
Met de nota van wijziging wordt het wetsvoorstel op de 

volgende punten inhoudelijk gewijzigd:

•  Tijdelijke plaatsingen gelden voortaan voor alle leerlin-

gen waarbij de beslissing over de toelating niet binnen 

tien weken is genomen en die niet staan ingeschreven 

op een andere school. Dit geldt dus niet alleen voor kin-

deren die bij de start van het schooljaar nog geen plek 

hebben.

•  Er moet een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden 

opgesteld voor alle leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben, dus niet alleen voor de leerlingen voor 

wie wordt afgeweken van het onderwijsprogramma.

•  Het eerste ondersteuningsplan moet uiterlijk op 

1 februari 2013 aan de ondersteuningsplanraad van 

het samenwerkingsverband worden voorgelegd – uit-

gaande van de huidige planning voor de invoering 

van Passend onderwijs.

De vragen van de Kamerleden gingen over vrijwel alle 

onderdelen van het wetsvoorstel. Een aantal onderwer-

pen kreeg extra aandacht, zoals de precieze invulling 

van de zorgplicht voor scholen en wanneer een leerling 

tijdelijk kan worden geplaatst. Andere onderwerpen die 

aandacht kregen waren de rol van ouders bij het OPP 

en de rechtsbescherming voor ouders, de groei van het 

aantal geïndiceerde leerlingen, de nieuwe bekostigings-

systematiek en de gevolgen van Passend onderwijs voor 

het leerlingenvervoer.

De ledenraad van de AVS heeft inmiddels laten weten 

akkoord te gaan met het onderhandelaarsakkoord mobili-

teit Passend onderwijs. AVS-voorzitter Ton Duif: “Dit laat 

onverlet dat de ledenraad heeft uitgesproken nog steeds 

afwijzend te staan tegenover het  bezuinigingspakket van 

300 miljoen euro. Wij zullen ons tot het laatste moment 

met alle democratische middelen hiertegen  blijven 

verzetten.”

De behandeling van het wetsvoorstel Passend onderwijs 

in de Tweede Kamer, inclusief de wijzigingen, staat 

gepland voor 6, 7 en 8 maart aanstaande. De bonden, 

waaronder de AVS,  berei den rondom deze week een actie 

voor, gericht op de beïnvloeding van de politiek. <

> De antwoorden van de minster op de Kamervragen en 

de nota van wijziging zijn te vinden op www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/passendonderwijs en 

www.passendonderwijs.nl.
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Wijzigingen in
wetsvoorstel
Passend onderwijs

AVS blijft bezuiniging afwijzen en bereidt actie voor

Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer eind januari voorzien van antwoorden op vragen over het 

wetsvoorstel Passend onderwijs. Daarnaast heeft minister Van Bijsterveldt een nota van wijziging gestuurd. 

Naast enkele technische wijzigingen, wordt ook een aantal inhoudelijke zaken gewijzigd met betrekking 

tot tijdelijke plaatsing, het ontwikkelingsperspectief en de procedure voor het ondersteuningsplan.
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> Gemeenten krijgen definitief geen 
instemmingsrecht Passend onderwijs
Gemeenten krijgen geen instemmingsrecht op de ondersteuningsplannen van de beoogde 

samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een 

brief aan de G4 en de G32. Ze houdt daarmee vast aan de keuze die in het wetsvoorstel al eerder 

werd gemaakt.

> Atsma wil asbestinventarisatie op scholen 
verplichten
Schoolbesturen moeten binnen nu en een jaar hebben geïnventariseerd of hun schoolgebouwen 

– indien gebouwd vóór 1994 – asbest bevatten. Anders wil staatssecretaris Atsma van Milieu hen 

daartoe verplichten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder gaf de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) aan het instemmingsrecht noodzakelijk te vin-

den met deze grote steden, omdat het wetsvoorstel 

onvoldoende duidelijkheid zou geven over de verschil-

lende verantwoordelijkheden voor de ondersteuning. 

Maar de minister wil scholen zelf laten bepalen wat 

zij aan zorg en ondersteuning leveren. Het is volgens 

haar voldoende dat de beoogde samenwerkingsver-

banden verplicht de ondersteuningsplannen met de 

betrokken gemeente(n) bespreken ‘in een op overeen-

stemming gericht overleg’. Instemmingsrecht zou 

volgens de minister de eigen verantwoordelijkheid 

van de samenwerkingsverbanden te veel doorkruisen 

en het zou tijdrovend zijn, door de mogelijke betrok-

kenheid van meer gemeenten. “Een instemmingsrecht 

van elke gemeente kan bij verschil van opvatting tus-

sen de gemeenten leiden tot vertraging in de besluit-

vorming en zelfs tot een impasse, wanneer een enkele 

gemeente niet wil instemmen.” Bovendien wijst Van 

Bijsterveldt erop dat de verantwoordelijkheid van 

gemeenten (met uitzondering van de drie grootste-

delijke regio‘s) voor de jeugdzorg op dit moment nog 

beperkt is. De decentralisatie van de jeugdzorg naar 

de gemeenten vindt pas plaats enkele jaren na de 

beoogde inwerkingtreding van de wetgeving Passend 

onderwijs. <

Momenteel geldt voor de asbestinventarisatie nog een 

vrijwillige fase. “Scholen moeten hun verantwoorde-

lijkheid nemen. Ik wil dat we de samenleving ook kun-

nen laten zien dat dat gebeurt”, aldus staatssecretaris 

Atsma. Ouders, schoolpersoneel en andere betrokke-

nen kunnen op internet zien of een bepaald schoolge-

bouw al op de aanwezigheid van asbest onderzocht is. 

De VNG en de koepelorganisaties van primair en voort-

gezet onderwijs hebben afgelopen voorjaar onderzoek 

gedaan onder de locatiebeheerders van 9.168 schoolge-

bouwen. De resultaten van deze inventarisatie zijn te 

zien op een ‘asbestkaart’, die is opgenomen in de Atlas 

van de Leefomgeving (www.atlasinfo.nl).
Uit het onderzoek blijkt dat 79 procent een gebouw 

bezit van vóór 1994. Van deze scholen zegt 40 procent 

dat ooit een asbestinventarisatie is uitgevoerd. Bijna 

de helft hiervan was recent (minder dan twee jaar 

geleden). Bij 81 procent is asbest aangetroffen en bij 

37 procent werd geadviseerd om direct (een deel van) 

het aangetroffen asbest te verwijderen. In totaal is uit 

34 procent van de geïnventariseerde schoolgebouwen 

daadwerkelijk asbest verwijderd.

Dat nog niet alle schoolbesturen hun gebouwen heb-

ben laten onderzoeken op aanwezigheid van asbest, is 

voor een deel te verklaren uit de schaarste aan gecer-

tifi ceerde inventarisatiebureaus, aldus Atsma. Deze 

bedrijven zitten aan de grenzen van hun capaciteit. 

Daardoor lukt het zeker niet om vóór juli 2012 alle 

gebouwen onderzocht te hebben. Als schoolbesturen 

ook over een jaar nog niet in actie zijn gekomen, wil 

Atsma hen daartoe echter verplichten. <
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> Naast voorbereiden steeds meer 
implementatie van functiemix in po
Het primair en voortgezet onderwijs zijn in het kader van de functiemix tot nu toe het verst 

gevorderd met het benoemen van leerkrachten in een functie met een hogere salarisschaal, blijkt 

uit de derde tussenmeting versterking functiemix die in opdracht van het ministerie van OCW is 

uitgevoerd. De BVE-sector heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet en het hbo blijft enigszins 

achter. Binnen het po zijn scholen niet meer alleen bezig met het treffen van voorbereidingen, maar 

worden de plannen steeds meer geïmplementeerd.

Vrijwel elke po-school heeft criteria opgesteld voor de 

hantering van de functiemix en bijna elke leerkracht is 

op de hoogte van de functiemix. En er vinden daadwer-

kelijk benoemingen in functies met een hoger schaal 

plaats. Nieuw opgestelde criteria hebben met name 

betrekking op goed functioneren, specifi eke taken en 

een onderwijsrelevant diploma. Ze zijn volgens leer-

krachten eerlijker en transparanter dan de voorheen 

gehanteerde criteria.

Vooral goed functioneren en het uitvoeren van spe-

cifi eke taken zijn aanleiding voor een benoeming 

in het kader van de functiemix. Tot de opgestelde 

benoemingscriteria kan ook een onderwijsrelevante 

opleiding behoren. Dat is echter aan het bestuur, die de 

functiemix-criteria opstelt. Uitgangspunt hierbij is een 

hbo+ denkniveau. Functiemix-benoemingen op basis 

van anciënniteit komen bij de versterking van de func-

tiemix niet veel voor. Uit de eerste invoeringsronde in 

het po blijkt dat het niet altijd leerkrachten met vooral 

lesgevende taken zijn die de hogere functies hebben 

gekregen. Veel intern begeleiders zijn in een hogere 

schaal terecht gekomen.

De meeste scholen willen de invoering van de functie-

mix als kapstok gebruiken voor het (verder) professio-

naliseren van de gesprekkencyclus, maar hieraan is nog 

niet altijd een concrete invulling gegeven. De criteria 

komen nog niet standaard terug in de functionerings- 

en beoordelingsgesprekken.

De einddoelstellingen van de functiemix moeten in 

2014 zijn gehaald. Doel van de functiemix is, naast het 

bieden van carrièreperspectief, het verder verhogen 

van de kwaliteit van de leerkracht en daarmee van 

het onderwijs. <

> De tussenmeting is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/personeelsbeleid/functiemix.

> Nieuwe directeur-generaal 
po en vo bij ministerie
De ministerraad heeft besloten om André de Jong 
voor te dragen voor benoeming tot directeur-
generaal primair en voortgezet onderwijs bij 
het ministerie van OCW. De benoeming gaat in 
op 1 april 2012.

De Jong (1953) is sinds 2008 bestuursvoorzitter van de 

Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Utrecht 

en de Willibrord Stichting. Twee stichtingen in het 

primair en voortgezet onderwijs met samen circa 

veertig scholen in Utrecht en omgeving. Daarvoor was 

hij onder andere directeur-generaal Rijksbegroting bij 

het ministerie van Financiën. De Jong volgt mevrouw 

Lazeroms op. <

> ABP-pensioen: aanvullende 
maatregelen nodig

Pensioenfonds ABP moet maatregelen nemen om 
te zorgen dat de fi nanciële situatie van het fonds 
weer gezond wordt. De dekkingsgraad is te laag 
om aanvullende maatregelen te voorkomen. Het 
verlagen van de pensioenen met ongeveer een half 
procent in 2013 is een reële optie, aldus ABP. En de 
premie gaat omhoog van 1 naar 3 procent.

Het precieze percentage – mochten de pensioenen 

daad werkelijk verlaagd moeten worden – is bekend 

 geworden op 1 februari. Dit percentage was bij het ter 

perse gaan van deze Kadernieuws nog niet openbaar. 

Het besluit moet vervolgens nog getoetst worden door 

De Nederlandsche Bank. Of het besluit tot verlaging 

 daadwerkelijk moet worden uitgevoerd per 1 april 2013, 

wordt bepaald op basis van de stand van de dekkings-

graad op 31 december 2012. <

> Kijk op www.abp.nl voor de meest actuele berichtgeving.
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> Kabinet akkoord met verbod gelaats-
bedekkende kleding
Het kabinet houdt vast aan een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding 

in het openbaar, dus ook op scholen. Mensen moeten elkaar in het gezicht kunnen zien en elkaar 

herkenbaar tegemoet kunnen treden, is het argument. Dat staat in het wetsvoorstel over de 

instelling van een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding, waarmee de 

ministerraad heeft ingestemd.

Open onderlinge communicatie vindt het kabinet van 

groot belang op plaatsen waar mensen elkaar tegen-

komen en ontmoeten. Het verplicht dragen van een 

boerka of niqab voor het gezicht in het openbaar is in 

strijd met de gelijkwaardigheid van mannen en vrou-

wen. Het legitieme doel om het dragen van gelaatsbe-

dekkende kleding te beperken, is het beschermen van 

het maatschappelijk verkeer én de openbare orde in 

onze samenleving. Daarmee is het kabinet van mening 

dat het wetsvoorstel niet in strijd is met het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het verbod geldt voor alle vormen van gelaatsbedek-

kende kleding, of het nu een bivakmuts of een boerka 

is. Het verbiedt deze kleding in Nederland op openbare 

plaatsen, in voor publiek toegankelijke gebouwen, 

bij onderwijsinstellingen, zorginstellingen en in het 

openbaar vervoer. Op overtreding van het verbod staat 

een geldboete van maximaal 390 euro.

Het verbod geldt niet voor gelaatsbedekking die nood-

zakelijk is voor de gezondheid, de veiligheid of voor het 

uitoefenen van een beroep of beoefenen van een sport. 

Uitgesloten van het verbod zijn ook evenementen zoals 

Sinterklaas, carnaval, Halloween of als een burgemees-

ter een ontheffi ng heeft verleend voor een bepaald 

evenement. Evenmin geldt het verbod voor plaatsen en 

gebouwen die zijn bestemd voor religieuze doeleinden. 

Het verbod is niet van toepassing in vliegtuigen en op 

passagiers die via de Nederlandse luchthavens op door-

reis zijn naar hun eindbestemming.

Met het voorstel geeft het kabinet uitvoering aan het 

voornemen zoals in het regeerakkoord staat. Het wets-

voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. <

> ‘Geen enkel draagvlak meer voor 
Van Bijsterveldt’
Directeuren en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs hebben geen enkel vertrouwen 

meer in hun minister Marja van Bijsterveldt, blijkt uit de Politieke Barometer Onderwijs van eind 

januari, die werd uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.

Het vertrouwen in de minister laat sinds haar aantre-

den een scherpe daling zien: van 72 procent in oktober 

2010 naar 20 procent in 2012 in het basisonderwijs. 

De bevraagde leerkrachten en directeuren zijn over 

een aantal beleidsvoornemens/genomen maatregelen 

echter wel positief: de meerderheid (59 procent, zowel 

in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs) 

vindt dat de invoering van de referentieniveaus taal 

en rekenen bijdraagt aan beter onderwijs. Ook over 

de intentie van Van Bijsterveldt om de ouderbetrok-

kenheid te vergroten om daarmee de prestaties van 

leerlingen te vergroten is met name het basisonderwijs 

positief (53 procent vindt dat dit zou bijdragen aan 

beter onderwijs). Over het creëren van meer loopbaan-

mogelijkheden voor leerkrachten (versterking van 

de functiemix) zijn de meningen verdeeld: ongeveer 

de helft vindt dat dit géén bijdrage levert aan beter 

onderwijs, maar ook zo’n een derde vindt dat dit wél 

bijdraagt aan beter onderwijs.

In zowel het basisonderwijs als het voortgezet onder-

wijs hebben leerkrachten en directeuren verder even-

eens weinig vertrouwen in het kabinet Rutte. In het 

basisonderwijs heeft 49 procent (enig) vertrouwen in 

het kabinet (dit was in oktober 2010 nog 67 procent). 

Twee politieke partijen profi leren zich sterk als ‘onder-

wijspartij’: veel leerkrachten en schooldirecteuren 

vinden dat D66 of de SP de partij is met de beste onder-

wijsplannen. VVD en PVV profi leren zich juist als ‘par-

tijen met de slechtste onderwijsplannen’, in het kielzog 

gevolgd door het CDA. <
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> ‘Nieuwe structuur pabo noodzakelijk’
Ontwikkel een landelijk kernprogramma voor de algemene kennis van de leerkracht basisonderwijs 

met gemeenschappelijke toetsing. Stel hogere eisen aan de instroom van de pabo, laat studenten 

een eigen profi el kiezen en zet daarnaast stevig in op aanvullende scholing voor beginnende 

leerkrachten. Om dit te verwezenlijken is een geheel nieuwe structuur van de pabo noodzakelijk, 

adviseert de Commissie Kennisbasis Pabo aan de HBO-raad in het rapport ‘Een goede basis’.

De commissie – ingesteld door het bestuur van de 

HBO-raad – kreeg de beschikking over een pakket ken-

nisbases waarin vakspecialisten al hadden aangegeven 

wat naar hun mening noodzakelijke kennis is voor de 

vakbekwame leerkracht. Voorzitter Heim Meijerink: 

“De commissie constateerde dat de ambities bij de 

pabo’s hoog liggen; dat verlangt de samenleving ook. 

Maar het pakket als geheel was niet in balans en naar 

onze inschatting in die vorm niet uitvoerbaar. Tegelijk 

zagen we dat de pabo’s veel werk op zich nemen dat 

thuishoort in het middelbaar onderwijs, of dat kan 

worden gedaan in de eerste werkzame jaren van jonge 

leerkrachten.”

Hogere instroomeisen
De commissie stelt een combinatie van maatregelen 

voor om de kwaliteit van de pabo te waarborgen en 

de overladenheid van de opleiding te verminderen. 

Zo moeten de pabo’s geen kennis gaan bijspijkeren bij 

wie de basis ontbreekt. De commissie doet concrete 

voorstellen voor hogere instroomeisen. Het gaat niet 

alleen om een minimum voor taal en rekenen, maar 

ook om toelatingseisen voor Engels, aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur & techniek. Daarbij moeten de 

pabo’s een brede kennisbasis meegeven: een kerncurri-

culum met de essenties voor een startende leerkracht. 

Voor elf vakken is concreet aangegeven wat er in zo’n 

basis thuishoort. Gemeenschappelijke diagnostische 

toetsen over de hele breedte van het vakkenpakket en 

landelijke toetsen voor zes vakken die certifi cerend 

gaan werken (eveneens taal en rekenen, Engels, aard-

rijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek). Elke 

student kiest een eigen terrein om zich nader in te 

verdiepen en zich daarmee te profi leren. En gebruik 

de beginperiode voor de klas ook voor het verder pro-

fessionaliseren, is het devies, zodat de pabo’s worden 

ontlast.

De HBO-Raad is blij met het advies. Men wil hierover 

in overleg treden met het voorbereidend hoger onder-

wijs, het basisonderwijs en de bewindslieden van het 

ministerie van OCW. <

> Het advies is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/kwaliteit.

> ‘Merendeel po-besturen leed verlies in 2010’
Het Cfi  heeft voor het funderend onderwijs de gegevens uit de aangeleverde jaarrekeningen over 

kalenderjaar 2010 geanalyseerd en gerapporteerd. In het (speciaal) basisonderwijs schreef in 2009 

de helft van de besturen rode cijfers, in 2010 is dat opgelopen tot tweederde. Dat meldt Infi nite 

Financieel BV op basis van de cijfers.

Het totale negatieve resultaat van de sector bedraagt 

126 miljoen euro. Het aantal besturen in deze sector 

met (op basis van kengetallen) mogelijke risico’s voor 

zijn fi nanciële continuïteit steeg van zeven in 2006 

naar 34 in 2010 (er zijn in totaal 1.110 besturen in deze 

categorie). In het (v)so is het aantal risicobesturen vijf (6 

procent van het totaal) en in het vo veertig (13 procent 

van het totaal). Het aantal risicobesturen in het vo steeg 

van 30 naar 40.

De schoolbesturen hebben gemiddeld genomen nog vol-

doende reserves om de problemen op te vangen, maar 

bezuinigen wel om de komende jaren weer positief uit 

te komen. Er is wel sprake van een dalende trend bij de 

vermogens. <
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> Prestatieafspraken primair onderwijs 
vastgelegd
De prestatieafspraken voor het primair onderwijs zijn onlangs vastgelegd in een bestuursakkoord, 

ondertekend door het ministerie van OCW en de PO-Raad. De AVS is hier, net als de overige vak-

organisaties, niet bij betrokken geweest. “Het zijn afspraken over schoolleiders en scholen die 

buiten ons om zijn vastgelegd in een akkoord tussen OCW en de besturen”, aldus AVS-voorzitter 

Ton Duif. “Wij nemen dit voor kennisgeving aan.”

De afspraken in het akkoord moeten leiden tot ver-

hoging van de onderwijskwaliteit en een versterking 

van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Hiervoor 

ontvangen schoolbesturen de komende jaren in totaal 

ruim 600 miljoen euro (prestatiebox, zie verderop).

Het akkoord zet in op een bredere invoering van het 

opbrengstgericht werken, professionaliseren van 

schoolleiders en leerkrachten, het verder terugbrengen 

van het aantal zeer zwakke scholen, een beter aanbod 

voor talentvolle leerlingen en het betrekken van ouders 

bij de prestaties van hun kinderen. Hiervoor is 130 mil-

joen euro beschikbaar in 2012, oplopend tot 150 mil-

joen euro in 2015.

Investeringen in de bekwaamheid en professionaliteit 

van het onderwijspersoneel en de school als organisatie 

vormen een belangrijk onderdeel van het bestuursak-

koord. Inschrijving in het schoolleiders- en lerarenregis-

ter wordt gestimuleerd.

In 2013 vindt een landelijke tussenevaluatie plaats 

om te beoordelen of de doelstellingen op sectorniveau 

gehaald worden en of de gekozen aanpak inderdaad 

leidt tot voldoende kwaliteitsverbetering. Ook komt 

er een monitor waarmee de gevolgen van de invoering 

van het nieuwe stelsel Passend onderwijs voor leerlin-

gen, leerkrachten en scholen nauwkeurig kan worden 

gevolgd.

Regeling prestatiebox
De samenhangende regeling Prestatiebox primair 

onderwijs is in het leven geroepen om de kwaliteit van 

het po te verbeteren. Uitgangspunt bij de prestatieaf-

spraken is dat schoolbesturen de ruimte hebben om de 

landelijke prioriteiten te vertalen naar het eigen beleid 

en dat ze daarbij uitgaan van hun (start)situatie. Dit 

moet leiden tot een gerichte inzet van de middelen die 

in de prestatiebox beschikbaar komen. De afspraken 

hebben betrekking op de schooljaren 2011/2012 tot en 

met 2014/2015. Het betreft de uitvoering van de actie-

plannen ‘Basis voor Presteren en Leraar 2020’ en de ver-

strekking van subsidie in het kader van het programma 

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. <

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

fi nancien/lumpsum.

> Scholen blijven investeren in 
professionalisering
Ondanks dat scholen te maken hebben met een steeds krapper wordend budget, blijven zij 

investeren in professionalisering.

Dit blijkt uit een onderzoek van NIDAP onder twee-

honderd basisscholen en honderd vo-scholen. Het 

belangrijkste doel van professionalisering is het effec-

tiever maken van onderwijs. Thema’s die te maken 

hebben met het slim organiseren van onderwijs, zoals 

opbrengst- en handelingsgericht werken en Passend 

onderwijs, winnen terrein. Het overgrote deel van de 

scholen geeft aan dat (een deel van) het onderwijzend 

personeel gebruikt maakt van de Lerarenbeurs.

Het onderzoek wijst ook uit dat het AVS-vakblad Kader 

Primair op de tweede plaats staat van meest geraad-

pleegde bladen. De website www.avs.nl wordt het best 

bezocht, na de site van het ministerie van OCW en die 

van de onderwijs inspectie.

De AVS heeft haar leden onlangs een uitgebreide 

enquête gestuurd over professionalisering. Leden 

 kunnen deze nog steeds invullen. De uitslag hiervan 

wordt in april gepubliceerd. <
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> Leerlingen iets beter in rekenen
Leerlingen in groep 5 van het basisonderwijs zijn iets beter geworden in rekenen en wiskunde, 

ondanks dat leerkrachten minder tijd hebben besteed aan reken- en wiskundeonderwijs. Dit blijkt 

uit onderzoek van Cito, uitgevoerd in 2010.

De onderdelen waarop leerlingen iets hoger scoren dan 

bij de peiling in 2003 zijn vermenigvuldigen en delen 

en complexe toepassingen (bijvoorbeeld 2 x 4 + 20). Ook 

scoren leerlingen hoger op meten en meetkunde en 

verhoudingen. Op het onderdeel basisautomatismen 

optellen en aftrekken is iets lager gescoord. Het niveau 

van de overige onderdelen is nagenoeg gelijk gebleven.

De ondervraagde leerkrachten besteden in totaal vier 

uur en bijna veertig minuten per week aan rekenen 

en wiskunde. Dat is minder dan in 2003: toen was dat 

gemiddeld vijf uur.

Afname centrale instructie
Bij het inrichten van de lessen ziet Cito ten opzichte 

van 2003 een verschuiving optreden naar organisatie-

vormen die differentiatie mogelijk maken. “De geza-

menlijke instructie met gedifferentieerde opdrachten 

is populair gebleven, maar we constateren een afname 

van het aantal leerkrachten dat kiest voor centrale 

instructie en opdrachten. Steeds meer leerkrachten 

stemmen hun onderwijs af op wat individuele leer-

lingen of groepjes leerlingen kennen en kunnen. Zo 

ruimen negen van de tien leerkrachten extra tijd in 

voor rekenonderwijs aan de 25 procent zwakste leer-

lingen. Deze leerlingen hebben er sinds 2003 tussen de 

twintig en veertig minuten per week extra rekenles bij 

gekregen.

“Scholen blijken in minder tijd betere resultaten te 

halen door middel van een opbrengstgerichte aanpak 

waardoor het onderwijs effi ciënter wordt georgani-

seerd”, is de verklaring van minister Van Bijsterveldt 

voor de verbeterde rekenprestaties. “Betere prestaties 

in minder tijd strookt met de aandacht voor opbrengst-

gericht werken in het basisonderwijs. In de afgelopen 

jaren is de focus weer meer komen te liggen op de 

basisvakken taal en rekenen.” <

o p r o e p  u n i v e r s i t e i t  u t r e c h t

Basisscholen gezocht voor nascholing en onderzoek rekenen
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontwikkelen een nascholingstraject dat leerkrachten, ib’ers en reken-
coördinatoren traint en ondersteunt bij het afstemmen van hun rekenonderwijs op verschillen tussen kinderen. 
Tot en met april 2012 kunnen scholen zich aanmelden voor het nascholingstraject en een effectonderzoek.

Binnen het NWO-project ‘Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd (speciaal) rekenonderwijs’ wordt de ib’er en/of reken-

coördinator opgeleid tot coach van het team. Dit gebeurt in samenwerking met experts uit het onderwijsveld. De effecten 

van het nascholingstraject worden onderzocht in een grootschalig onderzoek, dat in september 2012 van start zal gaan. 

Zowel reguliere basisscholen als scholen voor speciaal basisonderwijs kunnen – kosteloos – meedoen. Scholen krijgen 

een fi nanciële bijdrage om tegemoet te komen in de kosten die in het kader van het project worden gemaakt.

Meer informatie: Eva van de Weijer-Bergsma, e.vandeweijer@uu.nl, tel. 030-2534887 of Emile Prast, e.prast@uu.nl, 

tel. 030-2534999, www.gedifferentieerdrekenonderwijs.nl

r e c t i f i c at i e

In Kader Primair 5 van januari 2012 is een fout geslopen in de Vraag van de Maand op pagina 48 (rubriek Van de AVS).

Het genoemde bedrag van drie keer modaal in de beantwoording van de vraag is niet juist. Het bedrag is vastgelegd 

in het Arbeidstijdenbesluit en het bedrag voor 2012 is vastgesteld op 56.250 euro.
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> Servicecentrum Scholenbouw blijft
tot juli 2012 in bedrijf
Het Servicecentrum Scholenbouw (SCS) blijft nog tot uiterlijk juli 2012 bestaan. Per 1 januari 2012 

heeft het ministerie van OCW de fi nanciering van het centrum gestopt. Volgens het kabinetsbeleid 

is het nu aan de sector zelf om de handschoen op te pakken. De eerste helft van 2012 wordt door 

het SCS gebruikt om lopende zaken af te handelen en kennis≈en ervaring over te dragen, zodat 

deze niet verloren gaat.

> RMO: ‘Pas op met productieve werkwijzen
als Cito-toets’
Productieve werkwijzen die langzaam maar zeker leiden tot perverse uitkomsten zijn niet 

voorbehouden aan de fi nanciële sector. Ook de onderwijssector heeft hiermee te maken, zie 

bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom toetsing. Dit stelt de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling (RMO). Volgens de raad is het tijd om te leren van de overeenkomsten tussen de 

fi nanciële sector en maatschappelijke sectoren en tegenwicht te bieden aan perversiteiten.

Als vervolg op het SCS is een nieuw kenniscentrum 

in ontwikkeling, dat opgericht wordt vanuit het 

Waarborgfonds Kinderopvang, de PO-Raad, VO-raad en 

VNG. Het nieuwe centrum op het terrein van huisves-

ting is bedoeld voor scholen, gemeenten en kinderop-

vangorganisaties. Het SCS werkt momenteel met hen 

samen om de oprichting en overdracht zo goed en snel 

mogelijk vorm te geven.

Een belangrijke partij waar het SCS kennis en erva-

ring met betrekking tot geïntegreerde en innovatieve 

aanbestedingsvormen aan overdraagt is PPSsupport, 

een gezamenlijk steunpunt vanuit het Rijk en markt-

partijen op het gebied van publiek-private samenwer-

king (pps). PPSsupport informeert en ondersteunt bij 

PPS-projecten. In de eerste helft van 2012 zullen het 

SCS en PPSsupport hier nog gezamenlijk invulling aan 

geven en nadat het SCS defi nitief gestopt is, blijven 

medewerkers ervan betrokken bij PPSsupport. <

> Meer informatie: www.ppssupport.nl

Het advies start met werkwijzen in de fi nanciële sector. 

Goedbedoelde en productieve werkwijzen resulteerden 

vaak in perverse uitkomsten. Oorspronkelijke doelen 

raakten uit beeld uit, classifi caties gingen een eigen 

leven leiden en fi nanciële prikkels beloonden de ver-

keerde ‘successen’. Vergelijkbare situaties kunnen zich 

voordoen zich in maatschappelijke sectoren, aldus de 

RMO. Het advies bekijkt onder meer de Cito-toets in het 

primair onderwijs, de indicatiestelling in de zorg en 

de fi nancieringsstromen in het hbo. De raad denkt dat 

het risico bestaat dat productieve werkwijzen ook daar 

zó dominant kunnen worden dat perverse effecten niet 

uitblijven. Op dat moment overheersen de korteter-

mijnbelangen de noodzakelijke langetermijnbelangen. 

Een verklaring hiervoor ligt volgens de RMO in het 

streven naar een beheersing van de complexe werke-

lijkheid. Gaandeweg kan er dan een situatie ontstaan 

waarin men aan andere zienswijzen voorbij gaat en 

organisaties steeds eenvormiger worden. Omdat dit 

proces zich langzaam en stapsgewijs voltrekt, zou het 

vaak pas zichtbaar zijn als de persverse effecten zich 

in verregaande vorm aandienen.

Om het optreden van persverse effecten moeilijker te 

maken, is continue tegenkracht noodzakelijk, aldus 

de RMO. De Raad beveelt daarom aan methodische 

armoede tegen te gaan en juist te kiezen voor een 

 variëteit aan werkwijzen. Ook ziet de raad graag dat 

kritische geluiden gestimuleerd worden; die zijn 

 essentieel om het ontstaan van naar binnen gekeerde 

organisaties en sectoren te voorkomen. <

> Het advies ‘Tegenkracht organiseren. Lessen uit de 

kredietcrisis’ van de RMO is te downloaden via 

www.adviesorgaan-rmo.nl.
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> Nevenvestigingen basisscholen kunnen 
verzelfstandigen
Nevenvestigingen van basisscholen kunnen verzelfstandigen. Het wetsvoorstel is eind januari 

aangenomen in de Tweede Kamer.

Nevenvestigingen ontwikkelen soms een eigen cultuur 

of worden in de loop van de tijd zelfs groter dan de 

hoofdvestiging. Ze moeten daarom de kans krijgen om 

te verzelfstandigen, vinden Kamer en onderwijsminis-

ter Van Bijsterveldt. In nieuwbouwwijken staan soms 

vestigingen met vele honderden leerlingen, die bestuur-

lijk nog wel afhankelijk zijn van de hoofdvestiging en 

geen eigen directeur hebben. Deze vestigingen kunnen 

nu onder strikte voorwaarden verzelfstandigen. In 

Nederland komen maximaal 280 vestigingen in aan-

merking voor verzelfstandiging, maar minister Van 

Bijsterveldt verwacht niet dat zij dit allemaal willen. 

“Het is maar een klein wetje”, zegt ze. “Maar wel een 

die past bij de wens van scholen en ouders.” <

> Educatieve game voor groep 7 en 8 
helpt met studiekeuze
De eerste studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen is medio januari gelanceerd. Minister Van 

Bijsterveldt gaf het offi ciële startschot van de Go VMBO!-game. Deze geeft leerlingen in groep 7 en 8 

van het basisonderwijs inzicht in het voortgezet onderwijs, met de nadruk op het VMBO. De game helpt 

leerlingen een keuze te maken voor een vervolgopleiding en school.

Het Go VMBO College is de schoolomgeving waarin het 

educatieve spel zich afspeelt en waar basisschoolleerlin-

gen, maar ook ouders en leerkrachten basisonderwijs, 

spelenderwijs ontdekken hoe het voortgezet onderwijs 

en VMBO in elkaar zitten. De game helpt de leerlingen 

ontdekken wat hun talenten zijn en op welk schooltype 

deze talenten het best tot hun recht komen. De Stichting 

Platforms VMBO (SPV) heeft de educatieve game ontwik-

keld. De game is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen 

en helpt specifi ek toekomstige VMBO-leerlingen bij een 

goede voorbereiding. De studiekeuzegame kan via inter-

net worden gespeeld en is gratis beschikbaar. <

> Meer informatie: www.govmbo.nl

> Aanpassing regeling OCW-subsidies
Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs de beleidsregel ‘Aanpassing van de regeling OCW-subsidies 

in verband met het in overeenstemming brengen van diverse subsidieregelingen met de aanwijzingen 

voor subsidieverstrekking’ gepubliceerd. Deze beleidsregel geeft de aanwijzingen waarmee de 

subsidieregelingen en -beschikkingen per 1 januari 2012 in overeenstemming moeten zijn gebracht.

Deze beleidsregel wijzigt de Regeling OCW-subsidies 

(ROS) en heeft als doel de ROS van toepassing te ver-

klaren op subsidieregelingen die in werking zijn 

getreden vóór de inwerkingtreding van deze regeling 

op 12 oktober 2010. Hiermee zijn ook de bestaande 

subsidieregelingen onder de reikwijdte van de ROS 

gebracht. Door deze regeling gaan nieuwe regels gelden 

voor de subsidieverstrekking op grond van bestaande 

subsidieregelingen. Deze regels beogen de lasten voor 

subsidieontvangers te beperken, bijvoorbeeld omdat 

een lichter verantwoordingsregime gaat gelden. <

> Zie www.avs.nl/dossiers/fi nanciën/subsidieregelingen

voor de subsidieregelingen die vóór 12 oktober 2010 in 

werking zijn getreden en het overgangsrecht (artikel 23a) 

waarvan op grond van deze beleidsregel na 1 januari 2012 

nog subsidieverlening kan plaatsvinden.
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Wordt het niet eens tijd voor een KOP-positie?

Wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving, in de 
Kop van Overijssel, dicht bij de Weerribben, Giethoorn en Steenwijk.

Stichting Op Kop zoekt per 1 mei en per 1 augustus voor basisscholen 
in Steenwijk en Zwartsluis  

directeuren
Voor meer informatie: zie www.stichtingopkop.nl
Verschillende opties en scholingsmogelijkheden zijn bespreekbaar.
Reacties vóór 15 februari naar: Stichting Op Kop, 
t.a.v.  Hans Lasthuis, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn,
of via e-mail hans.lasthuis@stichtingopkop.nl
Voor info: 0521-362520, Ans Weterings, algemeen directeur

Het openbaar basisonderwijs in Steenwijkerland en Zwartewaterland bestaat uit 22 onderwijslocaties.
De scholen worden bezocht door zo’n 2250 leerlingen. Het onderwijs wordt door ongeveer 250 
medewerkers verzorgd.
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid op de scholen.
Het directieberaad heeft een belangrijke plaats in de organisatie. Een stafbureau ondersteunt het bestuur en 
de directies.

ad
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i n t e r a c t i e v e  l e z i n g

‘De school naar 2020’
Nieuwsgierig hoe uw school er in 2020 uit zal zien? 

Met welke ontwikkelingen krijgen we te maken? Wat 

gaat de exponentiële ontwikkeling van de technische 

mogelijkheden voor ons betekenen? Heb ik straks nog 

voldoende personeel om mijn onderwijs te bekostigen? 

AVS-voorzitter Ton Duif heeft daar een uitgesproken 

visie over ontwikkeld, ondersteund door kennis vanuit 

zijn politieke netwerken en internationale contacten. 

In een twee uur durende interactieve lezing onder de 

titel ‘De school naar 2020’ doet hij deze uit de doeken. 

De lezing is speciaal geschikt voor directieberaden, maar 

ook voor grotere groepen leerkrachten en directies.

Kosten: t 800 voor groepen tot twintig personen 

(voor grotere groepen prijs op afspraak)

Meer informatie en aanmelden: Annette Snijders, 

tel. 030-2361010, a.snijders@avs.nl

> Geschiedenis 
Nederlands onderwijs 
digitaal gebundeld
De Onderwijsraad, Inspectie van het Onderwijs en 
het Nationaal Onderwijsmuseum hebben samen via 
de nieuwe website Onderwijserfgoed.nl drie eeuwen 
onderwijsgeschiedenis digitaal ontsloten voor een 
groter publiek.

Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuter-

onderwijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet 

precies? Ruim tweehonderd jaar onderwijs- en inspec-

tieverslagen, meer dan drieduizend adviezen van de 

Onderwijsraad en tal van objecten, documenten en 

foto’s uit de collectie van het Onderwijsmuseum zijn 

op www.onderwijserfgoed.nl bijeengebracht. Zowel 

voor onderwijskundige onderzoekers als voor geïnteres-

seerde onderwijsmedewerkers of ouders biedt de web-

site een bron aan informatie. <

> Meer informatie: www.onderwijserfgoed.nl
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Ga naar www.avs.nl/congres2012 
en schrijf u snel in.

Leer van succesvolle managers. 
Inleiding Toon Gerbrands, 

directeur van voetbalclub AZ. Zijn 
passie, aanpak en visie staan 

garant voor een inspirerende lezing 
met sport en management als 

metaforen.

Wijs uw collega’s ook
op deze congresdag. 

Collega’s die bij inschrijving 
direct AVS-lid worden 

betalen ruim 50% minder 
voor de toegang.

Maak een keuze uit 
23 (plenaire) sessies 
en workshops over o.a. 

inspirerend, transformationeel, 
opbrengstgericht of 

ondernemend leiderschap. 

Laat u inspireren door het thema: 
Lerend leiden, Leidend leren.

Lerend leiden: Schoolleiders 
professionaliseren zich, zijn bezig met 
hun eigen ontwikkeling en refl ecteren 

op hun eigen handelen.
Leidend leren: Schoolleiders 

zetten hun eigen talenten en 
ervaringen dusdanig in dat 

het meerwaarde oplevert voor het 
functioneren van hun team.

Bezoek de 
informatiemarkt
met ruim 40 voor het 
onderwijs relevante 

organisaties en partners.

Kom naar het AVS-congres: een 
ontmoetingsplek voor leden en 
andere geïnteresseerden! Een dag 
om te leren, ervaringen te delen, 
energie en inspiratie op te doen 

en te ontspannen.

vroegboekkorting. 
Schrijf u in vóór 9 februari. 

Voor AVS-leden: 
215 ipv 250 euro.

Collega’s die bij inschrijving 

en workshops
inspirerend, transformationeel, 

 door het thema: 

professionaliseren zich, zijn bezig met 
hun eigen ontwikkeling en refl ecteren 

Profi teer van de
Geniet na afl oop 

van ‘drinks & bites’. 
Met bijpassend (muzikaal) 

entertainment.

extra:  mastercl asses op 15  maart
Op 15 maart zijn er masterclasses van internationale topsprekers John West-Burnham, Pasi Sahlberg, 

David Hopkins en Jan Bommerez. Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/masterclasses. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
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15 maart
Masterclasses ‘Lerend leiden, Leidend leren’ 
Inschrijven: www.avs.nl/masterclasses

16 maart 
AVS-congres 2012
thema ‘Lerend leiden, 
Leidend leren’
www.avs.nl/congres2012

AVS Agenda
7 februari
Onderwijscafé 
Thema: ‘Waar voor ons onderwijsgeld!’
Studio Dudok, Den Haag
Aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl

8 februari
Minileergang Middenmanagement

8 en 9 februari
Schoolleidersopleiding Integraal 
Leiderschap II 
(start; inschrijven nog mogelijk)

14 februari
Rechten en regels bij aanname en ontslag 
van personeel (aanmelden nog mogelijk)

15 februari
Leren begroten en budgetteren
(nog plaatsen beschikbaar)

16 februari
Opbrengstgericht leiderschap (1)

16 en 17 februari
Op weg naar excellent schoolleiderschap

17 februari
Opbrengstgericht leiderschap (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, Carine Hulscher-Slot, Paul van Lent, 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.

o n d e r w i j s c a f é  7  f e b r u a r i

‘Waar voor ons onderwijsgeld!’
AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op dinsdag 7 februari aanstaande om 
16.30 uur in Den Haag een Onderwijscafé over de prijs en de kwaliteit van 
het Neder landse onderwijs. Politici, beleids- en opiniemakers en vertegen-
woordigers uit het veld gaan met elkaar in debat naar aanleiding van het SCP-
rapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’

De onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerden dat er in 

het onderwijs weinig voor uitgang is geboekt, terwijl er meer geld naar de sector is gegaan. 

Er is door het onderwijsveld al veel afgedongen op de eindconclusie van het SCP. Waarom 

wordt de verbetering van kwaliteit volgens de inspectie weg ge streept tegen afnemende 

tevredenheid van ouders? Waarom kijkt het rapport niet naar de veranderde omstandig-

heden? En waarop baseert het SCP haar politieke uitspraken over het effect van 

bezuinigingen?

Het debat is vrij toegankelijk en vindt plaats in Studio Dudok, inloop vanaf 16 uur. 

De discussie bijwonen? U kunt zich aanmelden via www.hetonderwijscafe.nl.

n i e u w e  o p l e i d i n g  s c h o o l  f o r  l e a d e r s h i p

Schoolleidersopleiding Integraal Leiderschap II
Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap wordt naar een hoger niveau gebracht: 

het sturen in de domeinen school organisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair 

en cultuur. Daarbij werken deelnemers aan verdieping en verbreding van uw persoonlijk 

en onderwijskundig leiderschap. Na afl oop kunnen deelnemers leidinggeven aan duurzame 

schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’ en praktijkproblemen vertalen in vragen 

naar inzicht- en kennisverbetering die onderzoeksmatig aangepakt kunnen worden. 

Zij  ontvangen het diploma Vakbekwaam Schoolleider (registerdiploma po).

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties, 

zoals directeuren/schoolleiders en adjunct-directeuren

Data: 8 en 9 februari, 7 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni, 12 september, 

26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2012, 

16 januari en 30 januari 2013

Kosten: t 5.700

Uitvoering: Ervaren schoolleiders, leerkrachten en onderzoekers van het Centrum 

voor Nascholing (CNA) en adviseurs van de AVS

Meer informatie en inschrijven: www.avspifo.nl


