi nanciële beslissers aan 
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> Jongeren in speciaal onderwijs eerder 
aan joint
In het speciaal onderwijs cluster 4 – leerlingen met gedragsproblemen – heeft 20 procent van 

de 12- tot 13-jarigen al eens geblowd, terwijl dat in het regulier onderwijs slechts 4 procent is.

Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbosinstituut en de 

Universiteit Utrecht. Ook in de jeugdzorg wordt onder 

12- en 13-jarigen veel eerder drugs gebruikt. Jongeren 

in het speciaal onderwijs en de jeugdzorg zouden 

eerder geneigd zijn drugs te gebruiken omdat zij psy-

chiatrische problemen hebben. Ook zou meespelen dat 

ze minder sociale vaardigheden hebben en gevoeliger 

zijn voor groepsdruk. Het Trimbosinstituut bracht de 

verschillen in kaart om daarmee zicht te krijgen op 

verslaving en harddrugsgebruik op latere leeftijd.

Het onderzoek sluit aan bij het beleid van het ministe-

rie van VWS. In het regeerakkoord staan maatregelen 

die met name kwetsbare jongeren moeten beschermen 

tegen drugs- en alcoholgebruik en daarmee samenhan-

gend probleemgedrag. <

> Meer informatie: www.trimbos.nl

minimumeisen moeten voldoen.” Kathleen Ferrier 

(CDA) wil op den duur af van de ‘toetsterreur’ in het 

onderwijs. Het toetsen van kleuters wijst ze pertinent 

af. De vrees voor ‘toetsomanie’ vindt de minister niet 

terecht: “Toetsen is geen doel, maar blijft een middel.”

En als Nederland vooruit wil, moet meer in onderwijs 

geïnvesteerd worden, bepleit Klaver (GroenLinks). 

Volgens de minister is er echter geen directe relatie tus-

sen onderwijsuitgaven en prestaties. “Ik ga voor winst 

binnen het huidige stelsel.” Van Dijk vraagt de minis-

ter om een verbod op verdere bezuinigingen op het 

onderwijs. Daarover gaat het kabinet in gezamenlijk-

heid, antwoordde de minister.

De minister, staatssecretaris en de woordvoerders van 

verschillende partijen complimenteerden de mensen 

uit het onderwijs tot slot nog wel nadrukkelijk met 

hun werk. Met name ook de leidinggevenden. Van 

Bijsterveldt: “Wij hebben in de afgelopen jaren op aller-

lei plekken het bashen van management meegemaakt. 

Ik heb daar altijd voor gewaarschuwd, omdat ik ervan 

overtuigd ben dat een inspirerende leidinggevende 

ongelofelijk veel kan betekenen in de school.” <

> Onderwijsraad: ‘Niet alleen met taal 
en rekenen bezig zijn’
Niet alleen met taal en rekenen bezig zijn op school, waarschuwt de Onderwijsraad in haar studie 

‘Maatschappelijke achterstanden van de toekomst’. De AVS is blij met het advies.

Aanzienlijk meer mensen dan twintig jaar geleden 

hebben anno nu een middelbare of hogere opleiding 

genoten. Het is echter zaak extra alert te zijn op de 

jongeren die de school verlaten zonder voldoende basis-

vaardigheden, want ook zij moeten een plek krijgen 

op een arbeidsmarkt die steeds weer nieuwe en vaak 

zwaardere eisen stelt aan de komende generaties. Door 

toenemende internationalisering is in steeds meer 

banen kennis van andere culturen en talen nodig. En 

het belang van ict vraagt ook om nieuwe vaardigheden.

Scholen moeten hun leerlingen daarom voorbereiden 

op de ingewikkelder wordende samenleving, vindt 

de Onderwijsraad. En zich niet alleen richten op de 

kernvakken taal en rekenen. AVS-voorzitter Ton Duif is 

blij met het advies. “Het is helemaal in lijn met onze 

opvatting: onderwijs is meer dan alleen de focus op 

taal en rekenen. Het is ook de taak van de scholen de 

leerlingen voor te bereiden op de samenleving.”

Plasterk
De Onderwijsraad bracht het rapport uit op verzoek van 

de vorige minister van onderwijs, Ronald Plasterk. Hij 

wilde weten, nu er steeds meer hoger opgeleiden zijn, 

wie in de toekomst risico gaat lopen op achterstand. <

> Het rapport is te vinden op www.onderwijsraad.nl.
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> Invoeren verplicht leerlingvolgsysteem en 
centrale eindtoets in speciaal (basis)onderwijs 
uitgesteld
Het tijdpad voor de voorgenomen invoering van leerling- en onderwijsvolgsystemen en van 

de centrale eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is aangepast. 

De verschuiving naar een later moment biedt deze schoolsoorten meer tijd voor de invoering.

> Internetconsultatie over stichten en opheffen 
openbare basisscholen

Er loopt een internetconsultatie over het ontwerpwetsvoorstel ‘Stichten en opheffen openbare 

scholen en verlenging opheffi ngstermijn in het primair onderwijs’. Doel is de huidige regels te 

versoepelen. Tot 1 januari 2012 kan gereageerd worden op het voorstel.

Aanvankelijk werd uitgegaan van 1 augustus 2012 

respectievelijk het voorjaar van 2015. Het voorge-

nomen tijdstip van invoering van een leerling- en 

onderwijsvolgsysteem (lovs) wordt verschoven van 

1 augustus 2012 naar 1 augustus 2014, zodat scholen 

voor speciaal (basis)onderwijs de gelegenheid krijgen 

om het werken met een lovs in hun dagelijkse praktijk 

te implementeren en de gegevens leren benutten ter 

versterking van het onderwijsleerproces. De gehan-

teerde leerlingvolgsystemen zullen vanaf het schooljaar 

2014/2015 een reeks van toetsen op ten minste het ter-

rein van de Nederlandse taal en van rekenen/wiskunde 

moeten bevatten. De resultaten en inzichten over de 

leervorderingen van leerlingen zullen dan aantoon-

baar moeten worden gebruikt bij de inrichting van 

het onderwijsleerproces. Met het opschuiven van het 

invoeringsmoment krijgen scholen voor speciaal (basis)

onderwijs de gelegenheid om ervaring op te doen met 

de toetsen in het lovs.

Speciaal onderwijs
Voor de invoering van de centrale eindtoets in het s(b)o 

wordt gekoerst op het schooljaar 2015/2016 in plaats 

van 2014/2015. Dat betekent dat de centrale eindtoets 

in deze sector voor het eerst in het voorjaar van 2016 

zal worden afgenomen. De scholen, het College voor 

Examens en het Cito krijgen hierdoor meer tijd om zich 

voor te bereiden. Deze aanpassing wordt meegenomen 

in het wetsvoorstel ‘Toetsing in het primair onderwijs’, 

dat binnenkort bij de Tweede Kamer wordt ingediend. <

Het ontwerpwetsvoorstel geeft een aantal extra 

mogelijkheden voor een verzelfstandigd bestuur 

voor openbaar onderwijs. Het gaat om de volgende 

mogelijkheden:

•  een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs 

krijgt – net als burgemeester en wethouders – de 

mogelijkheid om een openbare school te stichten;

•  een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs 

krijgt ook de mogelijkheid om een eigen openbare 

school op te heffen. Opheffi ng is alleen mogelijk als 

de gemeenteraad – vanuit zijn verantwoordelijkheid 

voor openbaar onderwijs – de kans heeft gekregen de 

openbare school over te nemen (om deze zelf in stand 

te houden).

Daarnaast krijgen ouders een initiatiefrecht om een 

openbare basisschool te laten oprichten en wordt de 

termijn waarbinnen een basisschool onder de ophef-

fi ngsnorm mag zitten verlengd van drie naar vijf jaar.

Reacties
De reacties op het conceptwetsvoorstel worden betrok-

ken bij de formulering van het defi nitieve wetsvoorstel. 

Dit wetsvoorstel wordt medio volgend jaar ingediend 

bij de Tweede Kamer. <

> Reageren? www.internetconsultatie.nl/
stichtenopheffenpo
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> Amsterdam transparant over kwaliteit 
basisscholen
De eerste Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam is uit. Deze geeft inzicht in de kwaliteit 

van onderwijs per school. Zodat ouders zich een volledig beeld over een school kunnen vormen bij 

de schoolkeuze.

> Pilot leerwinst en toegevoegde waarde
start in januari
In het actieplan Basis voor Presteren kondigde minister Van Bijsterveldt een pilot aan om samen met 

scholen en besturen in het primair onderwijs werkwijzen te beproeven om de leerwinst en toe gevoegde 

waarde van scholen beter in beeld te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van toetsinstrumenten 

als een begin- en eindtoets en gegevens uit leerling- en onderwijsvolgsystemen. De voorbereidingen 

zijn inmiddels in volle gang en de activiteiten van de pilotscholen starten in januari 2012.

Bovendien is het de bedoeling dat ouders door de kwa-

liteitswijzer inzicht krijgen in de vorderingen van hun 

kind op bijvoorbeeld lees- en rekengebied. Deze trans-

parantie zou onder andere moeten leiden tot hogere 

betrokkenheid van ouders en kwaliteitsverbetering 

van zwakke scholen. In het overzicht zijn bijvoorbeeld 

opgenomen het oordeel van de onderwijsinspectie, het 

aantal leerlingen, de score van de Cito-eindtoets en de 

schooladviezen, maar ook schoolprestaties tussentijds 

op taal en rekenen.

De Kwaliteitswijzer – met daarin alle 204 Amsterdamse 

basisscholen – is samengesteld met openbare gegevens en 

is een gezamenlijke uitgave van de Amsterdamse school-

besturen en de gemeente. De Haagse PVV-fractie stelt in 

navolging van Amsterdam voor om ook een kwaliteitswij-

zer in het Haagse basisonderwijs te introduceren. <

Doel is na te gaan of de leerwinst en toegevoegde waar-

de van scholen een grotere rol kunnen spelen bij de 

beoordeling van de opbrengsten: of deze bijdragen aan 

een betere weging van de opbrengsten van een school. 

Leerwinst is de toename van vaardigheden of kennis 

van individuele leerlingen of groepen van leerlingen, 

gedurende (een bepaald deel van) de leerweg. De toege-

voegde waarde geeft aan welke bijdrage de school levert 

aan de ontwikkeling (of leerwinst) van alle leerlingen.

In hoeverre de toegevoegde waarde is toe te schrijven 

aan de kwaliteit en inspanningen van de school en/of 

de leerkracht wordt bekeken door de toetsscore in 

meer of mindere mate te corrigeren voor andere facto-

ren die kunnen bijdragen aan de leerwinst, zoals het 

opleidingsniveau van de ouders, de taal die thuis wordt 

gesproken, of de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

de leerling. Het is niet mogelijk om voor alle externe 

invloeden te corrigeren. De toegevoegde waarde is 

daarom een benadering van de werkelijke invloed die 

scholen hebben op de prestaties van hun leerlingen. 

Een aantal pilotscholen beschikt over een leerling- 

en onderwijsvolgsysteem dat de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen zichtbaar maakt. Op deze 

scholen zal specifi ek aandacht worden gegeven aan de 

relatie tussen de sociaal-emotionele ontwikkeling en 

de leerwinst bij leerlingen op het gebied van taal en 

rekenen.

Rondom het toetsen van het jonge kind speelt een aan-

tal specifi eke vraagstukken. Daarom zijn de functie, 

vorm en inhoud van een begintoets bij het bepalen van 

de leerwinst en toegevoegde waarde onderdeel van de 

pilot. In de pilot wordt ook gekeken of zich ongewenste 

neveneffecten voordoen, zoals teaching to the test of een teaching to the test of een teaching to the test
te eenzijdige aandacht voor taal en rekenen.

Eindrapportage
De pilot – die eindigt in september 2013 – is een 

samenwerking tussen onderwijspraktijk, wetenschap, 

inspectie en het ministerie van OCW. Zo’n 45 scholen 

voor basis- en speciaal (basis)onderwijs nemen deel. De 

tussen- en eindresultaten worden voorgelegd aan een 

klankbordgroep, waarin ook de AVS vertegenwoordigd 

is. Omstreeks 1 januari 2014 zal de eindrapportage van 

de pilot beschikbaar zijn. <
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> SCP: ‘Sectoralisering zet 
samenhang binnen onderwijsstelsel 
onder druk’
De sectoralisering van het onderwijsbeleid zet de samenhang binnen het onderwijsstelsel 

onder druk, blijkt uit een studie van het SCP door Ria Bronneman-Helmers. “Het leidt 

tot aansluitingsproblemen en tot het doorschuiven van verantwoordelijkheden tussen 

onderwijssectoren. Ondanks diverse maatregelen om de aansluitingsproblemen te verminderen, 

zoals de referentieniveaus voor rekenen en taal, is van een sectoroverstijgende visie op het 

onderwijsstelsel geen sprake.”

Sinds de eeuwwisseling richt het beleid zich nog vrij-

wel uitsluitend op de vier onderwijssectoren primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie, en hoger onderwijs. Dat is 

volgens de SCP-studie niet bevorderlijk voor de samen-

hang binnen het onderwijsstelsel. “De vier onderwijs-

sectoren werden het belangrijkste aangrijpingspunt 

voor het overheidsbeleid. De Onderwijsraad is nog de 

enige instantie die verkenningen en adviezen met een 

sectoroverstijgende invalshoek uitbrengt.” De beleids-

aandacht verschoof van het onderwijsstelsel naar het 

onderwijsbestel: de vele instanties en organisaties die 

verantwoordelijk zijn voor of invloed uitoefenen op 

het functioneren van het onderwijsstelsel. De over-

heid ontwikkelde vooral beleid ten aanzien van de 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de belangrijkste 

betrokken partijen op het niveau van de scholen en 

instellingen, maar schoot echter tekort in haar bestel-

verantwoordelijkheid op landelijk niveau. Bronneman: 

“Waar bijvoorbeeld ‘beleid van onderop’ als gevolg van 

belangentegenstellingen niet werkte – het ‘weer samen 

naar school’- en ‘Passend onderwijs’-beleid – greep de 

overheid niet in.”

Het overheidsbeleid met betrekking tot het onderwijs-

stelsel was in de afgelopen twintig jaar ook niet erg 

consistent, concludeert de onderzoeker. “De beleidspri-

oriteit verschoof in diezelfde periode van doelmatig-

heid naar de toegankelijkheid en vervolgens naar de 

kwaliteit van het onderwijs. De beleidsvorming over 

het onderwijs verliep vaak zeer moeizaam, leidde in 

een enkel geval nergens toe en had soms zelfs averecht-

se effecten.”

Sectoralisering
In de periode 1990-2010 kwamen er nieuwe spelers bij, 

zoals de sectorraden (PO-Raad) en de landelijke organi-

saties van werkgevers. Hun invloed nam de afgelopen 

jaren sterk toe. De onderwijsvakbonden zagen hun 

invloed afnemen. Deze sectoralisering van het onder-

wijsbeleid zet de samenhang binnen het onderwijs-

stelsel echter wel onder druk, meent Bronneman. “Het 

leidt tot aansluitingsproblemen en tot het doorschui-

ven van verantwoordelijkheden tussen onderwijssec-

toren. De overheid nam de afgelopen jaren wel diverse 

maatregelen om de aansluitingsproblemen te vermin-

deren (zoals de referentieniveaus voor rekenen en taal). 

Van een sectoroverstijgende visie op het onderwijsstel-

sel is echter geen sprake.”

Met de SCP-studie ‘Overheid en onderwijsbestel. 

Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel 

(1990-2010)’ neemt Ria Bronneman-Helmers na 35 jaar 

afscheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook 

heeft zij dit proefschrift onlangs aan de Universiteit 

van Amsterdam verdedigd. <

> Meer informatie: www.scp.nl

> Ton Duif zondag in KRO Brandpunt
AVS-voorzitter Ton Duif komt aanstaande zondagavond 18 december aan het woord in een uitzending van het KRO-

televisieprogramma Brandpunt. Het onderwerp is de relatie school-ouders. Hebben ouders nog vertrouwen in schoolleiding 

en leerkrachten of staan ze om het minste of geringste op hoge poten in de school om verhaal te halen?
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> Beleidsregel 
financieel toezicht 
gepubliceerd
Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs de 
beleidsregel ‘Financieel toezicht po en vo 2011’ 
gepubliceerd.

Het fi nancieel toezicht op het onderwijs is in handen 

gesteld van de Inspectie van het Onderwijs. De hoofd-

lijnen hiervan zijn al toegevoegd aan het toezichts-

kader po/vo en in het Jaarwerkplan van de inspectie. 

De gepubliceerde beleidsregel heeft tot doel om een 

verdere uitwerking te geven aan het toezicht in het po 

(inclusief de expertisecentra) en vo.

In de beleidsregel wordt nader ingegaan op:

•  de fi nanciële continuïteit;

•  de fi nanciële doelmatigheid;

•  de fi nanciële rechtmatigheid van bekostiging en 

besteding. <

> De beleidsregel is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/onderwijsenleerlingzorg/inspectie.

> Arnold Jonk nieuwe 
hoofdinspecteur primair 
onderwijs
Dr. Arnold Jonk wordt per 1 mei 2012 de nieuwe 
hoofdinspecteur primair onderwijs en expertise-
centra bij de Inspectie van het Onderwijs. Hij volgt 
Leon Henkens op, die per 1 juli met pensioen gaat.

Jonk werkt sinds april 2007 bij het ministerie van 

OCW. Hij begon daar als programmadirecteur 

Kenniseconomie. Vanaf maart 2008 is hij directeur 

Kennis. In die functie is hij onder meer verantwoor-

delijk voor het bevorderen van evidence based beleid, 

strategisch informatiebeleid en het verbeteren van 

het  contact tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Voor hij bij OCW kwam was Jonk onder meer werkzaam 

bij de EVD (het agentschap van het ministerie van 

Economische Zaken voor internationaal ondernemen 

en samenwerken), adviesbureau Het Expertise Centrum 

(HEC) en de Universiteit van Amsterdam. <

> Leerstoel Talent ontwikkeling op 
Universiteit Twente
De Universiteit Twente is een nieuwe leerstoel rijker: Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek. 
De leerstoel werd aangeboden door diverse gemeenten uit de regio Twente, samen met een 
aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, het ROC van Twente, Saxion Hogeschool en 
de Kamer van Koophandel van Twente.

Doel van de leerstoel is aantonen wat het onderwijs en 

de samenleving te doen staat om de talenten van jonge-

ren positief te stimuleren. Dit gebeurt via wetenschap-

pelijk – psychologisch en onderwijskundig – onderzoek, 

netwerkvorming en de vertaling van onderzoeksresulta-

ten. De focus ligt op twee gebieden: primair onderwijs-

vmbo-mbo en primair-voortgezet-hoger onderwijs. 

Minister Van Bijsterveldt: “Wat deze leerstoel bijzonder 

maakt, is dat het onderzoek verbindt met de onderwijs-

praktijk, waardoor resultaten ook meteen bruikbaar 

zijn in de klas.” De samenwerking tussen de scholen, de 

lokale overheden en de Universiteit Twente die samen 

deze leerstoel initieerden is uitzonderlijk.

De procedure voor het aanstellen van een kandidaat is 

inmiddels in gang gezet. <

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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> Pensioenen ook in 2012 niet omhoog

Pensioenfonds ABP indexeert de pensioenen van – gewezen – deelnemers en gepensioneerden in 

2012 niet. De pensioenen groeien dus wederom niet mee met de gemiddelde loonontwikkeling in 

de sectoren overheid en onderwijs. De pensioenpremie bij ABP blijft vrijwel gelijk, meldt het fonds.

ABP had eind oktober 2011nog steeds een dekkingste-

kort met een dekkingsgraad van 94 procent. Dat komt 

vooral door de lage rente. De beleggingen blijven, 

ondanks het zware weer op de fi nanciële markten, 

redelijk op peil. Omdat de fi nanciële positie niet vol-

doende is, kan ABP de pensioenen niet indexeren. De 

loonontwikkeling in de sectoren onderwijs en overheid 

bedroeg gemiddeld 0,25 procent in 2011.

De kostendekkende premie en de tijdelijke herstelop-

slag van 1 procent blijven vooralsnog zoals ze nu zijn. 

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen 

is per 1 januari 2012 21,9 procent (inclusief 1 procent 

herstelopslag). De premie voor de compensatie van 

de Algemene nabestaandenwet stijgt van 0,2 naar 0,3 

procent.

Begin 2012 beoordeelt het bestuur of de fi nanciële 

positie van ABP zich volgens het herstelplan ontwik-

kelt – de dekkingsgraad van ABP zou begin van 2014 

minstens 104,5 procent moeten zijn. Peildatum daar-

voor is 31 december 2011. Als de situatie deze maand 

dus niet verbeterd, zal het bestuur maatregelen moe-

ten treffen. ABP zal dan de tijdelijke herstelopslag 

verhogen van 1 naar 3 procent in 2012. Ook zal het 

bestuur besluiten of en zo ja welke aanvullende maat-

regelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het verder ver-

hogen van de premie, het verlagen van uitkeringen en 

de pensioenaanspraken van actieve (gewezen) deelne-

mers. Mocht het ABP-bestuur tot een verlaging moeten 

besluiten, dan wordt deze maatregel waarschijnlijk in 

april 2013 uitgevoerd. <

> AVS in gesprek met 
PO-Raad en VO-raad 
over samenwerking

Sinds enige tijd is de AVS in gesprek met de 
PO-Raad en VO-raad over samenwerking om 
de onderwijsbelangen van de sector beter te 
behartigen. De besturenorganisaties hebben 
zich onlangs bij dit overleg aangesloten. Om 
een mogelijke samenwerking vorm te geven zijn 
verkennende besprekingen begonnen.

Het bestuur van de AVS wil benadrukken dat het 

hier niet gaat om de autonome positie van het vak-

bondsgedeelte en de dienstverlening van de AVS. 

De AVS is altijd vóór de ontwikkeling van een sterke 

sector vertegenwoordiging geweest, die met één 

stem spreekt. Het huidige overleg is bedoeld om dat 

te bereiken. <

> Schoolbestuur 
Consent beste werk-
gever van Twente 
en Achterhoek

Schoolbestuur Consent, koepelorganisatie voor 
het openbaar onderwijs in Enschede en Thales uit 
Hengelo, is onlangs uitgeroepen tot beste werkgever 
van Twente en de Achterhoek. 

Het won de regionale Beste Werkgever Award 2011 in 

de categorie non-profi t. De verkiezing was onderdeel 

van de beurs ‘Busi ness Meets Twente’, met als doel de 

Regio Twente op de kaart te zetten als ondernemende 

en  inno vatieve kennisregio. Voor het eerst sleepte 

een onderwijs organisatie de prijs in de wacht. De 

 benoeming is gebaseerd op een tevredenheidsonder-

zoek onder de werknemers van Consent. <

‘Wereldwijd toegang tot onderwijs voor ieder kind’

Maak het mogelijk. Word een WEF-school.
Kijk op www.worldeducationforum.com/nl wat u kunt doen om te helpen.
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goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Word nu 
voordelig AVS-lid 
en kom met ruim 50% korting naar het congres!

Als u nu lid wordt van de AVS betaalt u tot 1 augustus aanstaande 
slechts 25 euro (voor het persoonlijk deel van de) contributie* en 
kunt u op 16 maart aanstaande voor de ledenprijs naar het AVS-
congres 2012 ‘Lerend leiden, Leiden leren’ in het NBC in Nieuwegein. 
Leden betalen ruim 50 procent minder dan niet-leden! Daar bovenop 
geldt een aantrekkelijke vroegboekkorting als congresdeelnemers  vroegboekkorting als congresdeelnemers  vroegboekkorting
zich vóór 8 februari aanstaande inschrijven.

Dus: word AVS-lid en/of maak uw collega(‘s) voordelig lid en bezoek samen 

het AVS-congres! Bovendien profi teert u ook nog eens van de oplopende 

korting op uw eigen contributie bij het aanbrengen van een of meerdere leden.

Kijk voor het volledige congresprogramma op www.avs.nl/congres2012 en 

meld u aan! Meer informatie over het lidmaatschap: www.avs.nl/lidworden

*Als u (minimaal) lid blijft tot 1 augustus 2013.extra:
masterclasses

op 15 maart

betaal slechts 
d 250 ipv d 510 !

m e t  t 1 0 0  ko r t i n g  o p  s t u d i e r e i s  n a a r  k r a k a u !

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, gesprekken 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 steden 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)
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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’
www.avs.nl/congres2012

AVS Agenda
24 december 2011 t/m
8 januari 2012
Kerstvakantie

12 januari
Theorie U in de school

13 januari
Opbrengstgericht leiderschap (2)

18 januari
Minileergang Middenmanagement

19 en 20 januari
Meesterlijk coachen

20 januari
Interim management, iets voor u? (slotdag)

25 januari
Integraal leiderschap voor startende 
directeuren
Integraal leiderschap voor directeuren

26 januari
Opbrengstgericht leiderschap

26 en 27 januari
Interim management, iets voor u?
Human Dynamics deel 1 (2)

(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 
Vanja de Groot, Jos Hagens, 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).

AVS-bestuur en -medewerkers wensen u een gezellige Kerst
en een voorspoedig Nieuwjaar!

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC®-keurmerk draagt.

> Vernieuwde stimulerings-
regeling ‘Coaching voor en door 
schoolleiders’ in 2012

Het eerdere door OCW gefi nancierde project ‘Coaching voor en door 

schoolleiders ‘krijgt vanwege het succes in 2012 een nieuwe impuls 

in de vorm van een stimuleringsregeling. Hierdoor kunnen samen-

werkingsverbanden van minimaal drie schoolbesturen in totaal 

zestig ervaren schoolleiders laten opleiden als coach van startende 

schoolleiders.

Uit de evaluatie van de eerste regeling bleek dat startende schoolleiders door de 

coaching meer zelfvertrouwen krijgen, sneller zijn ingewerkt en een hogere kwa-

liteit van werk leveren. Naast het vergroten van hun bekwaamheid, is de regeling 

ook bedoeld om de regionale samenwerking op het gebied van professionalisering 

te versterken.

Tot 23 januari 2012 kan ieder verband voor minimaal zes en maximaal tien school-

leiders een aanvraag indienen. Dat geldt ook voor de schoolbesturen die gebruik-

maakten van de eerste regeling in 2010/2011. Schoolleiders die eerder een training 

hebben gevolgd in het kader van de regeling zijn uitgesloten van deelname.

Er is maximaal 3.000 euro per persoon beschikbaar voor het volgen van een 

coachings training. Deze vergoeding is daarnaast ook te gebruiken voor het bekos-

tigen van coachingsgesprekken en voor deelname aan een netwerkbijeenkomst 

voor coaches. De regeling loopt tot 1 januari 2013. Voor de uitvoering van deze 

 stimuleringsregeling is een begeleidingsgroep ingesteld, met daarin onder andere 

de AVS. Deze begeleidingsgroep zal de aanvragen beoordelen en een selectie 

maken. <

> Meer informatie en het aanvraagformulier staan op www.sboinfo.nl. Contactpersoon 

is Francien Zwaneveld, tel. 070-376 5815, f.zwaneveld@caop.nl.


