
Het gaat om ludieke acties – geen staking – op zoveel 

mogelijk scholen, zodat de Eerste Kamer ervan wordt 

doordrongen dat de bezuiniging het hele onderwijs raakt 

en door de sector wordt afgewezen. Naar verwachting 

zal begin juni het wetsvoorstel Passend onderwijs in de 

Eerste Kamer worden besproken. Elke dinsdag komt de 

Eerste Kamer bijeen, daarom is voor 5 juni gekozen.

Aan scholen wordt gevraagd om samen met andere scho-

len binnen hun gemeente te protesteren. Zij kunnen 

lokaal besluiten hoe ze de actiedag vorm geven. Kort of 

lang, met alleen personeel of bijvoorbeeld samen met de 

ouders. De onderwijsbonden komen na de meivakantie 

met actiesuggesties en roepen hun leden op het protest 

creatief vorm te geven.

Accountmanagers land in
De komende periode gaan de accountmanagers van het 

ministerie van OCW weer het land in om met de samen-

werkingsverbanden te spreken over de laatste stand van 

zaken bij de voorbereiding op Passend onderwijs. Dit 

meldt passendonderwijs.nl. De accountmanagers beant-

woorden vragen, nemen de meest actuele fi nanciële over-

zichten per samenwerkingsverband mee en lichten deze 

toe. Op de pagina van het eigen samenwerkingsverband 

staat welke bijbehorende accountmanager van OCW de 

contactpersoon is. Zie www.passendonderwijs.nl/samen-

werkingsverbanden/samenwerkingsverbanden/lijst. <
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Vervolgactie
Passend onderwijs
op 5 juni

Ludieke protestdag

De gezamenlijke onderwijsbonden, waaronder de AVS, roepen de scholen op om dinsdag 

5 juni aanstaande een ludieke actie te organiseren om aan de Eerste Kamer duidelijk te 

maken dat de bezuiniging op Passend onderwijs van tafel moeten.
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> Evaluatie- en adviescommissie Passend 
onderwijs verlengd tot 1 januari 2014
De instelling van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) is verlengd tot 

1 januari 2014. De commissie zou aanvankelijk worden opgeheven per 1 januari 2012.

> Aanvraagronde Lerarenbeurs gestart
De nieuwe aanvraagronde voor een Lerarenbeurs in het studiejaar 2012/2013 is gestart op 2 april 

en loopt tot en met 1 juni 2012. Vanaf dit jaar kan de Lerarenbeurs niet meer gebruikt worden voor 

korte opleidingen, maar alleen voor het volgen van een bachelor- of masteropleiding.

Minister Van Bijsterveldt gaat in 2012 in samenwerking 

met de ECPO voorstellen doen voor een evaluatiepro-

gramma Passend onderwijs. De ECPO heeft te kennen 

gegeven dat naar haar mening systematische evaluatie 

van de ontwikkeling en advisering nog enkele jaren 

noodzakelijk blijft. Om de continuïteit in evaluatie en 

beleidsadvisering te waarborgen tot het moment waarop 

een instrumentarium kan worden overgedragen waar-

mee verdere monitoring mogelijk zal zijn, wordt de com-

missie maximaal verlengd tot 1 januari 2014. De ECPO 

zal de invoering en implementatie van Passend onder-

wijs monitoren om zo nodig te kunnen bijsturen.

De ECPO wordt sinds 1 februari 2012 voorgezeten door 

Jan Gispen, die Ursie Lambrechts opvolgt. <

De Lerarenbeurs voor bachelor- en masteropleidingen – 

eventueel voorafgegaan door een premaster of schakel-

programma – kan bestaan uit een beurs voor:

•  Collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten voor de 

duur van de opleiding met een maximum van drie 

jaar tot een maximum van Y 3.500 per jaar wanneer 

het wettelijk collegegeld betaald moet worden en een 

maximum van Y 7.000 per jaar wanneer het instel-

lingscollegegeld betaald moet worden.

•  Studiemiddelen: 10 procent van het bedrag voor col-

legegeld tot een maximum van Y 350 per jaar.

•  Reiskosten: 10 procent van het bedrag voor college-

geld tot een maximum van Y 350 per jaar.

•  Studieverlof: een vast bedrag per onderwijssector per 

verlofuur, met een maximum van 160 klokuren per 

jaar bij een volledige aanstelling. Bij een deeltijdaan-

stelling wordt het aantal verlofuren vastgesteld naar 

rato van de aanstellingsomvang. Is er bijvoorbeeld een 

betrekkingsomvang van 0,50, dan worden maximaal 

160 x 0,50 = 80 verlofuren toegekend.

De Lerarenbeurs voor post initiële masteropleidingen 

kan bestaan uit een beurs voor:

•  Collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten voor de 

duur van de opleiding met een maximum van drie 

jaar tot een maximum van Y 3.500 per jaar.

•  Studiemiddelen: 10 procent van het bedrag voor 

collegegeld.

•  Reiskosten: 10 procent van het bedrag voor 

collegegeld.

•  Studieverlof: idem als bij de beurs voor bachelor- en 

masteropleidingen.

De beurs voor studiekosten (collegegeld, studiemidde-

len en reiskosten) wordt uitbetaald aan de leerkracht 

die de studie gaat volgen. De beurs voor studieverlof 
wordt aan de werkgever uitbetaald, die hiermee de ver-

vanging kan bekostigen. Subsidie voor studieverlof is 

alleen mogelijk als het bevoegd gezag verklaart het stu-

dieverlof te willen verlenen. Werkgevers van leerkrach-

ten met een fl exibel contract kunnen géén subsidie 

voor studieverlof krijgen. Ook de onderwijsinstellingen 

waar leerkrachten via een andere werkgever te werk 

gesteld zijn, kunnen géén subsidie voor studieverlof 

krijgen.

Voorrang voor leerkrachten (v)so
Als onderdeel van het convenant Mobiliteit Passend 

onderwijs wordt van de beschikbare 40 miljoen euro 

voor de Lerarenbeurs in 2012 16 miljoen bij voorrang 

beschikbaar gesteld aan leerkrachten in het (voort-

gezet) speciaal onderwijs die met ontslag worden 

bedreigd. Veel leerkrachten maken volgens staatsse-

cretaris Zijlstra sowieso nu al de keuze om zich via de 

Lerarenbeurs op het terrein van Passend onderwijs te 

professionaliseren. Van 2008 tot en met 2011 zijn 8.500 

beurzen (= een derde) toegekend voor bachelor- en mas-

teropleidingen Passend onderwijs en Omgaan met ver-

schillen. Het overgrote deel voor de studie SEN (Special 
Educational Needs). <

> Het aanvraagformulier voor de lerarenbeurs is te vinden 

op www.ib-groep.nl/particulieren/studiefi nanciering/

lerarenbeurs/aanvragen.asp. Oude aanvraagformulieren 

worden niet in behandeling genomen.
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> Kabinet wil beurzen voor deeltijdstudenten
Het kabinet wil een beurs geven aan studenten die in bepaalde sectoren – met een bijzonder 

maatschappelijk en economische belang zoals het onderwijs – een deeltijdopleiding willen 

volgen. Deze vraagfi nanciering moet de terugloop van het aantal deeltijdstudenten keren en het 

deeltijdonderwijs fl exibeler en aantrekkelijker maken.

> Jury geïnstalleerd voor toekenning predicaat 
‘excellente school’
Zeer goed presterende scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 2012 het 

predicaat ‘excellente school’ krijgen. Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs een onafhankelijke 

jury geïnstalleerd die scholen voordraagt voor het predicaat.

De deelname aan het deeltijdonderwijs is de afgelo-

pen tien jaar gestaag teruggelopen. Het kabinet wil 

de dalende trend in het deeltijdonderwijs een halt 

toeroepen door op termijn vraagfi nanciering in te voe-

ren. De ministerraad stemde hiermee in. Dit betekent 

dat deeltijdopleidingen niet langer rechtstreeks geld 

van de overheid krijgen voor het aantal studenten 

dat zij opleiden. Studenten die in bepaalde sectoren 

een deeltijdopleiding willen volgen krijgen voortaan 

een beurs. Het budget blijft gelijk: het geld dat nu 

nog voor bekostiging is gereserveerd wordt dan uit-

gekeerd in beurzen. Tegelijkertijd komt er een oplos-

sing voor deeltijdstudenten die vanwege bijzondere, 

individuele omstandigheden te maken krijgen met de 

langstudeerdersmaatregel.

Omdat de uitwerking tijd vergt wordt de invoering 

van vraagfi nanciering niet voorzien voor het stu-

diejaar 2017/2018. Na invoering van vraagfi nancie-

ring vallen deeltijdstudenten niet meer onder de 

langstudeerdersmaatregel.

Op korte termijn komt het kabinet deeltijdstudenten 

tegemoet die vanwege bijzondere, individuele omstan-

digheden in aanraking komen met de langstudeerders-

maatregel. Zij kunnen voortaan een beroep doen op 

de profi leringsfondsen van de instellingen. Het profi -

leringsfonds biedt een fi nanciële vergoeding wanneer 

een student door omstandigheden studievertraging 

oploopt. Tot nu toe staan die alleen open voor voltijd-

studenten. De instellingen krijgen voor deze groep tot 

en met 2016 jaarlijks 10 miljoen euro extra. <

De jury van professionals en experts uit de onderwijs-

praktijk – onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van 

Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad – stelt 

de komende maanden de beoordelingscriteria voor 

excellente scholen op. De jury kijkt volgens het minis-

terie van OCW niet alleen naar onderwijsopbrengsten, 

maar ook naar andere excellentiegebieden, zoals de 

aandacht voor excellente en hoogbegaafde leerlingen, 

de inpassing van leerlingen die extra ondersteuning in 

de klas nodig hebben en de vormende taak. Prestaties 

die niet direct tot uitdrukking komen in hoge cijfers.

Het is de bedoeling om ieder najaar een aantal predi-

caten uit te reiken. De eerste uitreiking staat gepland 

voor het najaar van 2012. Juryvoorzitter Van Wieringen: 

“Excellente scholen hebben een voorbeeldfunctie. 

Ze laten zien dat inspanning loont.” Minister Van 

Bijsterveldt vult aan: “Er zijn scholen die opvallen 

omdat zij kinderen bovengemiddeld weten te motive-

ren en inspireren. Zo krijgen zeer goed presterende 

scholen de maatschappelijke waardering die ze verdie-

nen. Daarnaast zal deze erkenning andere scholen uit-

dagen om de lat ook hoger te leggen en zo een bijdrage 

leveren aan de verdere verbetering van de onderwijs-

kwaliteit.” De jury zal de start van de aanmeldings-

procedure breed communiceren.

Naar verwachting wordt rond 2015 een inspectiecate-

gorie voor excellente scholen ingevoerd. De onderwijs-

inspectie maakt op dit moment onderscheid tussen 

zeer zwakke, zwakke en voldoende scholen. <
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> Lacunes in opleidings- en scholingsaanbod 
leerkrachten
De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is in een aantal 

opzichten onvoldoende. Vooral op de prioritaire beleidsterreinen van het ministerie van OCW is 

het huidige aanbod van bachelors en masters onvoldoende passend. Met name op het terrein van 

opbrengstgericht werken zijn er weinig of geen geschikte bachelors en masters. Er is wel voldoende 

aanbod van (kortere) cursussen, blijkt uit onderzoek van SEOR in opdracht van het ministerie.

> Ziekteverzuim primair onderwijs stijgt door 
werk- en prestatiedruk
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is na een jarenlange daling sinds het derde kwartaal van 

2010 weer aan het stijgen, blijkt uit cijfers van het Vervangingsfonds (Vf ). De verwachting is dat deze 

stijging de komende periode nog verder zal doorzetten. CAOP Research onderzocht de oorzaken.

Qua inhoud is het belangrijkste knelpunt dat de meeste 

bachelors en masters vaak te wetenschappelijk ingericht 

zijn, waardoor de kloof met de praktijk en de toepas-

sing ervan in de praktijk te groot is. Bovendien is leren 

in teamverband, via bachelors en masters lastig dan 

wel onmogelijk. Daarnaast is het opleidingsaanbod 

onvoldoende afgestemd op de levensfase van werkende 

leerkrachten, die de studie moet combineren met zijn 

werk en zijn privéomstandigheden (gezin en andere 

zorg en zaken) en geen vraag uiten naar een langlo-

pend opleidingstraject.

Ook het aanbod van nascholing sluit niet altijd aan bij 

de scholingsbehoefte van leerkrachten in het po, vo 

en mbo, omdat deze teveel gericht is op de individuele 

leerkracht en te weinig op teamscholing. Ook zou het 

scholingsaanbod nog te veel gericht zijn op het traditi-

onele onderwijsmodel, terwijl dit meer en meer uit het 

schoolbeeld verdwijnt.

Knelpunten
De onvervulde scholings- en opleidingsbehoefte bij leer-

krachten blijkt vrij groot. De redenen zijn vooral van 

persoonlijke aard (problematisch om een studie te com-

bineren met werk en gezin). Een bijkomend knelpunt 

voor scholen is dat scholing nu vooral in onderwijstijd 

wordt gevolgd, waardoor invallers moeten worden gere-

geld of lesuitval ontstaat. Maar leerkrachten vinden 

verschuiving van scholing naar hun vrije tijd geen 

optie. Twee andere, vaak genoemde redenen hebben te 

maken met de medewerking van de schoolleiding: scho-

len zouden onvoldoende of geen budget voor scholing 

hebben en leidinggevenden zouden geen toestemming 

voor deelname aan scholing willen geven. Dit lijkt in 

strijd met CAO-bepalingen op het gebied van scholing.

Aan de vraagkant opteren in de praktijk zowel leer-

krachten als de school voor kortere

scholing. Alleen verschillen de leerkrachten en de 

scholen voor een deel van mening over welke cursus-

sen het meest zinvol zijn. Dit gebrek aan afstemming 

tussen leerkrachten en scholen maakt voor aanbieders 

de vraagarticulatie onhelder en vermindert aldus de 

transparantie van de scholingsmarkt. In het rapport 

van SEOR zijn verschillende mogelijkheden beschreven 

die door de respondenten zijn aangedragen om de aan-

sluiting te verbeteren.

Nu het niet meer mogelijk is om korte opleidingen te 

volgen met subsidie uit de Lerarenbeurs, zullen om de 

eerder genoemde redenen bachelor- en masteroplei-

dingen niet volledig kunnen voorzien in het gat dat 

dan ontstaat. Vooral in het mbo, waar nog meer dan in 

het po en vo behoefte is aan praktijkscholing, zal naar 

verwachting het gebruik van de Lerarenbeurs sterk 

afnemen. <

De stijging is nog niet zichtbaar in het ziekteverzuim-

percentage voor het kalanderjaar 2010. Wel is in 2010 

een stijging van de gemiddelde verzuimduur waar te 

nemen. Gegevens voor het kalenderjaar 2011 zijn nog 

niet beschikbaar.

Oorzaken
Het gaat vooral om een combinatie van factoren en 

ontwikkelingen in het po, die ertoe leidt dat het ziek-

teverzuim weer aan het stijgen is. Uit de enquête kan 

worden afgeleid dat de stijging van het ziekteverzuim 
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in het schooljaar 2010/2011 wordt veroorzaakt door 

dezelfde factoren als voorheen, maar dat deze facto-

ren in intensiteit zijn toegenomen. Schoolleiders en 

bestuurders noemen als belangrijke ervaren oorzaken 

van ziekteverzuim het vaakst de hoge werkdruk en de 

toenemende prestatiedruk.

Op po-scholen heeft de afgelopen jaren een aantal 

ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor de erva-

ren werk- en regeldruk op scholen en daarmee op 

het onderwijzend personeel is toegenomen. Dit zijn 

bijvoorbeeld een toenemend aantal (administratieve) 

taken, vernieuwingen in het onderwijs (zoals ict in de 

klas, nieuwe onderwijsmethoden, andere didactiek en 

nieuwe schoolconcepten), toenemende kwaliteitseisen 

(vanuit de wet BIO en de inspectie) en bezuinigingen.

De ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs 

hebben ook de druk op schoolleiders en bestuurders 

vergroot. De veranderingen vragen om verzakelijking 

en ondernemerschap in het onderwijs.

Een andere belangrijke oorzaak van ziekteverzuim 

betreft volgens de geënquêteerde schoolleiders en 

bestuurders de medisch gespecifi ceerde aandoenin-

gen. Dit geluid komt terug bij de interviews op de 

scholen, waarin de toename van het aantal ernstige 

aandoeningen ook als oorzaak wordt genoemd van 

het ziekteverzuim.

Maatregelen en aanbevelingen
Scholen nemen al diverse maatregelen om het ziek-

teverzuim aan te pakken, zoals het creëren van een 

open cultuur waarin ruimte is om dingen met elkaar 

te bespreken en waarin medewerkers zich veilig en 

gesteund voelen. Ook werkt men aan het verder ontwik-

kelen en implementeren van een actief verzuimbeleid, 

het verder professionaliseren van medewerkers en lei-

dinggevenden en een zakelijkere aanpak.

CAOP Research adviseert scholen een meerjarenplan te 

ontwikkelen waarin duidelijk staat aangegeven wat de 

visie is van de school en hoe de komende periode inge-

speeld zal worden op de veranderingen en ontwikke-

lingen waar de school mee te maken krijgt. Met daarbij 

als tip medewerkers meer bij de ontwikkelingen in de 

school te betrekken, bijvoorbeeld door ze in werkgroe-

pen zelf taken op te laten pakken en vorm te laten

geven. Ook zouden scholen na moeten gaan of er 

mogelijkheden zijn om effi ciënter om te gaan met de 

beschikbare tijd en het plannen van werkzaamheden. 

Het Vf kan scholen hierbij adviseren en faciliteren. <

> Meer informatie: www.vfpf.nl

> ‘Meer zittenblijvers leidt tot lagere 
eindtoetsscore’
Er lijkt een verband te bestaan tussen het aantal vertraagde leerlingen op een school en de 

resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs, meldt de Inspectie van het Onderwijs. Naarmate 

scholen meer vertraagde leerlingen hebben, scoren ze lager op de eindtoets. Het is dus niet zo 

dat scholen die veel leerlingen laten zitten tot beter presteren komen dan scholen die minder 

leerlingen laten zitten, concludeert de inspectie.

Een op de zes basisschoolleerlingen (circa 17 procent) 

doet langer dan acht jaar over de basisschool, aldus de 

cijfers van de inspectie. Op 94 procent van de basisscho-

len blijven leerlingen zitten. Op enkele scholen loopt 

meer dan de helft van de leerlingen vertraging op. Op 

zwakke en zeer zwakke scholen doet ongeveer een op 

de vijf leerlingen langer over de basisschool dan acht 

jaar.

Voortgezet onderwijs
Van de vijftienjarige scholieren in het voortgezet onder-

wijs geeft 22 procent aan ooit een keer te zijn blijven 

zitten. Nederland zit daarmee ruim boven het gemid-

delde van de 34 landen die lid zijn van de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO). Dat gemiddelde ligt op 14,3 procent. Sinds 2008 

is sprake van een toename van het percentage zitten-

blijvers in Nederland in het vo.

In het vo bestaat, naast zittenblijven, ook het teruggaan 

naar een lagere schoolvorm. In de onderbouw komt 

teruggaan naar een lagere schoolvorm vaker voor dan 

zittenblijven. Vanuit vwo 3 gaan veel leerlingen naar 

havo 4 en vanuit havo 3 naar het vmbo. De meeste zit-

tenblijvers zitten in havo 4, namelijk 18 procent.

Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters: 

“Zittenblijven kan een goede optie zijn voor een leer-

ling. Maar van groter belang is dat scholen nog meer 

opbrengstgericht gaan werken. Zodat leerlingen die 

dreigen te blijven zitten, met extra aandacht vooruit 

geholpen worden. Daardoor kan het zittenblijven wor-

den teruggedrongen.” <
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> ‘Scholen verbeteren zich na bezoek inspectie’
Scholen die het afgelopen jaar bezoek ontvingen van de inspectie blijken volgens schoolleiders 
meer verbeteractiviteiten door te voeren en meer opbrengstgericht te werken dan niet bezochte 
scholen. Ook hebben de bezochte scholen, volgens leerkrachten, het afgelopen jaar wijzigingen 
aangebracht in de kwaliteitszorg en meer zelfevaluatie-activiteiten in de school georganiseerd. 
Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente.

“De vraag of inspectiebezoeken daadwerkelijk leiden 

tot concrete verbeteractiviteiten kunnen we al voor-

zichtig met ‘ja’ beantwoorden”, aldus onderzoekster 

dr. Melanie Ehren. Scholen die veel contact hebben 

met de inspectie nemen de standaarden zelfs dagelijks 

mee in hun werk. Ze brengen meer verbeteringen aan 

in hun zelfevaluatie en verbeteren de samenwerking 

tussen leerkrachten en het leiderschap in de school. 

Ehren: “Deze voorlopige resultaten zijn nog indicatief, 

over drie jaar kunnen we vaststellen of scholen daad-

werkelijk verbeteringen in hun onderwijskwaliteit 

doorvoeren.”

De voorlopige resultaten zijn afkomstig uit een drie-

jarig Europees onderzoek naar de impact van onder-

wijstoezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De 

metingen zijn gestart in januari 2011 en lopen door 

tot en met december 2013. Het onderzoek wordt gelijk-

tijdig ook in vijf andere Europese landen uitgevoerd, 

zodat de verschillende inspectiemodellen van deze 

 landen met elkaar vergeleken kunnen worden. <

> Zie ook de resultaten van het AVS-onderzoek naar de 

ervaringen van schoolleiders met de inspectie op 

www.avs.nl/vereniging/meepraten/scholenpanel.

> Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel 
kwaliteit speciaal basisonderwijs
Het wetsvoorstel Kwaliteit speciaal basisonderwijs van minister Van Bijsterveldt, dat meer kansen 
creëert voor leerlingen uit het speciaal onderwijs om door te stromen naar een reguliere school 
of de arbeidsmarkt, is goedgekeurd door de Tweede Kamer. 

Het voorstel behelst onder meer een ontwikkelingsper-

spectief in plaats van een handelingsplan, een verplichte 

voortgangsregistratie in het speciaal onderwijs (so) en 

voortgezet speciaal onderwijs (vso), de introductie van 

drie uitstroomprofi elen in het vso (vervolgonderwijs, 

arbeidsmarktgericht en dagbesteding), gekwalifi ceerde 

vakmensen zonder getuigschrift voor de klas, nazorg en 

beroepsgerichte stages.

Door het ontwikkelingsperspectief (OPP) kan het onder-

wijs beter worden afgestemd op de mogelijkheden van de 

leerling, betoogt de minister. Op verzoek van de Tweede 

Kamer is het overleg dat scholen met ouders voeren over 

het OPP gericht op het bereiken van overeenstemming en 

krijgen ouders de mogelijkheid om een opmerking in het 

OPP te plaatsen als er geen overeenstemming bereikt is. 

Ook komt er een geschillenregeling. 

Voor de uitstroomprofi elen worden kerndoelen ontwik-

keld, niet alleen voor de leergebieden, zoals Nederlandse 

taal en rekenen/wiskunde, maar ook kerndoelen gericht 

op de voorbereiding van de leerling op zijn of haar ver-

volgbestemming op de arbeidsmarkt, of in vormen van 

dagbesteding. Daarnaast zullen er voor alle uitstroompro-

fi elen leergebiedoverstijgende doelen gaan gelden.

De leerlingen in het vso die geen regulier diploma kun-

nen halen, krijgen bij het verlaten van het onderwijs een 

getuigschrift en een overgangsdocument mee. 

Van Bijsterveldt benadrukt dat er voldoende stageplekken 

zijn en dat er vooral bij het Nationaal Archief veel mensen 

kunnen worden ingezet.

Tijdens de stemmingen werd een amendement van 

Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) aangenomen dat regelt 

dat de mogelijkheid om na een verzwaarde procedure 

bepaalde medezeggenschapsrechten om te zetten, ook 

van toepassing is op de ondersteuningsplanraad. De 

Kamer nam ook een motie aan van Ton Elias (VVD) dat de 

regering verzoekt om de inspectie te laten toezien op het 

percentage leerlingen per uitstroomprofi el per school en 

het percentage leerlingen van de school dat na uitstroom 

een Wajong-uitkering ontvangt. Deze gegevens moeten 

worden opgenomen in het Onderwijsjaarverslag.

Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste 

Kamer. De inwerkingtreding is voor het so voorzien op 

1 augustus 2012 en voor het vso op 1 augustus 2013. <
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> Pleidooi voor iPad-basisscholen in 2013
De initiatiefgroep o4nt.nl – ‘onderwijs voor een nieuwe tijd’ – heeft eind maart in Amsterdam een 

manifest gepubliceerd om te komen tot een compleet nieuwe basisschool: de Steve Jobsschool. 

Zo’n school bestaat zowel uit een fysiek schoolgebouw als uit een belangrijke virtuele component 

op internet. De iPad speelt een cruciale rol bij opzet en inrichting van de school.

De initiatiefgroep, onder andere bestaande uit 

Maurice de Hond en de directeur van Digischool.nl 

(Erik Verhulp), zoekt voldoende ouders, leerkrachten 

en andere geïnteresseerden om in augustus 2013 

in één of meerdere gemeenten met deze school te 

 beginnen. Diverse onderwijswethouders zijn geïnte-

resseerd zijn om deze scholen in hun gemeenten te 

v erwelkomen.

De vier hoofdelementen van de aanpak zijn:

1. Elk talent wordt gekend
Het onderwijs gaat uit van de talenten van de indivi-

duele leerling en is erop gericht om deze maximaal tot 

ontwikkeling te brengen en te versterken, mede door 

samenwerking.

Pedagogiek en didactiek houden rekening met de 

 individuele leerstijl van de leerling.

2. Combinatie van fysiek (schoolgebouw) en virtueel (internet)
De school bestaat uit een fysieke component (het 

gebouw) en een virtuele component. De school is het 

hele jaar open. Het gebouw, zonder klaslokalen, is open 

van 8.30 tot 18.30 uur, vijftig weken per jaar, en de 

virtuele component is altijd open en overal bereikbaar. 

Alle leerlingen (ook de jongste) zullen beschikken over 

een iPad. Ze kunnen daarmee verbinding leggen met 

de virtuele afdeling van de school en gebruik maken 

van educatieve apps. Leren kan altijd en overal plaats-

vinden, ook bij afwezigheid en tijdens vakantie en met 

inachtneming van de onderwijsdoelstellingen.

3. 21st century skills
Het onderwijs is gericht op het verwerven van de vaar-

digheden van de 21e eeuw, zoals creativiteit, innovatief 

en kritisch denken, problemen oplossen, communica-

tie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, 

productiviteit en sociale- en motorische vaardigheden. 

Leerlingen zullen daarbij gebruik maken van de meest 

recente hard- en software. Zo verwerven zij impliciet ook 

de voor het basisonderwijs gestelde

basiscompetenties.

4. Community
Juist omdat een belangrijk deel van het leren buiten het 

gebouw plaatsvindt, is de rol van de ouders van groot 

belang. School en omgeving (ouders, bedrijven, instellin-

gen en anderen) zijn via de community met elkaar verbon-

den. Ouders zijn actief partner in het onderwijsproces 

en vervullen ook een rol bij de organisatie, de uitvoering 

en de evaluatie van het onderwijs. Ervaringen worden 

breed gedeeld en de omgeving wordt van harte uitgeno-

digd bij te dragen aan het onderwijs.

Bepaalde aspecten van deze aanpak worden ook al door 

andere scholen toegepast, maar de initiatiefnemers 

willen deze aspecten en een serie andere binnen deze 

nieuwe school implementeren, zodat het effect optimaal 

is. Door volledige openheid bij de opgedane ervaringen 

hopen de initiatiefnemers bestaande scholen te inspire-

ren datgene over te nemen wat bij hun school past. <

> Meer informatie: www.o4nt.nl

> Samenloop 
deeltijdpensioen en 
WW-uitkering aangepast

Met ingang van 1 maart 2012 is de samenloop van deel-

tijdpensioen en een werkloosheidsuitkering aangepast. 

Deeltijdwerkers houden recht op een WW-uitkering 

voor het deel dat zij werkten, ook als er sprake is van 

inkomen uit pensioen. Er is dan geen sprake meer van 

verrekening. <

> Conciërgeregeling 
verlengd

Met een wijziging in de regeling Loonkostensubsidie 

ondersteunend personeel basisscholen wordt de wer-

kingsduur van de conciërgeregeling met drie jaar 

verlengd. Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zal 

het beschikbare budget worden opgenomen in de lump-

sumbekostiging, meldt OCWDUO. <
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> Kinderen verslingerd aan mobiel; nog 
nauwelijks educatieve toepassingen
Bijna alle kinderen hebben een eigen mobiele telefoon. Meer dan de helft is in het bezit van een 

smartphone en kan mobiel internetten. Pingen en Whatsappen zijn in korte tijd razend populair 

geworden. Dit blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online en Digivaardig & Digiveilig onder jongeren 

van 8 tot 18 jaar. Een leven zonder mobiel is voor de meesten nauwelijks voor te stellen. De telefoons 

worden echter nog nauwelijks ingezet voor educatieve toepassingen tijdens de les.

Remco Pijpers, directeur van Mijn Kind Online: “Met 

8 jaar heeft al een kwart van de kinderen een mobiele 

telefoon. Vier jaar later, wanneer ze naar de middel-

bare school gaan hebben ze er allemaal een, steeds 

vaker ook met internet. Door het mobiele internet is 

het voor ouders echter juist lastiger geworden toezicht 

te houden op wat hun kinderen zien en doen op hun 

telefoon. Terwijl het wel heel belangrijk is kinderen 

te leren bewust en veilig met hun mobiel te laten 

omgaan.”

Kom met ruim 50%
korting naar het congres 

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

Maatwerktrainingen (in company) sociale media

Een juiste inzet van sociale media heeft onder andere een 
positief effect op het imago van uw school(organisatie). 
De AVS organiseert daarom maatwerk trainingen 
(in company) sociale media. 

Tijdens de studiemiddag worden de mogelijkheden van 
sociale media in de klas verkend en wordt duidelijk hoe de 
communicatie met medewerkers, ouders en andere stake-
holders makkelijker kan verlopen met sociale media. U leert 
een (aanvullende) visie te ontwikkelen en krijgt handvatten 
en huisregels mee voor het gebruik ervan.

Doelgroep: het hele schoolteam, inclusief de schoolleider. 
Ook voor  bovenschools managers, met hun directeuren, 
(G)MR, individuele leerkrachten en ouderraden is de training 
geschikt.
Kosten: slechts t 65 per deelnemer
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/
socialemedia. Of mail/bel naar socialemedia@avs.nl, 
tel. 030-2361010 (Margriet van Ast).

Sociale media
iets voor uw school? 
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Van de kinderen tussen 8 en 18 jaar heeft 54 procent 

een smartphone. Achtjarigen hebben nog vooral een 

‘gewone’ mobiel. Berichten sturen is inmiddels veel 

populairder dan bellen. Een derde van de kinderen 

maakt hier dagelijks gebruik van. Bijna 70 procent van 

de 13-plussers belt, sms’t, Whatsappt en Whatsappt en Whatsappt Pingt wekelijks Pingt wekelijks Pingt
meer dan honderd keer. Contact met moeders is daar-

bij het belangrijkst: tieners doen dat via Whatsapp en 

Ping, jonge kinderen bellen. Omdat niet alle kinde-

ren internet op hun mobiel hebben worden gewone 

sms’jes nog steeds door meer jongeren gebruikt dan 

Whatsapp of Ping.

Erbij horen
Bijna 60 procent van de kinderen is het ermee eens 

dat je er niet bij hoort zonder mobiel. Bijna de helft 

heeft zijn telefoon zelfs ’s nachts aan en in de buurt. 

Driekwart is het eens met de stelling ‘Mijn generatie 

is verslaafd aan zijn mobiele telefoon’. Ruim de helft 

zegt zelf ook echt niet zonder zijn of haar mobiel te 

kunnen. Hoe ouder de kinderen, hoe meer belang ze 

hechten aan hun telefoon. Toch storen kinderen en 

jongeren zich soms ook aan het veelvuldige gebruik 

van het mobieltje.

Prepaid toestellen zijn vooral populair bij jonge kinde-

ren. Vanaf hun 17e kiezen jongeren bij voorkeur voor 

een telefoon met een abonnement. De meerderheid 

van de 17-jarigen heeft het mobieltje zelf betaald, ter-

wijl jongere kinderen het toestel vaak van hun ouders 

krijgen. Bij 67 procent betalen de ouders de abonne-

mentskosten of prepaid belkosten. In 13 procent van 

de gevallen delen ouders en kind de kosten, 21 pro-

cent van de kinderen betaalt de telefoonkosten zelf.

Regels thuis en op school
Op de meeste scholen gelden regels voor mobiele 

telefoons: één op de tien kinderen moet het mobieltje 

bij binnenkomst inleveren en op bijna alle scholen 

moet de telefoon uit of ‘op stil’ staan tijdens de lessen. 

De telefoons worden nog nauwelijks ingezet voor edu-

catieve toepassingen tijdens de les; slechts 3 procent 

van de kinderen zegt dat dit wel eens gebeurt. Thuis 

heeft een derde van de kinderen te maken met regels 

over het gebruik van hun mobieltje. Er zijn regels over 

hoe vaak en hoe lang er gebeld mag worden, met wie 

en voor hoeveel geld. Bij evenzoveel kinderen zijn er 

geen regels thuis. Hoe ouder de kinderen, hoe minder 

regels. <

> Meer informatie: www.mijnkindonline.nl en 

www.digivaardigdigiveilig.nl

> Medezeggenschap op scholen krijgt ruime 7
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) brengt personeel, ouders en leerlingen in positie 

om een rol te spelen in het besluitvormingsproces op scholen. Op 99 procent van de scholen zijn 

medezeggenschapsraden (MR’s) aanwezig, die een geaccepteerde en gewaardeerde functie kennen 

en serieus genomen worden door de leden en door het bevoegd gezag. Dit blijkt uit een wettelijke 

evaluatie van de WMS, sinds deze in 2007 is ingevoerd.

Uit de evaluatie blijkt dat 85 procent van de MR’en 

positief of neutraal staat tegenover de stelling dat de 

positie van de MR in de afgelopen jaren is verbeterd. 

Alle betrokkenen – ouders, leerlingen en personeel – 

oordelen verder positief over de kwaliteit van medezeg-

genschap op scholen. Ze geven deze het rapportcijfer 

van gemiddeld een 7,2.

Bezetting
Het bezetten van de zetels voor personeel is vrijwel 

nergens een probleem. De bezettingsgraad nadert hier 

de 100 procent. Dit geldt ook voor de zetelbezetting 

van ouders in het primair onderwijs. In het voortgezet 

onderwijs blijft 10 procent van de zetels voor ouders en 

20 procent van de zetels voor leerlingen onbezet. In het 

speciaal onderwijs liggen deze cijfers voor ouders en 

leerlingen beide op 16 procent. In de gemeenschappe-

lijke medezeggenschapsraden (GMR) blijven veel zetels 

voor leerlingen onderbezet en een deel van de ouder-

zetels. Het vervullen van alle zetels van ouders en leer-

lingen blijft lastig. Om verbeteringen in de uitvoering 

van de WMS te realiseren, zal minister Van Bijsterveldt 

partijen vragen om gezamenlijk een plan van aanpak 

te ontwikkelen waarin de mogelijkheden van een voor-

lichtings- en wervingscampagne nadrukkelijk worden 

meegenomen. <
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Een van de belangrijkste taken van de AVS is de onder steuning 

en advisering van haar leden in het basis-, voort gezet en 

speciaal onderwijs. De AVS Helpdesk vervult hierbij wat betreft 

de eerstelijnsdienstverlening een centrale rol.

Leden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over o.a.

•  hun eigen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en juridische 

ondersteuning

•  wet- en regelgeving, sociale zekerheid, de cao, 

onderwijsactualiteiten

•  het AVS-aanbod inzake maatwerk, advies en opleiding

De helpdeskmedewerker staat AVS-leden deskundig met raad 

en daad bij of verwijzen door naar de tweedelijns dienst verlening 

van de AVS. Belangrijke competenties voor deze functie zijn 

(waarbij we ervan uitgaan dat u deze heeft of zich snel eigen 

kunt maken):

•  kennis van wet- en regelgeving, incl. sociale zekerheid

•  kennis van het bestaande AVS-aanbod en aanbod van derden

•  kennis van de school- en onderwijswereld

•  bij voorkeur kennis van het voortgezet onderwijs

•  globale juridische kennis

•  vraaggericht en kwaliteitsbewust

•  inlevingsvermogen en collegialiteit voor de doelgroep 

leidinggevenden

•  goede attitude van luisteren en doorvragen

•  goede communicatieve eigenschappen

De AVS biedt u:

•  een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband 

(een overeenkomst op basis van detachering behoort ook tot 

de mogelijkheden)

•  scholing gericht op de invulling van de functie

•  een collegiale omgeving waar voldoende ruimte is om uzelf 

te ontplooien

Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding van 

‘vacature helpdesk’ richten aan de heer R. Willemstein, directeur 

AVS, Postbus 1003, 3500 BA Utrecht, of per mail naar Ellen de 

Jong, e.dejong@avs.nl. Voor meer informatie over de functie 

kunt u contact opnemen met Carine Hulscher-Slot, tel. 030–

2361010.

d e  avs  zo e kt  o p  ko rt e  t e r m i j n  e e n :

enthousiaste helpdeskmedewerker
(v/m 28–32 uur)

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

> OCW ziet af van herziening lgf 2009/2010 
voor WEC en WPO
Het ministerie van OCW ziet af van een integrale herberekening en herziening van de beschikking 

leerlinggebonden fi nanciering (lgf ) voor het schooljaar 2009/2010 op basis van BRON. Dit betekent 

dat de leerlinggebonden fi nanciering die is vastgesteld in de laatste beschikking over het schooljaar 

2009/2010 als defi nitief wordt beschouwd, meldt Cfi .

In april 2011 zijn scholen en besturen op de website 

van DUO geïnformeerd dat herziening van de beschik-

king voor de lgf op basis van de leerlinggegevens in 

BRON voor het schooljaar 2009/2010 voorlopig werd 

opgeschort. Er werden op dat moment technische 

problemen in de uitvoering geconstateerd. Zoals afge-

lopen zomer is gecommuniceerd zijn deze problemen 

allemaal opgelost.

Verder blijkt dat een aanzienlijk aantal scholen hun 

geïndiceerde leerlingen in het schooljaar 2009/2010 

niet allemaal in BRON hebben geregistreerd. Gebleken 

is dat het met terugwerkende kracht registreren van 

de lgf-administratie voor deze scholen een te grote 

belasting is. <
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DE STICHTING R.K. BASISSCHOLEN
VLEUTEN,
DE MEERN,
HAARZUILENS

Uw sollicitatie met motivatie, CV en referenties

graag sturen aan: Bestuur Stichting R.K. basisscholen Vleuten,

De Meern, Haarzuilens, p/a Postbus 112, 3454 ZJ De Meern of naar

bestuur@rkscholenvdmh.nl o.v.v.: sollicitatie directeur C&B

Uw reactie dient uiterlijk 20 april 2012 in ons bezit te zijn.

Onze stichting met basisschholen in Vleuten, Vleuterweide,
De Meern, VeVeV ldhuizen en Haaarzuilens staat midden in de
samenleving.We werken aann primair onderwijs op maat,
waarbij elk individu telt. De stichting ontwikkelt zich verder
en om deze beweging te verrsterken zoeken we een:

DIRECTEUR BELEIDD & COÖRDINATATA IE
(V/M) 0,8 – 1,0 FTE

Hij/zij geeft met de vier schooldireccteuren vorm aan het beleid van
de stichting. Het is een nieuwe funccttie met veel ruimte om deze
inhoudelijk zelf in te richten.

De Directeur Beleid en Coördinatiee::
� AAddviseert het bestuur en ondersteunnt de invulling van

de allggemene beleidskaders
� Zorgt vvooor vernieuwing van het onderrwijs
� Geeft leiiding aan het bovenschoolse ovverleg (BOVO)
� Is veranttwoordelijk voor de jaarlijkse plaanning- en

controlccyyclus
� Onderhhoudt politieke/bestuurlijke contactteen
� Voerrtt overleg met de gemeente over huisvveesting en het lokaal

oonndderwijs- en jeugdbeleid
� Is bereid te werken volgens het Policy Goverrnance model

De juiisstte kandidaat:
� Geeftt iinhoud aan de katholieke grondslag vann de stichting
� Heeft aaantoonbare, ruime werkervaring, bij vooorkeur als

schooldiirecteur binnen een grotere schoolorganisatie
� Heeft maanagementervaring en kent het krachteenveld binnen

het primmair onderwijs
� Is finaanncieel onderlegd, kan formatie- en begrottings-

besspprekingen afstemmen
� HHeeft ervaring met de aansturing van derde parrtijen, met

beleidsvoorbereiding en de coördinatie van de uitvoering.

Wij bieddeen:
� Salariëërring volgens schaal DC
� Een vollleedig ambulante functie
� Samenwwerking met een enthousiast team
� Mogelijkkheden voor professionele ontwikkeelling
� De moggelijkheid om parttime te werken (mmin. 32 uur p.w.)

De vvaaccature staat open voor interne en externne kandidaten.
EEen assessment kan deel uitmaken van de pprocedure.
Meer informatie over de functie: www.rkscchholenvdmh.nl of
bij stichtingsvoorzitter Jeroen Hoogerwerff,f,f T 06 226 13 701

> Winnaars
IPON awards 2012
Tijdens de IPON in Utrecht zijn eind maart de 

IPON Awards 2012 uitgereikt.

In de categorie Stimulering ging de award naar Kennis-

net sectormanager po & vo Frans Schouwenburg, voor 

zijn betrokkenheid om hedendaagse en toekomstige ict-

mogelijkheden naar de dagelijkse praktijk te vertalen.

In de categorie basisonderwijs – Innovatie van het leren 

I – won ‘Val junior Excellent’: een virtuele leeromge-

ving waar (hoogbegaafde) leerlingen zelfstandig met 

wereldoriëntatie aan de slag gaan. De jury hierover: 

“VAL junior Excellent is een virtual action learning system
voor wereldoriëntatie. Het mooie is dat er begeleide 

lessen worden aangeboden aan begaafdere leerlingen 

die meer uitdaging nodig hebben. Zodat zij bij de les 

gehouden worden en aangesloten wordt bij wat hen 

op dit moment bezig houdt. De aanpak speelt op inno-

vatieve wijze in op de vaardigheden van de 21e eeuw, 

zoals het gebruik van social media.”

De Gewoon Speciaal award (Innovatie in het speciaal 

onderwijs) ging naar Op Maat Eduware: een gebruiks-

vriendelijk pakket dat eenvoudig kan worden uitgewis-

seld en op maat kan worden gesneden. De Mediawijzer.

net award ging naar De Digitale Nieuwscollage van 

Nieuws in de klas en De Waag Society. Leerlingen 

 worden hierin actief betrokken bij het bespreken en 

verwerken van de actualiteit in lessen. <

Indientermijn 
experimenten 
prestatiebeloning 
verlengd
In de eerste maanden na de publicatie van de  regeling 

Experimenten prestatiebeloning onderwijs is veel tijd 

gestoken in het benaderen van schoolbesturen voor 

eventuele deelname aan een experiment. In de prak-

tijk bleek de periode voor het daadwerkelijk opstel-

len van een experimentplan in een aantal gevallen 

te kort te zijn. Besloten is om schoolbesturen die te 

weinig voorbereidingstijd bleken te hebben tegemoet 

te komen door de indieningtermijn van 1 april met zes 

weken te verlengen en te wijzigen in 15 mei. Dit meldt 

OCWDUO. Er is uitvoeringstechnisch geen bezwaar om 

deze wijziging ook te laten gelden voor de opvolgende 

experimenteerperioden. <
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AVS Agenda
11 april
Minileergang Middenmanagement

11 en 25 april
Integraal leiderschap voor directeuren

12 en 13 april
Op weg naar excellent schoolleiderschap

19 april
Opbrengstgericht leiderschap (1)

19 en 20 april
Neurolinguistisch programmeren

26 april
Theorie U in de school

27 april
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, Paul van Lent, 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.

> ‘Wijzigen vrijheid van onderwijs 
ongewenst en onnodig’
Een ruime meerderheid van het christelijk onderwijs vindt het wijzigen 

van de vrijheid van onderwijs ongewenst en onnodig. Dat blijkt uit een 

peiling van de Besturenraad. De kritiek die er regelmatig klinkt op de 

vrijheid van onderwijs wordt door de bevraagden niet herkend. Ook is 

er weinig steun voor het uitbreiden van het zogeheten richtingbegrip 

met pedagogische richtingen.

Met name voor het kunnen voeren van een personeelsbeleid dat past bij de identiteit 

van de school, de mogelijkheid om de onderwijsinhoud zelf te bepalen, en de gelijke 

bekostiging tussen het openbaar en bijzonder onderwijs zien de geënquêteerden als 

belangrijke elementen van de onderwijsvrijheid. Zij zijn het oneens met de kritiek 

dat de vrijheid van onderwijs zou leiden tot te veel kleine scholen, te veel maatschap-

pelijke kosten en te veel barrières voor het stichten van een nieuwe school. Ook zijn ze 

van mening dat er geen probleem is met de aansluiting van het scholenaanbod bij de 

wensen van de ouders. De veelvuldig geuite beschuldiging dat de vrijheid van onder-

wijs segregatie in de hand werkt werpen de bevraagden van zich af.

Het idee dat de laatste school als gevolg van een krimpsituatie en de eerste school in 

een nieuwe wijk automatisch openbaar moeten zijn (een voorstel van vier hoogleraren 

onderwijsrecht) krijgt geen steun van de christelijke respondenten. Wel zijn zij van 

mening dat gemeenten openbare scholen verplicht op bestuurlijke afstand zouden 

moeten zetten.

Iets minder dan de helft van de deelnemers aan de peiling is voor het behoud van de 

huidige erkende richtingen op basis waarvan een school gesticht mag worden. Zo’n 

30 procent vindt dat het richtingbegrip met pedagogische richting verruimd zou 

moeten worden en 16 procent is van mening dat het richtingbegrip helemaal moet 

worden losgelaten. <

> In april komt de Onderwijsraad met een advies over de vrijheid van onderwijs. Het thema 

van Kader Primair 9 (mei) sluit hierop aan.


