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‘Beperk aantal
 kleine scholen’

Krimpadvies Onderwijsraad

Om ook in krimpgebieden zorg te dragen voor een kwa-

litatief sterk en gevarieerd onderwijsaanbod is volgens 

de Onderwijsraad het aanpassen van de opheffi ngs-

normen en de bekostigingssystematiek noodzakelijk. 

Regionale samenwerking is onontbeerlijk om ervoor 

te zorgen dat ouders en leerlingen ook in de toekomst 

kunnen kiezen tussen verschillende kwalitatief sterke 

scholen. Tussen nu en 2020 wordt landelijk een daling 

van 100.000 leerlingen verwacht (6,6%). Lokaal kan dit 

percentage oplopen tot wel 20% (bijvoorbeeld in de 

Achterhoek). Kleine scholen zijn vaker zwak en kun-

nen moeilijker de rol van sociale ontmoetingsplaats 

voor leeftijdsgenoten waarmaken. De raad adviseert 

daarom het aantal kleine scholen te beperken. Ook met 

minder scholen is volgens de raad de keuzevrijheid van 

ouders en leerlingen te garanderen. Nederland kent 

een fi jnmazig scholenaanbod, dus ook wanneer een 

school sluit is er op redelijke afstand een andere school 

bereikbaar.

Aanbevelingen
De Onderwijsraad adviseert om de minimum 

opheffi ngs norm in het primair onderwijs te verhogen 

naar 100 leerlingen. De grens ligt in dunbevolkte gebie-

den ligt de grens nu bij 23 leerlingen. Daarnaast stelt 

de raad voor de huidige kleinescholentoeslag te ver-

vangen door een toeslag voor scholen in dunbevolkte 

gebieden. Daarnaast is het noodzakelijk dat scholen in 

de regio gaan samenwerken om een goed en gevarieerd 

onderwijsaanbod ook bij dalende leerlingenaantallen 

te behouden. Die samenwerking kan volgens de raad 

gestimuleerd worden met een zogenoemd Regionaal 

aanpassingsplan (RAP). Wettelijke regels die de samen-

werking bemoeilijken, moeten worden vereenvoudigd. 

Ook moeten scholen die samenwerken tijdelijk de 

 kleinescholentoeslag kunnen behouden.

Gemengde gevoelens
De AVS heeft gemengde gevoelens wat betreft het 

Als gevolg van dalende leerlingenaantallen komen er in veel regio’s steeds meer kleine 
scholen. Dat is duur en zet de onderwijskwaliteit onder druk. “Verhoog de opheffi ngsnorm 
voor basisscholen en stimuleer regionale samenwerking”, staat in het advies ‘Grenzen aan 
kleine scholen’, dat de Onderwijsraad onlangs aan staatssecretaris Dekker overhandigde.

>
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standpunt van de Onderwijsraad. AVS-voorzitter Ton 

Duif: “Wij zijn nog niet overtuigd dat scholen onder 

100 leerlingen per se slecht functioneren. Of een school 

moet sluiten moet niet alleen afhankelijk zijn van 

het aantal leerlingen, maar ook óf de school slecht 

presteert. Daar hebben we de mogelijkheid al voor in 

de Wet op het onderwijstoezicht (WOT), de minister 

kan zeer zwakke scholen sluiten. Verder moeten we de 

impact niet onderschatten wat sluiting van een school 

betekent, zowel voor de kinderen als de (dorps)gemeen-

schap.” Duif stelt ook dat juist op kleine scholen onder-

wijs op maat gegeven kan worden. “Kleine scholen 

zouden het ideale terrein moeten zijn voor onderwijs-

vernieuwing. Professionalisering, daar gaat het om.”

Staatssecretaris Sander Dekker komt begin april van 

dit jaar met een beleidsreactie op het advies van de 

Onderwijsraad over de leerlingdaling. <

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Connecting Business. In geval van 
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key accountmanager)  Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  e avs@elma.nl  www.elma.nl

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?

> Voortgang invoering Passend onderwijs
Veel schoolbesturen hebben de invoering van Passend onderwijs voortvarend opgepakt en zijn al 

ver met de bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden. Dat schrijft staatssecretaris 

Dekker aan de Eerste Kamer over de voortgang van de invoering van Passend onderwijs.

In hoofdlijnen heeft 87% van alle samenwerkingsver-

banden in zowel het primair als voortgezet onderwijs 

de bestuurlijke inrichting al vorm kunnen geven. Een 

derde van de samenwerkingsverbanden heeft deze 

hoofdlijnen vertaald in conceptstatuten. Een aantal 

samenwerkingsverbanden zijn inmiddels al offi ci-

eel opgericht, waaronder Utrecht VO, Den Haag PO, 

Zutphen PO en het landelijke reformatorisch samen-

werkingsverband PO. 

Nu is het volgens de staatssecretaris zaak dat de scho-

len zich gaan buigen over de inhoudelijke invulling 

van Passend onderwijs. Een derde van de samenwer-

kingsverbanden heeft al een ondersteuningsprofi el 

opgesteld, waarin staat welke ondersteuning zij geven. 

Verder heeft 34% van de verbanden in het primair 

onderwijs en 59% van de verbanden in het voortgezet 

onderwijs beschreven welk minimumniveau van onder-

steuning alle scholen in het samenwerkingsverband 

zullen leveren.

Intensieve ondersteuning
OCW heeft samen met de sectorraden, ouderorgani-

saties en VNG een invoeringsprogramma ontwikkeld 

om alle betrokken partijen intensieve ondersteuning 

te bieden bij de invoering van Passend onderwijs. 

Volgens de staatssecretaris kan er aan dit programma 

wel nog een ander worden verbeterd. Zo moeten de 

inhoudelijke doelen en kwaliteitseisen voor de samen-

werkingsverbanden duidelijker geformuleerd worden. 

Ook blijken de samenwerkingsverbanden behoefte te 

hebben aan meer inhoudelijke gesprekken met elkaar, 

met experts van de sectorraden en het ministerie en 

met onafhankelijke experts. 

Als hulpmiddel om de doelen en inhoudelijke kwali-

teitseisen voor de samenwerkingsverbanden helder te 

krijgen, wil staatssecretaris Dekker een ‘praktijkcheck’ 

ontwikkelen. Met deze check kunnen de verbanden 

testen of zij met hun uitwerking van passend onderwijs 

de doelen behalen. Daarnaast moet de inhoudelijke 

kennis van de accountmanagers van OCW worden ver-

groot, zodat zij een completere sparringpartner van het 

samenwerkingsverband kunnen zijn. In september 2013 

komt Dekker met de volgende voortgangsrapportage 

Passend onderwijs. <

> Meer informatie: www.minocw.nl
AVS biedt maatwerk met betrekking tot de invoering van 

Passend onderwijs, zie www.avs.nl/pifo/voorjaar2013. 
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> ChristenUnie op barricaden voor kleine scholen
De ChristenUnie is een campagne gestart om de sluiting van kleine scholen te voorkomen. 

Fractievoorzitter Slob: “Als scholen verdwijnen uit dorpen, verdwijnen ook de jonge gezinnen. 

Dat zou dramatisch zijn. De leefbaarheid van veel gebieden staat op het spel.”

Slob reageert hiermee op het advies van de Onderwijs-

raad om de opheffi ngsnorm van scholen te verhogen 

van minimaal 23 leerlingen naar minimaal 100 leer-

lingen. Volgens de fractievoorzitter zou doorvoering 

van dit advies ‘een regelrechte kaalslag’ veroorzaken 

in verschillende delen van het land. De ChristenUnie 

gaat experts en belanghebbenden uitnodigen in de 

Tweede Kamer om over de gevolgen te spreken. Ook in 

de provincies zullen hoorzittingen worden gehouden. 

Daarnaast roept de partij gemeenteraden op om zich 

uit te spreken tegen de plannen.

Ook de andere christelijke partijen hebben zo hun 

twijfels. Zo vindt CDA-kamerlid Michel Rog het advies 

van de Onderwijsraad getuigen van ‘eendimensionaal 

Randstaddenken’. Volgens Rog kan de Onderwijsraad 

beter nadenken over manieren om de onderwijskwali-

teit op kleine scholen te verbeteren, dan Nederland op 

te delen in drukke delen met goede voorzieningen en 

desolate gebieden. Ook SGP-gedeputeerde George van 

Heukelom in Zeeland noemde in Trouw het advies een 

‘typische Randstadgedachte’.

PvdA
In navolging van de christelijke partijen laat ook 

de PvdA, in de persoon van partijvoorzitter Hans 

Spekman, zich kritisch uit over het advies van de 

Onderwijsraad. Een kleine school in een kleine gemeen-

schap is van onschatbare waarde, schrijft Spekman op 

zijn Facebookpagina. Hij noemt de kostenvergelijking 

die de Onderwijsraad maakt tussen een school met 23 

leerlingen en een klas met 25 leerlingen (resp. 247.000 

euro om 92.000 euro) ‘eenzijdig’ en het schetst volgens 

hem een ‘gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid’. 

Spekman breekt een lans voor de kleine school. “De 

Onderwijsraad, de overheid en schoolbesturen moeten 

inzien dat sluiting van kleine scholen niet de beste 

optie is. Zij moeten creativiteit aanboren om kleine 

scholen te koesteren als een broedplaats voor onder-

wijskwaliteit en gemeenschapszin.” <

> Kinderombudsman opent meldpunt
voor kinderen in armoede
Kinderombudsman Marc Dullaert is een onderzoek gestart naar de situatie van Nederlandse 
kinderen in armoede. Een van de middelen die bij het onderzoek wordt ingezet, is een online
meldpunt. Via dit meldpunt kunnen kinderen en jongeren die in armoede leven hun verhalen en 

ervaringen delen met de Kinderombudsman.

Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

blijkt dat op dit moment één op de negen kinderen in 

Nederland in armoede leeft. Met zijn onderzoek wil 

Dullaert te weten komen hoe kinderen het ervaren 

om in een arm gezin te leven, hoe ze daarmee omgaan 

en welke oplossingen ze zien voor hun situatie. Ook 

ouders en professionals wordt gevraagd om hun 

mening te geven over de effectiviteit van het huidige 

armoedebeleid voor kinderen.

Behalve het online meldpunt zal de Kinderombudsman 

ook gemeentelijke en private initiatieven in kaart 

brengen en laten beoordelen door jongeren en 

professionals. Doel van het onderzoek van de 

Kinderombudsman is om zoveel mogelijk goede voor-

beelden te verzamelen die als handvatten kunnen 

dienen voor gemeenten om hun armoedebeleid te 

verbeteren. De Kinderombudsman heeft als taak om te 

controleren of er in Nederland kinderrechten worden 

geschonden. Uit dit onderzoek moet blijken of dat het 

geval is, nu er zoveel kinderen langdurig in armoede 

leven. Naar verwachting wordt het onderzoek in de 

zomer van 2013 afgerond. <

> Meer informatie: www.dekinderombudsman.nl
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> D66: ‘Amsterdams internationaal 
basisonderwijs loopt ver achter’
Amsterdam loopt op het gebied van internationaal basisonderwijs ver achter op de rest van het land. 

Als internationale stad zouden Amsterdamse basisscholen veel vaker Engels en andere vreemde 

talen moeten aanbieden, schrijft D66 Amsterdam in het voorstel ‘Meer kansen door internationaal 

basisonderwijs’.

> Wereldwijd onderzoek naar gezin
Kinderen die in tweeoudergezinnen opgroeien leveren over het algemeen betere onderwijsresultaten 

dan kinderen in éénoudergezinnen. Dat blijkt uit de Amerikaanse rapportage ‘World Family Map’.

Volgens de hoofdstedelijke tak van de landelijke partij 

stimuleert de gemeente Amsterdam de basisscholen te 

weinig om vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) in hun 

lesaanbod op te nemen. D66 stelt dat op dit moment 

slechts twaalf basisscholen in Amsterdam vreemdeta-

lenonderwijs bieden, dat is 5,7 procent van het totaal. 

Rotterdam doet het beduidend beter, daar wordt op 

17 procent van het totaal aantal basisscholen vreemde-

talenonderwijs gegeven. Daarmee zit de havenstad iets 

boven het landelijke gemiddelde van 12 procent.

Amsterdam zou zich meer moeten profi leren als internatio-

nale stad en hoger in moeten zetten op vvto, stelt D66. Het 

bevordert niet alleen de algemene taalontwikkeling van kin-

deren, maar vvto levert ook later veel op. “Het goed beheer-

sen van een vreemde taal, naast het Nederlands, is een pre 

op de arbeidsmarkt”, aldus D66-onderwijswoordvoerder 

Carlien Roodink. Wat de partij betreft starten Amsterdamse 

basisscholen binnenkort met het geven van bijvoorbeeld 

Mandarijn als vreemde taal. Daarmee zou Amsterdam inspe-

len op opkomende economieën als China. <

Opmerkelijk is dat volgens de online rapportage het 

verschil in onderwijsresultaten bij de verschillende 

gezinssamenstellingen vooral geldt voor de meeste mid-

den- en hogere-inkomenslanden. In lage inkomenslan-

den bestaat dit verschil nagenoeg niet. Daar maakt de 

aan- of afwezigheid van een ouder niet veel uit voor de 

onderwijsprestaties van de kinderen.

Het is voor het eerst dat de kenmerken van het gezin 

wereldwijd zijn bekeken en vergeleken. Het Ameri-

kaanse kenniscentrum Childtrends heeft onderzocht 

wat wereldwijde kenmerken zijn met betrekking tot de 

structuur van gezinnen, de sociaaleconomische situatie 

en de gezinscultuur. Ook werd de relatie onderzocht 

tussen de gezinssamenstelling en onderwijsuitkom-

sten in 45 landen in alle regio’s van de wereld. Het 

Nederlands Jeugdinstituut was betrokken bij de ontwik-

keling van de World Family Map.

Het volledige rapport van Childtrends staat op 

www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg. <

> Meer informatie: www.worldfamilymap.org

> SLO lanceert nieuw informatiepunt
SLO is een nieuw interactief platform gestart. Op de website van het Informatiepunt Onderwijs en 

Talentontwikkeling kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals een profi el aanmaken, 

met elkaar in contact komen en informatie delen.

Via de nieuwe website www.talentstimuleren.nl van 

SLO, een expertisecentrum voor leerplanontwikke-

ling zijn de onderwijsprofessionals goed vindbaar 

voor geïnteresseerden en kunnen zij op een besloten 

gedeelte inloggen. Op dit besloten gedeelte kunnen 

zij informatie met andere experts en begaafdheids-

coördinatoren uitwisselen. Ook is het met een 

uitgebreid profi el mogelijk om informatie over de 

eigen school of onderwijsondersteunende instantie 

te plaatsen, eigen materiaal te delen en aangeboden 

materiaal van andere scholen en instanties te down-

loaden. <

> Meer informatie: www.talentstimuleren.nl

Maart 2013 Kadernieuws4 



> Besturen werken samen aan techniekeducatie
Acht schoolbesturen slaan de handen ineen om wetenschappelijk en technisch onderwijs op 

basisscholen in de regio’s Noord-Holland en Flevoland te versterken.

De regiegroep van Wetenschap & Techniek, een samen-

werkingsverband van scholen en kennisinstituten in 

de regio’s Noord-Holland en Flevoland, zet zich in om 

de wetenschap- en techniekeducatie op basisscholen 

te verbeteren. Voorzitter José Vosbergen: “De schoolbe-

sturen werken samen omdat zij geloven in het belang 

van wetenschap en techniek in het onderwijs. Het prik-

kelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen 

en helpt zo hun talenten te ontwikkelen.” Zo biedt 

de regiegroep een coaching- en scholingsprogramma 

voor leerkrachten aan en wordt er door onder andere 

onderzoeksinstituut LEARN! onderzoek gedaan naar 

talentontwikkeling van kinderen. Vosbergen: “Scholen, 

opleiders, ontwikkelaars en onderzoekers werken zo 

samen en brengen onderzoeksresultaten de klas in.”

De regiegroep bestaat uit de volgende besturen: 

Stichting Sarkon, Stichting Surplus, Stichting Flore, 

Stichting Agora, Stichting AWBR, Stichting Staij, 

Stichting Sirius en Stichting SchOOL. <

> Meer informatie: www.iederkindeentalent.nl

> Bestuur Amarantis handelde ‘niet onwettig, 
wel onwenselijk’
Het bestuur en de toezichthouders van Amarantis Onderwijsgroep hebben niet in strijd 

met wetgeving of interne regelgeving gehandeld. Wel was er in enkele gevallen sprake van 

belangenverstrengeling en was het beter geweest als de bestuurders de geboden mogelijkheden niet 

alle hadden benut. Dat concludeert de Commissie onderzoek fi nanciële problematiek Amarantis in 

het rapport ‘Niet onwettig, wel onwenselijk’.

Onder leiding van Femke Halsema heeft de commissie 

onderzocht of er bij Amarantis Onderwijsgroep sprake 

is geweest van fraude en vriendjespolitiek, of de top 

zich heeft gehouden aan ‘behoorlijk bestuurlijk gedrag’ 

en of publiek geld wel doelmatig is ingezet. Eind 2011 

kwam de onderwijskolos in acute fi nanciële proble-

men, waarna de onderwijsinstelling in opgeknipte 

delen in augustus 2012 een doorstart maakte.

Bij zeven van de acht onderzochte signalen van onregel-

matig handelen is er geen sprake van een vermoeden 

van strafbare feiten. Wat één signaal betreft heeft de 

commissie geen bevoegdheden om het verder uit te 

zoeken. Het gaat hier om een betaling van een geld-

som aan een bouwbedrijf. De minister van Onderwijs 

Bussemaker heeft dit onderdeel van het rapport inmid-

dels overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Justitie 

gaat nu uitzoeken of het bouwbedrijf of de bestuurders 

verkeerd gehandeld hebben.

Eed
Volgens de commissie kan een eed de bestuurders in 

het onderwijs helpen de juiste morele en verantwoorde 

keuzes te maken. Want niet alleen de afwezigheid van 

regels en gedragscodes kunnen een verklaring zijn voor 

het ongewenste bestuurlijke gedrag. De onderwijsmi-

nister is het eens met deze aanbeveling van de commis-

sie. Bussemaker: “De eed is een ritueel dat treffend uit-

drukt dat een bestuurder dienstbaar is aan de kwaliteit 

van het onderwijs en daarover verantwoording schuldig 

is aan de betrokkenen bij het onderwijs, zoals de leer-

lingen, hun ouders, de docenten en andere leden van 

een schoolgemeenschap.”

Verder vindt de minister dat bestuurders zich nauw 

moeten blijven verbinden met de werkvloer en het 

onderwijsproces. Ook moeten de bestuurders zich 

bewust blijven van hun publieke dienstbaarheid en 

open staan voor kritiek van leerlingen en professionals 

binnen de organisatie. <

> Lees de kamerbrief van minister Bussemaker met reactie 

op het rapport niet onwettig, wel onwenselijk’ op 

www.avs.nl/vo/dossiers/bestuurenmanagement. Het 

onderzoeksrapport van de Commissie onderzoek fi nanciële 

problematiek Amarantis is te downloaden via 

www.onderzoekamarantis.nl
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> Veel minder zwakke scholen in Den Haag
Den Haag telt aanzienlijk minder zwakke scholen dan twee jaar geleden, meldt de gemeente. 

Waren er in 2011 nog 23 zwakke basisscholen, nu zijn dat er nog maar vijf. Eenzelfde ontwikkeling 

is zichtbaar in het voortgezet onderwijs. Het aantal zwakke vo-scholen daalde in twee jaar tijd 

van zestien naar vijf, blijkt uit recente cijfers van de onderwijsinspectie. De cijfers in Den Haag 

kloppen met het landelijke beeld.

Volgens onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven is 

de scherpe daling in Den Haag het resultaat van geza-

menlijk optrekken van scholen en de gemeente. “De 

gemeente biedt scholen die worstelen met de kwaliteit 

van het onderwijs hulp aan. En die helpende hand 

wordt aangepakt.” Beleidsmedewerkers helpen bij het 

analyseren van het probleem.

In 2012 stelde de gemeente 100.000 euro beschikbaar 

voor kwaliteitsverbetering. In 2013 wordt eenzelfde 

bedrag uitgetrokken. Daarnaast investeert de gemeente 

Den Haag fors in resultaatgerichte onderwijsprogramma’s 

en is de focus gelegd op vroeg- en voorschoolse educa-

tie, extra leertijd en schakelklassen binnen de brede 

buurtschool. Ook wordt er ingezet op verdere professi-

onalisering van leerkrachten. Zo startte wethouder Van 

Engelshoven de Haagse Lerarenbeurs. Al deze investerin-

gen zijn erop gericht om leerlingen maximale mogelijkhe-

den te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen. <

> Jonge leraren 
moeilijk aan het werk
Jonge leraren vinden niet altijd gemakkelijk 

een baan. Hebben ze wel werk, dan moeten 

ze vaak genoegen nemen met minder uren 

of een invalbaan. Dat blijkt uit een enquête 

van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder 

startende leraren en studenten.

17% Procent van de afgestudeerden is nog werkzoe-

kend. Bijna driekwart van de afgestudeerden heeft 

wel een baan in het onderwijs kunnen vinden. Van de 

werkenden heeft meer dan 80% een tijdelijk contract. 

Slechts 14% heeft een vaste baan. Ook willen vier van 

de tien leraren meer uur werken dan de huidige baan 

biedt. De starters vertonen volgens de AOb veel ‘hopge-

drag’. Bijna de helft van de werkenden heeft sinds de 

zomer al op twee of meer scholen ingevallen.

‘Huismussen’
De studenten en starters werd ook gevraagd naar hun 

bereidheid om voor het werk te verhuizen. De meeste 

zogenoemde ‘huismussen’ wonen in Noord-Holland, 

Limburg en Brabant. Zij zijn van alle studenten en 

starters het minst bereid hun provincie te verlaten. 

De redenen om voor het werk niet te verhuizen zijn 

vooral van emotionele en praktische aard. <

> Meer informatie: www.aob.nl

> ‘Gelukkig is er 
kinderopvang’
Schooldirecteuren en leerkrachten staan 

positief tegenover de kinderopvang, maar 

pleiten wel voor meer samenwerking tussen het 

onderwijs en de kinderopvang. “Leer van elkaar 

door bij elkaar ‘stage’ te lopen en zorg voor een 

doorgaande lijn”, waren enkele van de tips die 

Kinderopvang Humanitas kreeg naar aanleiding 

van een onderzoek naar het imago van de 

kinderopvang.

Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) eind 

januari 2013 hield de aanbieder van kinderopvang een 

enquête onder de bezoekers over de meerwaarde van 

de opvang. Over het algemeen waren de ondervraagde 

schoolleiders en leerkrachten te spreken over de bij-

drage van kinderopvang aan de ontwikkeling van kin-

deren. ‘Kinderen uit de kinderopvang komen met een 

voorsprong de basisschool binnen’, vond een respon-

dent. Wel waarschuwden sommigen dat de kinderop-

vang zich niet moest laten verleiden tot het geven van 

onderwijs: “Beperk je tot ontwikkeling.” Veel bezoekers 

gaven aan dat ze nauwere samenwerking wilden met 

de kinderopvang. Vooral een goede overdracht vonden 

veel respondenten belangrijk.

Kinderopvang Humanitas concludeert uit de enquête 

dat de kinderopvang een stevige positie heeft naast het 

onderwijs en wilt zich nu meer richten op intensievere 

samenwerking tussen de twee partijen. <
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> Eerste Steve Jobsschool komend schooljaar
van start
Het bestuur van de Stichting Steve Jobsschool streeft er naar om per 1 augustus 2013 van start 

te gaan met de eerste zogenaamde ‘iPadschool’, zo schrijft het bestuur in een persbericht.

Het idee achter de Steve Jobsschool is dat de school niet 

meer een gebouw met vaste openingstijden is, maar 

een geheel vormt tussen een virtuele school – overal en 

op elk moment leren – en een fysieke school. Onderwijs 

en opvang zijn geïntegreerd en de school is 50 weken 

per jaar open tussen zeven en half zeven. Vaste school-

tijden en vaste vakantieperioden zijn niet aan de orde. 

Alle leerlingen krijgen een iPad en kunnen daarmee 

verbinding leggen met de virtuele leeromgeving van 

de school en gebruik maken van educatieve apps. Het 

bestuur werkt hierbij nauw samen met O4NT, initiatief-

groep Onderwijs voor een nieuwe tijd.

De overheid heeft het concept van de Steve Jobsschool 

nog niet erkend. Daardoor komt de school in Breda 

niet voor bekostiging in aanmerking. Er is wel al een 

aanvraag verstuurd naar het ministerie van Onderwijs 

om voor het schooljaar 2014-2015 overheidsfi nanciering 

te krijgen. Het komende schooljaar zal dus volgens het 

bestuur gefi nancierd moeten worden uit particuliere 

middelen.

Ouders kunnen hun kinderen nu al aanmelden voor 

de Steve Jobsschool in Breda. Ook Almere, Amstelveen 

en Amsterdam willen in augustus van dit jaar Steve 

Jobsscholen starten. <

> Meer informatie: www. stevejobsschoolbreda.nl en 

www.o4nt.nl

> Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van de verhoudingen 

 binnen onderwijsinstellingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen 

te liggen.

Ook de eis vanuit de Tweede Kamer om tot meer transparantie in de besteding van middelen bij onderwijsinstel-

lingen te komen, heeft geleid tot deze wijzigingsregeling. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2012. <

> Meer informatie: www.offi cielebekendmakingen.nl

> Ministerraad akkoord met overheveling 
verantwoordelijkheid buitenonderhoud
Besturen voor primair onderwijs worden verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van en 

aanpassingen aan schoolgebouwen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker 

van OCW hiermee ingestemd.

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud ligt nu 

nog bij de gemeenten, maar per 1 januari 2015 wordt 

die verantwoordelijkheid overgeheveld naar het pri-

mair onderwijs. De gemeenten zijn vanaf die datum 

alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuw-

bouw van scholen. Doordat de verantwoordelijkheid 

bij één partij, het schoolbestuur zelf, komt te liggen, 

nemen de administratieve lasten af en kan de besluit-

vorming sneller plaatsvinden.

In eerste instantie zou de overheveling van verantwoorde-

lijkheid voor het buitenonderhoud al op 1 januari 2014 

plaatsvinden, maar de staatssecretaris stelde dat de voor-

bereiding van het wetsvoorstel vertraging heeft opgelopen 

door de kabinetswissel. Er is volgens Dekker met name 

meer tijd nodig voor de onderhandeling over het bedrag dat 

van het Gemeentefonds moet worden overgeheveld naar de 

lumpsumbekostiging van scholen.

Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. <
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> Gemeentelijk toezicht kinderopvang verbeterd
Nederlandse gemeenten houden steeds beter de kwaliteit van kinderopvang in de gaten. Dat blijkt uit het 

rapport ‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2011-2012’ van de Inspectie van het Onderwijs.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en 

handhaving van de kwaliteit van de kinderdagverblij-

ven en buitenschoolse opvang in Nederland. Jaarlijks 

worden alle nieuwe en bestaande kinderopvangcen-

tra door de GGD gecontroleerd, in opdracht van de 

gemeenten. De inspectie ziet toe dat de gemeenten 

deze wettelijke taak goed uitvoeren.

Uit het rapport van de inspectie blijkt dat er steeds 

minder gemeenten zijn die hun kinderopvangcentra 

niet laten onderzoeken. Ook hoeven minder gemeenten 

een verbetertraject van de inspectie te volgen. In dat 

traject maakt de inspectie de gemeenten bewust van 

hun toezicht- en handhavingstaken op het gebied van 

kinderopvang en leren de gemeenten deze taken struc-

tureel te borgen. Volgens de inspectie is het ontbre-

ken van dat bewustzijn al enige jaren de oorzaak dat 

gemeenten achterblijven.

In oktober 2012 waren er in Nederland bijna 6.100 dag-

opvanglocaties, 6.800 buitenschoolse opvanglocaties en 

700 gastouderbureaus. <

> Leerlingenaantallen vrije scholen stijgen
Het leerlingenaantal van vrije scholen zit in de lift, meldt de Vereniging van vrije scholen op basis van 

onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers.

Het onderzoek spitst zich toe op de kwaliteit en leer-

lingenaantallen van vrije scholen voor het voortgezet 

onderwijs, maar ook op de vrije scholen voor primair 

onderwijs is sprake van landelijke groei. Opmerkelijk 

daarbij is dat er bovengemiddelde groei plaatsvindt in 

juist de krimpgebieden Limburg en Noord-Brabant.

Het landelijk beeld toont een gemiddelde stijging van 

het leerlingenaantal van vrije scholen voor voortgezet 

onderwijs van ruim 22 procent in acht jaar. Dat komt 

neer op een absolute stijging van 1.464 leerlingen.

Veilig en kleinschalig
Schoolleiders en ouders geven als redenen voor de 

groei dat er behoefte is aan veilige en kleinschalige 

scholen. Ook is voor ouders de afgelopen jaren een stuk 

inzichtelijker geworden dat vrije scholen voldoen aan 

de actuele kwaliteits- en resultaatseisen die door de 

Inspectie van het Onderwijs worden gesteld. Naast cog-

nitieve aspecten zijn vooral de persoonlijke aandacht 

voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leer-

ling en de intensieve ouderbetrokkenheid belangrijke 

redenen voor aanmelding op de vrije school.

Uit het onderzoek van Donkers blijkt eveneens dat vrije 

scholen in het vo hun basiskwaliteit op orde hebben 

en beschikken over goede examenresultaten. Van de 

dertien vrije scholen (vo) komen er zelfs vier (havo-afde-

lingen) voor in de top tien van scholen die iets extra’s 

toevoegen. <

> Meer informatie: www.vrijescholen.nl

> Pilot internationalisering op scholen gestart
Het Europees Platform is in 2013 gestart met een pilot om internationalisering te bevorderen 

in het onderwijs.

Zowel pabo’s als scholen in het primair onderwijs kun-

nen kosteloos een adviesgesprek aanvragen met één 

van de vijf ambassadeurs uit het onderwijsveld, om 

geïnformeerd te worden over de mogelijkheden voor 

internationalisering. De ambassadeurs po richten zich 

vooral op scholen die advies vragen bij het starten 

met internationalisering. Na het adviesgesprek kan 

de mogelijkheid besproken worden voor een op maat 

gemaakt vervolgtraject. <

> Geïnteresseerde scholen en lerarenopleidingen kun-

nen contact opnemen met Simone Spakman van het 

Europees Platform via spakman@epf.nl.
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> Jongeren weinig tolerant naar homoseksuele 
medeleerling
Jongeren staan nog altijd overwegend negatief tegenover homoseksualiteit. Twee derde van de 

middelbare scholieren houdt afstand van hun homoseksuele medeleerlingen. Dat blijkt uit onderzoek 

naar sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit.

Slechts 34% van de ondervraagde leerlingen noemt homo-

seksualiteit ‘een natuurlijke seksuele oriëntatie’. En jon-

geren blijken volgens het onderzoek van Edudivers, een 

kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, 

grote weerstand te hebben tegen jongens die zich meis-

jesachtig gedragen en meiden die zich stoer of mannelijk 

gedragen.

Volgens Edudivers moeten scholen in de voorlichting over 

homoseksualiteit niet de nadruk leggen op het ontkrach-

ten van stereotypes als ‘verwijfd’ of ‘manwijf’, maar de 

voorlichting vooral richten op tolerantie, dus jongeren 

leren om te gaan met mensen die dingen anders doen 

dan zij gewend zijn. Peter Dankmeijer, directeur van 

EduDivers: “Niet alleen ‘mietje’ of ‘pot’, maar ook ‘homo’ 

en ‘lesbo’ worden gebruikt om te schelden. Dat op zich-

zelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot 

een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, 

wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker 

zijn en vooral niet op willen vallen als ‘abnormaal’. Juist 

dan moet de school er alle energie insteken om te zorgen 

dat deze kinderen leren hoe ze hier respectvol en veilig 

mee omgaan. Want, als iedereen ‘gedwongen’ wordt om 

gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte 

om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen.” <

> Meer informatie: www.edudivers.nl

> BLOS-klas werpt vruchten af
Na twaalf weken in een BLOS-klas – een bovenschoolse opvanggroep bedoeld voor leerlingen die 

door hun gedragsproblematiek onvoldoende te handhaven zijn in reguliere lessen – is het gedrag 

van deze leerlingen iets verbeterd. Ook zijn hun leerkrachten in het basisonderwijs wat vaardiger 

geworden in het signaleren van en het omgaan met leer- en gedragsproblemen. Dit blijkt uit 

onderzoek naar de effecten van de BLOS-klas van het Kohnstamm Instituut.

Intern begeleiders zien eveneens enige verbetering op 

het ondersteuningsvermogen van de school als geheel 

en vooral ouders zijn erg tevreden over de BLOS-klas.

De BLOS-klas is een bovenschoolse opvanggroep die 

bedoeld is voor leerlingen die door hun gedragsproble-

matiek onvoldoende te handhaven zijn in reguliere les-

sen, niet geïndiceerd zijn voor cluster 4, en in principe 

kunnen terugkeren in het reguliere basisonderwijs. Het 

programma duurt twaalf weken, waarvan de leerlingen 

de eerste twee weken voltijds naar de BLOS-klas gaan, 

daarna alleen ’s ochtends naar de BLOS-klas en ’s mid-

dags naar hun eigen klas op hun eigen basisschool. De 

leerkracht van de eigen school wordt ondersteund en 

vergroot naar verwachting de expertise in het signale-

ren van en het omgaan met leerlingen met gedragspro-

blemen. Ook beoogt de BLOS-klas de betrokkenheid van 

de ouders bij het onderwijs aan hun kind te vergroten.

Groepsgrootte
Na twaalf weken in de BLOS-klas is het gedrag van leer-

lingen iets verbeterd. Leerkrachten waren erg positief 

over de begeleiding door de BLOS-leerkracht. Zij worden 

vaardiger in het signaleren van en het omgaan met 

leer- en gedragsproblemen door het dagelijkse e-mail-

contact, de handreikingen en de handvatten voor het 

omgaan met problematisch gedrag. Ze vonden het door 

de groepsgrootte van de reguliere klas echter moei-

lijk de gesignaleerde effecten van de BLOS-klas vast te 

houden.

Ib’ers zien vooral effecten van de BLOS-klas op het soci-

aal functioneren van de leerlingen, en minder op werk-

houding en concentratie, en op leren. De ib’ers zien 

verder effecten op de professionaliteit van de leerkrach-

ten en op het ondersteuningsvermogen van de school 

als geheel. Tenslotte blijken de ouders meer betrokken 

bij het onderwijs van hun kinderen.

Als mogelijke redenen voor het achterblijven van het 

aantal aanmeldingen t.o.v. de verwachtingen noem-

den betrokkenen drempels bij ib’ers, leerkrachten en 

ouders. <

> Meer informatie: www.kohnstamminstituut.uva.nl
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> Tweede Kamer steunt verplichte meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling
Het wetsvoorstel voor de verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling van 

staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid kan rekenen op steun van de Kamer, al gaat een 

verplichte code voor sommige Tweede Kamerleden niet ver genoeg.

> Meer mediawijsheid in basisonderwijs
Om leerkrachten en schoolbesturen bij te staan in het klaarstomen van leerlingen voor de 

mediasamenleving heeft Mediawijzer.net evenals voorgaande jaren een Stimuleringsregeling 

ingesteld.

Jaarlijks worden ruim 100.000 kinderen en ruim 

200.000 volwassenen mishandeld. Omgerekend wordt 

gemiddeld één kind per klas mishandeld, misbruikt of 

verwaarloosd. Nog maar weinig professionals werken 

met een meldcode. D66, SP, VVD en PvdA zijn voor de 

verplichte meldcode. De SGP vraagt zich af of scholing 

van professionals niet beter is. Ook het CDA heeft twij-

fels. Het wetsvoorstel is uiteindelijk aangenomen.

De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoor-

beeld een leerkracht, schoolleider, huisarts, kinderop-

vangmedewerker of hulpverlener moet omgaan met het 

signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermis-

handeling. Scholen en andere instellingen zijn voortaan 

verplicht zo’n stappenplan te hebben. Maar ze zijn niet 

verplicht om geweld of mishandeling te melden.

Sommige Tweede Kamerleden vinden dat een gemiste 

kans en pleiten voor een meldplicht. Een meldplicht 

voor professionals die geweld of misbruik vermoeden, 

werkt averechts, meent de SP. Ook de PvdA is niet voor 

een meldplicht, omdat professionals eerder geneigd 

zullen zijn wél dan niet te melden, met traumati-

serende gevolgen voor betrokkenen. Er is vanuit de 

overheid bewust afgezien van een meldplicht, omdat 

die leidt tot administratieve last en stigmatiserende 

onderzoeken.

Inspecties en gemeenten kunnen scholen die geen code 

hanteren een dwangsom opleggen of een aanwijzing 

geven. Een leerkracht heeft niets te vrezen van het 

tuchtrecht, zolang hij/zij de stappen van de code volgt 

en daarmee zorgvuldig handelt. <

De regeling ter bevordering van de mediawijsheid in 

het primair onderwijs bevat een leerlijn en toets voor 

leerlingen, een leerlijn voor het nascholingsaanbod 

voor leerkrachten en een leerlijn voor pabo-studenten. 

Deze regeling is onderdeel van PO-Stappenplan, een 

plan van aanpak waarbinnen scholen samenwerken 

met verschillende partners, zoals bibliotheken, musea, 

culturele instellingen en commerciële bedrijven. Het 

plan geeft onder andere inzicht in hoe bedrijven media-

wijsheid onder de aandacht kunnen brengen van scho-

len, hoe leerkrachten hun vaardigheden op het gebied 

van ict kunnen verbeteren en hoe scholen beleidsmatig 

hun visie op mediawijsheid kunnen ontwikkelen. Het 

doel is om eind 2014 mediawijsheid volledig te hebben 

geïntegreerd in het po.

Binnen de regeling is in totaal 200.000 euro beschik-

baar voor projecten. Scholen kunnen zich vanaf 23 

mei 2013 inschrijven voor de Stimuleringsregeling. 

Het expertisecentrum Mediawijzer.net is in 2008 op 

initiatief van de ministeries van OCW en Jeugd & Gezin 

opgezet. <

> Meer informatie: www.mediawijzer.net

de avs verhuist De AVS verhuist op 21 maart aanstaande naar een andere locatie in Utrecht. 
Na jarenlang in meerdere panden op de Nieuwegracht te zijn gehuisvest, gaan we met alle medewerkers naar de Herenstraat 35, 
om de hoek van de AVS-panden op de Nieuwegracht. In het nieuwe pand is ruimte om AVS-leden en andere gasten te ontvangen. 
Veel van de AVS-trainingen, -cursussen en leden bijeenkomsten zullen vanaf april dan ook worden gegeven in de ruime 
vergaderfaciliteiten in het pand aan de Herenstraat. De offi ciële verhuiskaart volgt in Kader Primair en dan ook op www.avs.nl.

Maart 2013 Kadernieuws10 



> Voorlezen zonder leerkracht, maar met app
Pedagoge Daisy Smeets onderzocht onlangs welke kenmerken in prentenboeken-apps waardevol 

zijn om de woordenschat van vier- en vijfjarigen te vergroten zonder dat daar een ouder of 

leerkracht bij te pas komt. Smeets promoveerde hiermee aan de Universiteit Leiden.

Prentenboeken dragen in belangrijke mate bij aan de 

ontwikkeling van woordenschat doordat de tekst die 

daarin gebruikt wordt gevarieerder is dan spreektaal. 

Smeets onderzocht in welke mate verschillende soorten 

digitale prentenboeken de woordenschat van kinderen 

vergroten en concludeert dat zogenoemde levende boe-

ken, ook wel videoboeken genoemd, bijzonder effectief 

zijn. Kenmerkend is dat illustraties vervangen zijn door 

bewegende beelden. De camera zoomt bijvoorbeeld 

in op details in de afbeelding waar de tekst op dat 

moment over vertelt. Smeets: “Anders dan in een teken-

fi lm zijn die animaties expliciet bedoeld om gesproken 

tekst aan beelden – of delen daarvan – te koppelen en 

zo de vaak complexe taal in prentenboeken concreet te 

maken. Van boeken met dit soort animaties leren kleu-

ters meer moeilijke woorden dan van prentenboeken 

met stilstaande illustraties.”

Speciaal onderwijs
Smeets onderzocht de effectiviteit van videoboeken ook 

bij leerlingen in het speciaal onderwijs die een grote 

taalachterstand hebben. Kleuters met ernstige spraak-

taalmoeilijkheden (ESM) blijken niet gebaat bij achter-

grondmuziek of andere extra geluidselementen die 

bedoeld zijn om woorden te verduidelijken of de aan-

dacht richten op emoties in het verhaal. Integendeel: 

als de taalontwikkeling moeizaam verloopt, maken 

zulke toevoegingen het juist veel moeilijker om nieuwe 

woorden te leren. Alleen de vertelstem is genoeg, met 

zo min mogelijk ‘ruis’ daaromheen. Om prentenboe-

ken-apps breed te kunnen inzetten, is het daarom 

belangrijk dat achtergrondgeluiden en muziek kunnen 

worden uitgeschakeld.

Woorden betekenis geven
Er bestaan ook interactieve prentenboeken-apps: na 

aanraking van bepaalde elementen in de illustratie 

volgt een animatie of geluid. Smeets: “Uit mijn onder-

zoek blijkt dat extra uitleg over moeilijke woorden een 

goede invulling is voor dit soort hotspots.” Het is verge-

lijkbaar met het feit dat kinderen meer moeilijke woor-

den leren als een ouder of leerkracht tijdens voorlezen 

moeilijke woorden toelicht. Smeets: “De online leeref-

fecten zijn klein als de extra uitleg direct volgt op een 

muisklik of aanraking van een detail, maar groot als 

kinderen een meerkeuzevraag beantwoorden door het 

plaatje te kiezen dat het best past bij een woord.” Zelf 

betekenis geven aan een woord werkt dus nog beter dan 

uitleg krijgen. <

> Meer informatie: Daisy Smeets, 

dsmeets@fsw.leidenuniv.nl

> Wijziging Regeling leerresultaten PO
De Regeling leerresultaten PO is gewijzigd in verband met het opnemen van nieuwe normen voor 

de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013.

Met ingang van schooljaar 2012–2013 geldt een nieuwe 

systematiek voor de beoordeling van de resultaten op 

de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito. De wijzigingen 

hebben geen gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties 

DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Ook voor de 

basisscholen veranderen de administratieve lasten niet. 

Basisscholen leveren, net als voorheen, de toetsgege-

vens aan bij de inspectie. 

De Regeling leerresultaten PO komt voort uit de wet 

Goed onderwijs, goed bestuur en de algemene maatregel Goed onderwijs, goed bestuur en de algemene maatregel Goed onderwijs, goed bestuur

van bestuur over de vaststelling van de wijze van 

meting en beoordeling van leerresultaten die per 

1 augustus 2010 van kracht zijn. Van tijd tot tijd is 

actualisatie van de regeling nodig. Deze regeling 

treedt zo snel mogelijk in werking, omdat het de nor-

men bevat voor de beoordeling van de Cito LVS-toetsen 

begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf school-

jaar 2012–2013. <

Meer informatie: www.offi ciëlebekendmakingen.nl
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AVS Agenda
6 maart
Timemanagement
Schoolleider startbekwaam
Schoolleider vakbekwaam

13 maart
Opleiding Middenkader

19 maart
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, 
lust of last?

20 maart
Schoolleider vakbekwaam
Interim-management, iets voor u? 
Schoolleider startbekwaam 
Competenties en passend onderwijs

20 en 21 maart
Opbrengstgericht leiderschap
Succesvol onderhandelen

21 en 22 maart
Neurolinguïstisch Programmeren voor 
leidinggevenden

27 en 28 maart
Meesterlijk coachen

28 maart
Een goed dossier

15 maart
AVS-congres 2013
‘Opvoeden, een hele puzzel’
www.avs.nl/congres2013

(onder voorbehoud)

Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/agenda
www.avs.nl/pifo
www.avs.nl/pifo/voorjaar2013

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, Ellen Olbers, Tineke Snel en 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 120 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2012).

Adverteren in Kadernieuws?
Neem contact op met Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key account manager), 

tel. 0226-331692, avs@elma.nl, www.elma.nl

Kom naar het 
AVS-congres ‘Opvoeden,
een hele puzzel’
U kunt nog inschrijven!

Kijkt u net als wij reikhalzend uit 

naar het AVS-congres 2013? 

15 maart aanstaande is het zo ver, 

dan vindt ons jaarlijkse AVS-congres 

plaats met dit jaar als thema: 

‘Opvoeden, een hele puzzel’. 

Het belooft een inspirerende dag te 

worden, waarop u ideeën uitwisselt 

met uw collega’s, boeiende work-

shops volgt, inspiratie opdoet voor 

uw eigen onderwijspraktijk en 

natuurlijk kunt netwerken met ande-

re schoolleiders en bestuurders. 

Voor dat laatste krijgt u ruimschoots 

de gelegenheid bij de jaarlijks terug-

kerende Drinks&Bites. De mannen 

van coverband At Your Service zor-

gen daarbij voor de muzikale noot. 

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 15 maart. Tot dan!

Kijk voor het volledige congresprogramma en inschrijven op www.avs.nl/congres2013

ed u c at ief  l ei d er s c h a p


