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Eindtoets
basisonderwijs
nietperseCito

AVS positief: “Rankinglijsten van de scores nu onmogelijk”

De coalitie heeft de wens van het CDA ingewilligd dat 

scholen de toets niet per se bij Cito hoeven af te nemen. 

AVS-voorzitter Ton Duif is hier positief over. “Dit maakt 

het ook onmogelijk om rankinglijsten van de scores te 

maken. Met die lijsten worden de Citogegevens oneigen-

lijk gebruikt, want de toets is niet bedoeld als beoor-

deling van de kwaliteit van het onderwijs, maar als 

hulpmiddel om elke leerling een weloverwogen advies 

te geven voor het voortgezet onderwijs.”

Effect
Verder gaat het advies van de school zwaarder wegen 

dan het resultaat van de eindtoets en zal de toets later 

in het jaar worden afgenomen. Duif is blij met deze ver-

schuiving. “Zo heeft de Citoscore ook zo min mogelijk 

effect op de afweging bij de scholen voor voortgezet 

onderwijs. De score wordt bekend als de leerling al is 

ingeschreven in het vo. Het advies van de leerkracht is 

leidend, die heeft ook het beste zicht op de capaciteiten 

van de leerling.” Het advies van de basisschool is geba-

seerd op het leerlingvolgsysteem. Het kan gebeuren dat 

een gymnasium een leerling moet toelaten als deze van 

de basisschool een positief advies heeft gekregen, maar 

geen Citoscore van 545 of hoger had. Sommige gym-

nasia hebben al aangekondigd dat ze overwegen zelf 

een toelatingsexamen in te voeren, zodat ze alleen de 

best presterenden kunnen toelaten. De AVS is faliekant 

tegen een toelatingsexamen. “Zo proberen scholen toch 

de gemaakte afspraken te omzeilen. Dat mogen we niet 

laten gebeuren”, aldus Duif.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen kinderen 

ook niet meer afwijzen op basis van de eindtoetsscore. 

De Citotoets voor leerlingen die vmbo-advies krijgen 

mag nog drie jaar worden gebruikt. Daarna komt er 

een dynamische, digitaal af te nemen toets, die zich 

automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. 

Leerlingen die niet goed presteren krijgen geen moei-

lijke opgaven. <

Het lijkt erop dat staatssecretaris Sander Dekker de eindtoets voor taal en rekenen kan invoeren 
in het basisonderwijs. Het CDA en D66 zijn voor een verplichte eindtoets in het basisonderwijs. 
Daarmee kan het kabinet rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer.
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>Bussemakergaattoelatingseisenpabo
verzwaren
De toelatingseisen voor de pabo worden verzwaard. Dat zei minister Jet Bussemaker onlangs 

tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Er moet volgens de minister van OCW meer worden 

gelet op de prestaties van studenten op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 

en techniek.

>Een op de vijf scholen minder
dan 100 leerlingen
Een op de vijf basisscholen heeft minder dan honderd leerlingen. In Groningen, Friesland, 

Drenthe en Zeeland staan naar verhouding de meeste kleine scholen. Dat blijkt uit cijfers die 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs heeft gepubliceerd.

Bij toelating voor de pabo wordt nu alleen gekeken of 

een student een havo-, vwo- of mbo-4-diploma heeft. 

Bussemaker wil niet dat studenten pas getoetst worden 

in het eerste jaar, maar al eerder. “Ik wil ervan verze-

kerd zijn dat studenten die beginnen aan de pabo, de 

opleiding ook aankunnen.” De extra aandacht voor 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek is 

volgens Bussemaker nodig, omdat maar een klein deel 

van de pabo-studenten eindexamen heeft gedaan in 

deze vakken. Als studenten doorstromen vanuit het 

mbo, hebben ze zelfs helemaal geen les gehad in deze 

vakken.

De nieuwe regels moeten ingaan in 2014. Bussemaker 

hecht er echter waarde aan dat toekomstige pabo-stu-

denten goed worden voorbereid op de veranderingen. 

De komende tijd zal de minister in samenwerking met 

de opleidingen de toelatingseisen nader uitwerken. 

Ook gaat ze in kaart brengen hoeveel aankomende stu-

denten zullen gaan afvallen.

Bussemaker zei verder dat ze ook nadenkt over het aan-

scherpen van de toelatingseisen voor andere docenten-

opleidingen. “We moeten zeker weten dat we de juiste 

studenten in de lerarenopleidingen krijgen”, aldus de 

minister. <

In totaal hadden 1400 basisscholen in het schooljaar 

2011/2012 minder dan honderd leerlingen. Een kwart 

van deze kleine vestigingen bestond uit locaties met 

minder dan vijftig leerlingen. Na een forse daling van 

het aantal kleine scholen in de periode 1991/2001 is het 

aantal de laatste jaren juist weer iets toegenomen.

De meeste kleine vestigingen zijn te vinden in het noor-

den en zuidwesten van Nederland. In veel Groningse, 

Friese, Drentse en Zeeuwse gemeenten heeft minstens 

de helft van de basisscholen minder dan honderd leer-

lingen. In andere dunbevolkte gemeenten in het oosten 

van ons land, in West-Friesland, op de Zuid-Hollandse 

eilanden, in het Gelderse rivierengebied en Midden-

Limburg, is 25 tot 50 procent van alle vestigingen een 

kleine school. In Zuid-Limburg lijkt de sterke afname 

van het aantal basisschoolleerlingen tot veel kleine ves-

tigingen te hebben geleid.

Gemeenten
Onlangs nog bracht de Onderwijsraad een advies uit 

om scholen met minder dan honderd leerlingen te 

sluiten. Gemeenten in het gehele land verzetten zich 

hiertegen, schrijft VOSABB op haar nieuwssite. Volgens 

de onderwijsvereniging is in tal van gemeenteraden 

inmiddels een motie aangenomen waarin raadsleden 

een dringend beroep doen op staatssecretaris Dekker 

om niet in te gaan op het advies van de Onderwijsraad. 

Volgens de gemeenten hoort het lokale bestuur te 

beslissen over eventuele sluiting van een school en is 

dit niet een taak van het kabinet. Ook zegt het aantal 

leerlingen op een school volgens de gemeenteraden 

niets over de kwaliteit van onderwijs. <

> Meer informatie: www.cbs.nl
AVS heeft trainingsaanbod op het gebied van 

krimpproblematiek. Meer informatie: www.avs.nl/pifo
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>Scholen wettelijk verplicht pesten
aan te pakken
Scholen worden wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan. Staatssecretaris Sander Dekker 

en Kinderombudsman Marc Dullaert presenteerden onlangs hun gezamenlijk plan van aanpak 

tegen pesten.

Door scholen te verplichten het pestprobleem aan te 

pakken met een bewezen effectieve methode kan de 

veiligheid op school gegarandeerd worden, stellen de 

staatssecretaris en de Kinderombudsman. Dekker: “We 

zien dat scholen, met de beste bedoelingen, vaak maar 

wat doen als het om pesten gaat. Er gaat veel energie 

verloren met pestaanpakken waarvan zeer de vraag is 

of ze nut hebben. Sommige scholen hebben helemaal 

geen aanpak. We kunnen pesten alleen tegengaan als 

we duidelijke keuzes durven maken, als we kiezen voor 

methoden die werken en als álle scholen hun verant-

woordelijkheid nemen.” Een commissie onder leiding 

van het Nederlands Jeugdinstituut zal de criteria 

opstellen voor effectieve antipestmethoden.

School, ouders en leerlingen moeten één lijn trekken 

om pesten aan te kunnen pakken: intimiderend of 

uitsluitend gedrag wordt niet getolereerd, en als deze 

norm overtreden wordt, heeft dat consequenties. Ook 

de AVS benadrukt het belang van samenwerking tus-

sen verschillende partijen om het probleem tegen te 

gaan, maar vindt dat de verantwoordelijkheid niet 

alleen binnen de schoolomgeving ligt. AVS-voorzitter 

Ton Duif: “Scholen worden terecht aangesproken op 

het terugdringen van pesten, maar scholen kunnen 

dit echt niet alleen. Veel pestgedrag vindt ook buiten 

school plaats, denk aan sportverenigingen, in de buurt, 

op feestjes. Effectief pesten aanpakken kan alleen als 

de schoolomgeving, ouders en school samenwerken. 

Dat moet je ook lang volhouden, het verdwijnt echt 

niet zo maar. Verder vinden wij het noodzakelijk dat 

leraren en schoolleiders meer begrijpen van sociale 

media. De AVS geeft niet voor niets teamcursussen in 

het omgaan met sociale media.” Cyberpesten krijgt ook 

in het pestaanpakplan van de staatssecretaris en de 

Kinderombudsman extra aandacht.

Volgens Dekker en Dullaert spelen leerkrachten 

een cruciale rol bij het terugbrengen van pesten. 

Leerkrachten geven aan niet altijd goed zicht te hebben 

op wat er speelt tussen de leerlingen in hun klas en 

hoe ze ongewenst gedrag aan moeten pakken. De lera-

renopleidingen gaan daarom meer aandacht besteden 

aan pesten. Voor de huidige leraren wordt een training 

ontwikkeld om hen bij te scholen. <

> Het pestaanpakplan van Dullaert en Dekker staat op 

www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/veiligheid.

AVS heeft trainingsaanbod op het gebied van pesten. 

Meer informatie: www.avs.nl/pifo

Bijeenkomstenvernieuwdreglement
Participatiefondsenvergoedingsverzoek

In 2013 voert het Participatiefonds twee 

belangrijke veranderingen door. De opzet 

van het reglement voor het indienen van 

vergoedingsverzoeken wijzigt en het is mogelijk 

om vanaf medio mei 2013 in te loggen op de 

website van het Participatiefonds om ze in te 

zenden. Hierdoor wordt het indienen ervan 

overzichtelijker.

Als een schoolbestuur in het primair onderwijs 

een dienstverband beëindigt, kan het bij het 

Participatiefonds een verzoek indienen voor vergoe-

ding van de uitkeringskosten. Het fonds betaalt deze 

kosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de 

voorwaarden in het reglement. In april organiseert 

het Participatiefonds verschillende regionale voorlich-

tingsbijeenkomsten over het vernieuwde reglement 

en de nieuwe tool om vergoedingsverzoeken in te 

dienen. De bijeenkomsten zijn steeds van 13.00 uur 

tot 16.15 uur. Geïnteresseerden kunnen zich nog aan-

melden voor de voorlichtingsbijeenkomsten op 9 april 

(Rotterdam), 18 april (Eindhoven) en 25 april (Utrecht). 

> Aanmelden: www.participatiefonds.nl
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>Kabinethoudtvastaanherziening
arbeidsvoorwaardenleerkrachten
De minister en staatssecretaris van Onderwijs hebben opnieuw in de Tweede Kamer gehamerd op 

‘modernisering’ van de arbeidsvoorwaarden van de leerkracht.

>Resultaten actieplan LeerKracht verschenen
Het actieplan LeerKracht, dat in 2007 werd gelanceerd, heeft de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke 

bijdrage geleverd aan de verbetering van de beroepspositie van de leraren, maar er liggen nog 

voldoende zaken die opgepakt moeten worden. Dat blijkt uit de beleidsdoorlichting van het 

actieplan, die onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Jet Bussemaker en Sander Dekker willen dat de arbeids-

voorwaarden voor leerkrachten worden herzien, zo 

bleek tijdens het Kamerdebat op 27 maart. Als het aan 

het kabinet ligt zullen vooral oudere leerkrachten een 

deel van hun rechten moeten inleveren. Het geld dat 

dit oplevert zal geïnvesteerd worden in de kwaliteit van 

leerkrachten. Dekker: “Vier procent van de loonsom 

gaat nu op aan leraren die thuis zitten. Terwijl deze 

leraren heel waardevol kunnen zijn. Niet alleen voor de 

klas, maar ook voor de begeleiding van jonge leraren.” 

Dit meldt Nu.nl op haar site.

Op dit moment wordt er in de onderwijssector overleg 

gepleegd over een Nationaal Onderwijsakkoord. De 

vormgeving van nieuwe arbeidsvoorwaarden zal hier 

ook in opgenomen worden. Heet hangijzer blijft de nul-

lijn, waar onder andere de AVS zeer kritisch tegenover 

staat. Bussemaker zegt daarover op de nieuwssite: 

“Ik besef dat de nullijn het niet makkelijker maakt, wij 

staan ook niet te juichen. Maar dat heeft alles te maken 

met de pijnlijke financiële situatie. Het akkoord moet 

zorgen voor een stip aan de horizon.”

Onder het motto ‘Mijn werk, onze scholen’ willen vak-

bonden en werkgevers met zoveel mogelijk mensen 

uit het primair onderwijs van gedachten wisselen over 

hun wensen voor een nieuwe cao. Tussen 8 en 20 april 

zijn er door het hele land bijeenkomsten. De gesprek-

ken moeten bouwstenen opleveren met vernieuwende 

gedachten voor een stevige cao voor 2014. <

> Data en plaatsen van de discussieronde ‘ Mijn werk, onze 

scholen’ zijn te vinden op www.avs.nl/agenda

De functiemix is in alle onderwijssectoren versterkt, 

waardoor het carrièreperspectief voor leraren verbeterd 

is. Tussen 2008 en 2011 heeft het merendeel van de 

leraren in het onderwijs op grond van hun competen-

ties een hogere salarisschaal gekregen. Daarnaast zijn 

vanaf januari 2009 de carrièrelijnen van leraren in 

het primair onderwijs geleidelijk ingekort, waardoor 

leraren sneller in salaris kunnen stijgen. Voor een deel 

is deze stijging tenietgedaan door de nullijn, die sinds 

2010 geldt voor overheids- en onderwijssectoren.

Verbeterpunten
Verbeterpunten zijn er ook, met name op het terrein 

van modernisering van de arbeidsvoorwaarden en de 

professionele ontwikkeling van leraren. Het personeels-

beleid is nog niet op een niveau dat past bij een school 

als professionele leergemeenschap. Ook blijkt uit de 

beleidsdoorlichting dat het aantal inschrijvingen op 

het Lerarenregister niet snel genoeg groeit. De doelstel-

ling uit het Regeerakkoord om de bijscholingsplicht 

voor alle 250.000 leraren in po, vo en mbo te realiseren, 

komt hierdoor in het geding. Er zijn de afgelopen jaren 

verschillende maatregelen genomen om de kwaliteit 

van de lerarenopleidingen te verbeteren. Dit zou met 

nog meer urgentie opgepakt moeten worden. Daarnaast 

zouden betekenisvolle initiatieven van leraren meer 

ruimte moeten krijgen om bij te kunnen dragen aan 

een permanente cultuur van verbetering. <

> De Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht staat op 

www.avs.nl/dossiers/overigedossiers/LeerKracht.
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>Eén basisvoorziening voor alle kinderen
Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te 

komen tot één sterke basisvoorziening voor alle kinderen. De samenwerkende partijen willen dit 

realiseren in de vorm van dagarrangementen bestaande uit kinderopvang, onderwijs, welzijn en 

andere voorzieningen voor kinderen.

>Scholentereninop
reserves
Basisscholen en scholen in het voortgezet 

onderwijs geven voor het tweede 

achtereenvolgende jaar meer uit dan dat 

er binnenkomt. Dat blijkt uit cijfers die het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

onlangs publiceerde.

In 2011 kwamen de scholen 171 miljoen euro tekort, 

een jaar eerder 190 miljoen. Ondanks het negatieve 

resultaat investeren de scholen nog altijd in onroerend 

goed. Hierdoor nemen de banktegoeden af en lopen 

de scholen financieel meer risico. Scholen geven het 

meeste geld uit aan personeel. Deze kostenpost bedroeg 

in 2010 en 2011 14 miljard euro. Het duurt relatief lang 

om investeringen in vastgoed en personeelslasten terug 

te brengen. Daardoor zijn de investeringen hoger dan 

de opbrengsten en teren scholen in op hun reserves.

De bank- en spaartegoeden van de scholen in het pri-

mair en voortgezet onderwijs zijn 2011 met 233 mil-

joen verminderd. Dit betekent voor 75 basisscholen 

en 65 scholen in het voortgezet onderwijs dat ze op 

korte termijn in ernstige financiële problemen kunnen 

komen. Cijfers over hoe de scholen er voor stonden in 

2012 zijn nog niet bekend. <

> Meer informatie: www.cbs.nl

>Verkiezing Leraar van 
het Jaar 2013
Schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen 

kunnen ook dit jaar weer hun favoriete leerkracht 

opgeven voor de verkiezing Leraar van het Jaar 

2013. Tot en met 19 april aanstaande kunnen 

de kandidaat-leraren van het jaar worden 

aangemeld via www.deleraarvanhetjaar.nl.

Net als voorgaande jaren organiseert de Onderwijs-

coöperatie op de Dag van de Leraar de verkiezing Leraar 

van het Jaar in het basisonderwijs, voortgezet onder-

wijs, middelbaar beroepsonderwijs en dit jaar voor het 

eerst ook in het speciaal onderwijs. Deze verkiezing 

moet de kwaliteiten van leraren zichtbaar en bespreek-

baar maken en het beroep positief onder de aandacht 

brengen.

Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury een 

winnaar per onderwijssector en vanaf dit jaar ook een 

winnaar voor het speciaal onderwijs. De vier winnaars 

zijn een jaar lang ambassadeur voor alle leraren in 

Nederland. Vorig jaar won Ellen Emonds, leerkracht 

van basisschool De Bonckert in Boxmeer, de titel Leraar 

van het jaar in het basisonderwijs. <

> Meer informatie: www.dagvandeleraar.nl

De PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie 

Kinderopvang doen via een zogenaamde position paper 

voorstellen aan het kabinet voor een gemeenschappe-

lijke inspanning om via één basisvoorziening extra aan-

dacht te creëren voor kinderen met een achterstand, de 

samenwerking met gemeenten te bevorderen en finan-

ciering te stroomlijnen.

Op lokaal niveau werken de branches al samen aan 

een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, sluitende 

dagarrangementen en een gedeelde pedagogische visie, 

vormgegeven in voorzieningen als integrale kindcentra 

en brede scholen. Marijke Vos, voorzitter MOgroep: 

“Lang niet alle kinderen krijgen van huis uit positieve 

ontwikkelingsimpulsen. Kinderopvang, onderwijs en 

welzijn kunnen met gezamenlijke preventieve en inte-

grale aanpakken gericht op kind en omgeving ontwik-

kelingsachterstanden voorkomen.“ <

> De volledige position paper staat op www.avs.nl/
dossiers/onderwijsenleerlingzorg. 

AVS heeft trainingsaanbod op het gebied van brede scholen. 

Meer informatie: www.avs.nl/pifo
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>Leerlingenvaaktaal-énrekenachterstand
Kinderen die in groep 1 tot en met 4 van het basisonderwijs een taalachterstand hebben, kampen 

vaak ook met een rekenachterstand. Dat concludeert orthopedagoog Tijs Kleemans in zijn 

proefschrift, waarop hij binnenkort promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

>Trofee voor beste onderwijsidee
Het beste onderwijsidee komt dit jaar uit Gelderland. Basisschool De Laak en ZML-school De 

Kom wonnen met hun samenwerking de Onderwijsprijs 2013. De prijs werd uitgereikt door 

staatssecretaris Dekker.

Kleemans onderzocht of er een relatie is tussen de 

kernvakken taal en rekenen in de eerste jaren van het 

primair onderwijs. Hij vergeleek de taal- en reken-

vaardigheden bij verschillende kinderen uit groep 2 

tot en met 4. Kinderen die een taalachterstand in het 

Nederlands hadden en een groep kinderen met ernstige 

spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM) bleken in verge-

lijking met hun leeftijdsgenoten met een normale taal-

ontwikkeling vaak ook achter te lopen met getalbegrip 

en rekenvaardigheden.

De promovendus concludeert daaruit dat taal- en 

rekenvaardigheden in de hersenen samenhangen. Bij 

het oplossen van bepaalde sommen lichten niet alleen 

de ‘rekendelen’, maar ook de ‘taaldelen’ van de her-

senen op. Kleemans: “‘Het talige zit ‘m vooral in het 

automatiseren van de sommen. Eenvoudige sommen, 

en bijvoorbeeld ook de ‘tafels’ van vermenigvuldiging, 

bereken je niet iedere keer opnieuw. Die worden op 

zeker moment opgeslagen en geautomatiseerd. Dat 

opslaan in die vaste formules gebeurt in het taaldeel 

van de hersenen.” Een uitzondering vormt het schat-

ten, omdat dat volgens de promovendus onafhankelijk 

van taal lijkt te functioneren.

Kleemans stelt dat onderwijsprofessionals de taal- en 

rekenproblemen bij leerlingen het beste gezamenlijk 

kunnen signaleren en behandelen. Ook het thuisfront 

kan helpen de rekenvaardigheden van het kind te 

verbeteren. Zoals voorlezen goed is voor de taalontwik-

keling, kan ook de rekenontwikkeling van kinderen 

worden beïnvloed door rekenspelletjes. <

De twee scholen uit Wamel in Gelderland kregen de 

prijs voor hun oplossing van een probleem waar meer 

scholen in Nederland mee worstelen. De ene school 

kende een tekort aan ruimte, terwijl de andere school 

juist kampte met leegstand. De reguliere basisschool 

en de school voor zeer moeilijk lerende (zml-)kinderen 

hebben de krachten gebundeld en de twee heel ver-

schillende groepen kinderen samengebracht. Hierdoor 

wordt de ontwikkeling van de zml-kinderen bevorderd 

en kunnen de leerlingen van de reguliere basisschool 

een soort ‘mentor-rol’ aannemen. Ook de leerkrachten 

van het regulier en speciaal onderwijs leren op deze 

manier van elkaars expertise.

Winnaarvoortgezetonderwijs
De onderwijsprijs voor het beste onderwijsinitiatief in 

het voortgezet onderwijs ging naar het Porta Mosana 

College uit Maastricht voor de maatschappelijke betrok-

kenheid die hun project kenmerkt. De leerlingen 

van deze vmbo-school voor groen onderwijs helpen 

dubbel gehandicapte leerlingen met opdrachten uit 

hun eigen werkveld. Daarnaast komen de leerlingen 

via een samenwerkingsverband met een instelling 

voor psychiatrische patiënten in contact met mensen 

die geestelijk zijn vastgelopen, om met hen goed door-

dachte opdrachten uit te voeren.

Vollof
Staatssecretaris Dekker sprak de winnaars en kandida-

ten tijdens de uitreiking van de Onderwijsprijs 2013 vol 

lof toe: “Goed onderwijs ontstaat in de klas, als resul-

taat van het teamwork van leraren en schoolleiding. 

Leraren en leerlingen bewijzen op hun eigen manier 

hoe ongelooflijk creatief en inventief het onderwijs in 

Nederland is.” Een keer per twee jaar wordt de prijs 

uitgereikt voor het meest originele en verrassende 

onderwijsinitiatief. Ruim 250 scholen dongen mee 

naar de Nationale Onderwijsprijs 2011-2013. De twee 

winnende scholen ontvangen elk een geldbedrag van 

7.000 euro en ‘De Bronzen Olifant’, een trofee van ruim 

twintig kilo. De Speelbrein-Award, een extra prijs voor 

de school met het beste schoolplein, ging naar multi-

functioneel kindcentrum Het Palet uit Meppel. <

> Meer informatie: www.onderwijsprijs.nl
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>Ict als kans bij krimp
Kwalitatief goed onderwijs blijven geven in krimpgebieden is een uitdaging. Volgens Kennisnet 

ligt de sleutel tot succes bij het inzetten van ict. Onlangs presenteerde het experticecentrum het 

rapport ‘Ict als kans bij krimp’.

Verschillende regio’s in Nederland hebben of krijgen 

te maken met demografische krimp. Hierdoor krijgen 

scholen te maken met dalende leerlingaantallen met 

teruglopende inkomsten als gevolg. Kennisnet stelt dat 

veel scholen hier nog niet voldoende op zijn voorbe-

reid. In het traject ’Ict kansen bij krimp’ onderzocht 

Kennisnet samen met scholengroep Fier uit Noordwest 

Friesland hoe scholen met behulp van ict, ondanks de 

krimp, toch kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven 

leveren.

De focus lag in dit traject vooral op effectief klassen-

management met meerdere leerjaren in één groep. 

Hierdoor krijgen leerkrachten te maken met een 

grote diversiteit in de klas. Volgens Kennisnet kan 

met behulp van ict gemakkelijker onderwijs op maat 

worden ontwikkeld voor elke leerling. Zo kan ict bijdra-

gen aan het beter plannen van onderwijs. Leerlingen 

leren beter leren door het gebruik van bijvoorbeeld 

adaptief leermateriaal. Ook kunnen gegevens over het 

leerproces van leerlingen makkelijker en beter worden 

verzameld, waardoor leerlingen beter begeleid kunnen 

worden. <

> Het volledige rapport ‘Ict als kans bij krimp’ staat op 

www.avs.nl/dossiers/overigedossiers/krimp.

>AlmereOnderwijsstadin2013-2014
Almere is verkozen tot de Onderwijsstad van het Jaar 2013/2014. De Stichting Nationale 

OnderwijsWeek heeft dat onlangs bekend gemaakt.

De commissie die de inzendingen van steden heeft 

beoordeeld, betoogt in de aanbeveling dat Almere er in 

is geslaagd kwalitatief onderwijs op te bouwen te mid-

den van een voortdurend groeiende en veranderende 

schoolbevolking. “Het beleid van de gemeente Almere 

en haar onderwijspartners is opvallend sterk gericht op 

een grote betrokkenheid van ouders en burgers en kiest 

daarmee nadrukkelijk voor een gezamenlijk gedragen 

verantwoordelijkheid voor goed onderwijs.” Breda werd 

vorig jaar als eerste stad uitgeroepen tot Onderwijsstad 

van het Jaar. Deze stad behoudt de titel tot het einde 

van het schooljaar 2012/2013.

Onderwijs2.0
Inmiddels is ook het overkoepelende thema bekend 

van de OnderwijsWeek en het Onderwijsjaar 2013/2014. 

Er is gekozen voor het thema: Onderwijs 2.0. De voor-

zitter van de Stichting Nationale OnderwijsWeek, Aat 

Sliedrecht, zei daarover: “We zijn toe aan Onderwijs 

2.0, aan onderwijs dat beter is toegerust op de tijden 

die komen. We moeten kinderen voorbereiden op de 

samenleving van nu en de samenleving van morgen.” <

> Meer informatie: www.nationaleonderwijsweek.nl

Nieuwehandreikingnormjaartaakberekening
Op de website van de AVS is vanaf heden de normjaartaakberekening 2013/2014 beschikbaar.

De AVS Helpdesk krijgt veel vragen over het berekenen van de jaartaak en de maximale lessentaak van zittende 

en nieuwe leerkrachten, en onderwijsondersteunend personeel. De AVS normjaartaakberekening 2013/2014 biedt 

handreikingen voor het bepalen van de werktijd, de werktijdfactor, de lessentaak en overige taken. Het reken-

programma werkt onder het programma Excel vanaf versie 97. <

> De AVS Normjaartaakberekening staat op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/normjaartaak-avs
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>‘Veel kinderen in armoede schamen zich
voor hun situatie’
Via een online meldpunt heeft Kinderombudsman Marc Dullaert kinderen gevraagd hoe het is 

om in Nederland in armoede te leven. Dullaert ontving 700 persoonlijke verhalen. Veel kinderen 

blijken zich te schamen voor hun situatie. Dullaert: “Ik lees veel verhalen van kinderen die na een 

schoolvakantie verhalen verzinnen over wat voor leuke dingen ze hebben gedaan.”

Oproep

Deelnameonderzoeknaardiversiteitsbeleid
inprimaironderwijs
De AVS roept alle schoolleiders uit de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 

Utrecht op om mee te praten over het diversiteitsbeleid bij hen op school.

Het online meldpunt was onderdeel van Dullaerts 

onderzoek naar de situatie van Nederlandse kinderen 

in armoede. Via het meldpunt konden kinderen en 

jongeren die in armoede leven hun verhalen en erva-

ringen delen met de Kinderombudsman. Veel kinderen 

schrijven over stress, spanningen en verdriet in huis. 

Ook leest Dullaert veel verhalen over het ontbreken van 

een goede maaltijd, een warm huis en kleding. “Zaken 

die voor Nederlandse kinderen vanzelfsprekend zouden 

moeten zijn”, aldus de Kinderombudsman. Het meld-

punt is inmiddels gesloten.

Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) blijkt dat op dit moment één op de negen kinde-

ren 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 konden online hun mening 

geven over de effectiviteit van het huidige armoede-

beleid voor kinderen.

De Kinderombudsman gaat ook gemeentelijke en 

private initiatieven in kaart brengen en laten beoor-

delen door jongeren en professionals. Doel van het 

onderzoek is om zoveel mogelijk goede voorbeelden 

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. De resul-

taten van het onderzoek worden in de zomer van 2013 

aangeboden aan het kabinet en de gemeenten. <

> Meer informatie: www.dekinderombudsman.nl

De AVS werkt met de Hogeschool Rotterdam, de 

Erasmus Universiteit en de Nederlandse Schoolleiders 

Academie (NSA, tot 2013) mee aan een onderzoek 

naar de manier waarop schoolleiders in het primair 

onderwijs het diversiteitsbeleid in de school uitvoe-

ren. Diversiteitsbeleid gaat over meer dan alleen het 

omgaan met de verschillen in taal- en rekenvaardig-

heden van de leerlingen, verschillende culturen of reli-

gies in één klas, het omgaan met talentvolle kinderen 

of het uitvoeren van Passend onderwijs.

Onlangs, op 14 maart, hebben schoolleiders uit de 

vier grote steden een online vragenlijst ontvangen 

waarin hen gevraagd wordt naar wat zij verstaan 

onder diversiteit op school, of zij een diversiteitsbeleid 

hanteren en hoe zij door middel van dat beleid voor 

alle leerlingen optimale leerkansen bewerkstelligen. 

De AVS vraagt de Amsterdamse, Haagse, Utrechtse en 

Rotterdamse schoolleiders, geheel anoniem, de vragen-

lijst in te vullen. De link en het wachtwoord staan in 

het toegestuurde deelnameverzoek. <

> Voor vragen over het onderzoek, of als u als schoolleider 

uit één van de vier steden niet bent benaderd en wel wilt 

deelnemen aan het onderzoek, kunt u contact opnemen met 

Donald de Groot (Hogeschool Rotterdam) via 

d.c.p.j.de.groot@hr.nl.
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>Handschriftkwaliteitbasisschoolleerlingen
verandertniet
Het gebruik van computers en laptops heeft de kwaliteit van het handschrift van basisschool-

leerlingen niet veranderd. Dat concludeert Cito uit een peilingsonderzoek onder leerlingen in 

het basisonderwijs.

De handschriftkwaliteit van leerlingen is beoordeeld 

door leerkrachten uit het basisonderwijs. Daarnaast is 

speciale software ontwikkeld om handschriften objec-

tief te beoordelen. Met deze software zijn metingen uit-

gevoerd van handschriftkenmerken als de lettergrootte, 

letterafstand, hellingshoek en letterverbindingen. Om 

een vergelijking met de vorige peiling in 1999 mogelijk 

te maken, zijn naast de handschriften uit de huidige 

peiling een representatief aantal handschriften uit de 

vorige peiling opnieuw geanalyseerd.

Verschillen
De kwaliteit van het handschrift mag dan niet veran-

derd zijn, toch zijn er wel verschillen geconstateerd in 

de handschriftkenmerken. Het percentage leerlingen 

in groep 5 dat een goede regelvoering hanteert, is iets 

gedaald. Ook het percentage leerlingen in groep 5 en 

8 dat een goede verhouding aanhoudt tussen romplet-

ters, stokletters en lusletters is gedaald. Voor leerlin-

gen in groep 8 geldt daarnaast dat ze groter zijn gaan 

schrijven, dat ze vaker (deels) onverbonden schrift han-

teren en dat ze vaker rechtopstaand schrijven.

Minderaandacht
Cito constateert dat er in de hoogste groepen van de 

basisscholen steeds minder aandacht is voor de schrijf-

vaardigheid. Bijna alle leerkrachten in de jaargroepen 

4, 5 en 6 geven minstens twee keer per maand schrijfon-

derwijs. In groep 8 geeft nog slechts 63 procent van de 

leerkrachten minstens twee keer in de maand schrijfles. 

De meeste leerkrachten letten op aspecten van het 

schrijfproces zoals de pengreep, zit- en schrijfhouding, 

schrijfbewegingen, taakgerichtheid en het schrijftem-

po. In de hogere jaargroepen neemt de aandacht hier-

voor ook af. Het schrijftempo vormt een uitzondering. 

De aandacht hiervoor neemt juist sterk toe in de hogere 

leerjaren.

Cito deed voor de tweede keer onderzoek naar schrijf-

vaardigheid halverwege en einde basisonderwijs en in 

de hoogste groep van het speciaal basisonderwijs. <

> Meer informatie: http://ppon.cito.nl

>Reorganisatie schoolbesturen speciaal 
onderwijs in volle gang
Schoolbesturen in cluster 2 zijn er in geslaagd een begin te maken om zich anders te organiseren. 

Hiertoe worden de scholen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen verplicht door 

de wet Passend onderwijs.

De schoolbesturen in het speciaal onderwijs heb-

ben met elkaar afgesproken dat ze meer zullen gaan 

samenwerken. Zo zullen er vijf onderwijsinstellin-

gen overblijven voor dove en ernstig slechthorende 

leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of 

taalmoeilijkheden, schrijft Siméa, de stichting waarin 

deze schoolbesturen zijn verenigd, in een brief aan de 

PO-Raad.

De stichting heeft zich tot doel gesteld om op 1 augus-

tus 2014, tegelijk met de invoering van Passend onder-

wijs, klaar te zijn met de oprichting van de nieuwe 

instellingen. Om de complexe organisatie van Passend 

onderwijs te vereenvoudigen is in de bijbehorende wet 

opgenomen dat er meer samenwerking moet komen 

tussen de scholen in de regio. Cluster 1 en 2 maken 

geen deel uit van de nieuwe samenwerkingsverbanden, 

maar vanwege hun specifieke kennis draagt het kabi-

net deze schoolbesturen op zich te organiseren.

De reorganisatie van schoolbesturen in het cluster 1 

onderwijs, het onderwijs voor blinde en slechtziende 

kinderen, is al eerder van start gegaan. <

AVS biedt maatwerk met betrekking tot de invoering van 

Passend onderwijs. Meer informatie: www.avs.nl/pifo
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Stichting Sint Josephscholen zoekt een:
daadkrachtige, ondernemende 
en inspirerende DIRECTEUR, m/v
(wtf 0.8 – 1.0) voor

Basisschool “Brakkenstein”,
Heemraadstraat 2, Nijmegen

 Algemene informatie:
De school maakt onderdeel uit van de Stichting Sint 
Josephscholen. De stichting is gevestigd in Nijmegen 
en vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen.  
Met 3900 leerlingen en 370 personeelsleden staat 
de Stichting Sint Josephscholen voor kwalitatief 
hoogstaand onderwijs. 
Onze professionele lerende organisatie staat onder 
dagelijkse leiding van de  directeur/bestuurder die 
ondersteund wordt door beleidsmedewerkers van 
het bestuursbureau. Er is een goed samenwerkend 
directeurenberaad. De hoofdlijn van het beleid 
is professionalisering, onderwijsontwikkeling, 
kwaliteitsbeleid en versterking van de autonomie van 
de scholen. Bij onze stichting werken directeuren die 
inspirerend zijn, een positief kritische houding en een 
gezond verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.
josephscholen.nl. 

Basisschool Brakkenstein is gevestigd aan de 
Heemraadstraat in de wijk Brakkenstein in Nijmegen. 
Het is een school met het karakter van een wijkschool, 
in de nabijheid van de Radboud Universiteit en het 
UMC St.Radboud.
De school telt momenteel  300 leerlingen,  12 groepen 
en 24 medewerkers.
De school wil het onderwijs zo goed mogelijk af-
stemmen op de leerbehoeften en –mogelijkheden 
van de kinderen. Vanuit een groot vertrouwen in 
kinderen sturen en begeleiden we hen waar het nodig 
is en geven we ze de ruimte voor zelfstandigheid en 
zelfverantwoordelijkheid waar het kan. We willen een 
balans creëren in de cognitieve, sociaal-emotionele en 
creatieve activiteiten, zodat alle talenten van kinderen 
ontwikkeld kunnen worden.
In samenspraak met de ouders zorgen we voor een 
prettig en veilig leer-,speel- en werkklimaat.
Momenteel zijn plannen voor nieuwbouw van de 
school in een ver gevorderd stadium. De nieuwe 
school  zal naar verwachting in de tweede helft van 
2014  in gebruik worden genomen.
Voor meer informatie kunt u terecht op  
www.bsbrakkenstein.nl

 Voor deze functie zoeken wij iemand die:
•   aantoonbare leidinggevende ervaring heeft in het 
basisonderwijs en met het primaire proces in de school: 
lesgeven aan en begeleiden van kinderen;

•   de visie van de school verder weet uit te bouwen en te 
verdiepen en weet om te zetten in duidelijke, werkbare en 
haalbare doelen;

•   als onderwijskundig leider  nieuwe ontwikkelingen in het 
onderwijs kritisch onderzoekt en hierin samen met het team 
keuzes maakt die consistent zijn met de missie en visie van de 
school;

•   keuzes durft te maken, in staat is om te delegeren en daarbij de 
grote lijnen bewaakt;

•   staat voor wat hij/zij zegt en afspraken nakomt;
•   door open en helder te communiceren verbindend is naar alle 
geledingen die bij de school zijn betrokken;

•   consistent  leiderschap laat zien en zichtbaar aanwezig is in de 
school;

•   met collega-directeuren op  een collegiale wijze  binnen de 
gegeven managementstructuur participeert in bovenschools 
overleg;

•   een managementopleiding voor schoolleiders heeft gevolgd of 
bereid is deze te volgen;

•   de identiteitsnota van de Stichting Sint Josephscholen 
onderschrijft en weet te vertalen naar de dagelijkse 
schoolpraktijk.

 Wij bieden:
•   een gedreven, hardwerkend en enthousiast  team;
•   ondersteuning bij de uitvoering van uw functie;
•   de mogelijkheid bij te dragen aan de bovenschoolse 
beleidsvoorbereiding;

•   een maximumsalaris schaal DB.

Op basis van de ontvangen brieven wordt een eerste selectie gemaakt. 
De betreffende sollicitanten worden uitgenodigd voor een online 
assessment. O.b.v. de uitslagen van de assessments worden kandidaten 
opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken 
vinden plaats vanaf week 21. 
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot mevrouw A. Hoftijzer, 
lid van het schoolmanagementteam (024-3553559) of tot de directeur/
bestuurder van de Stichting Sint Josephscholen, de heer R. Braat (024-
3818283). Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een uitgebreid 
curriculum vitae,  kan men kan men vóór 22 april 2013 richten aan de 
directeur/bestuurder van de Stichting Sint Josephscholen, R. Braat, 
Kelfkensbos 38, 6511 TB  te Nijmegen of per e-mail:  
bestuur@josephscholen.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www. josephscholen.nl
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Oog 
voor 
pupillen

IRIS

IRIS CPO zoekt voor één van 
haar scholen, te weten de Marnixschool 
te Kampen, een

Directeur
die vanuit een levend christelijk geloof 
inspireert.

Herkent u uzelf hierin?
Ga dan naar www.iriskampen.nl voor 
de volledige vacaturetekst 
en profielschets.
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>Extra geld voor cultuureducatie toegekend
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft eind februari de beschikkingen van de matchingsregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit verstuurd naar de aanvragers in 35 grote steden en de provincies. 
Op een groot aantal plekken zal de komende jaren intensief worden samengewerkt tussen scholen, 
culturele instellingen, gemeente of provincie om een impuls te geven aan de kwaliteit van op de 
basisschool. Voor de regeling is in de periode 2013-2016 tien miljoen euro per jaar beschikbaar. 
Per grote gemeente of provincie is een vast bedrag beschikbaar dat wordt gematcht door de 

gemeentelijke of provinciale overheid.

De middelen worden onder meer ingezet voor het 

realiseren van doorlopende leerlijnen op de scho-

len en deskundigheidsbevordering. Het Fonds voor 

Cultuurparticipatie heeft het merendeel van de aan-

vragen positief beoordeeld en het aangevraagde bedrag 

gehonoreerd. Het Fonds is over het algemeen positief 

over de groeiende samenwerking tussen de aanvra-

gende culturele instellingen en het onderwijs. Er is 

meer aandacht voor de structuur van het aanbod en de 

inbedding in het onderwijsprogramma. In een aantal 

gevallen behoeven de plannen nadere aanscherping, 

daarvoor is een herkansingsronde.

In veel gevallen beperkt cultuureducatie op de basis-

school zich nu tot een kennismakingsaanbod van cul-

turele instellingen. Met de nieuwe regeling wordt meer 

samenhang in het onderwijs gerealiseerd en wordt de 

betrokkenheid van scholen vergroot. De regeling maakt 

deel uit van een groter programma van het ministerie 

van OCW om de kwaliteit van cultuureducatie in het 

basisonderwijs te waarborgen. <

> Op www.cultuurparticipatie.nl staat een overzicht van 

alle gehonoreerde plannen van samenwerkende onderwijs-

organisaties, (bijbehorende) culturele instellingen en 

gemeenten of provincies.

>Verscherpttoezicht
nieuwbekostigde
scholenvanaf1
augustus2013
De wijziging van de Wet op het onderwijs toezicht 

(WOT), die verband houdt met de aanscherping 

van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen, 

treedt op 1 augustus 2013 in werking.

De aanscherping van het toezicht direct na aanvang 

van de bekostiging van een nieuwe school (artikel 11b 

van de WOT) wordt daarmee van toepassing op scho-

len die met ingang van schooljaar 2013/2014 voor het 

eerst bekostiging ontvangen. De aanscherping van het 

toezicht op nieuwe scholen vóór aanvang van de bekos-

tiging (artikel 11a van de WOT) wordt effectief voor het 

eerst van toepassing op scholen die een jaar later, met 

ingang van schooljaar 2014/2015, voor het eerst bekosti-

ging ontvangen. <

> De wijziging staat op www.avs.nl/dossiers/financien/

lumpsum.
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AVSAgenda

8 – 20 april
PraatmeeovereenstevigeCAOPO2014!
Kijk voor data en plaatsen van de 
discussieronde ‘Mijn werk, onze scholen’ op 
www.avs.nl/agenda

8 april
Hoe lees ik een begroting?

10 april
Een goed (personeels)dossier is het halve 
werk!
Opleiding Middenkader
Naar andere schooltijden
Het Onderwijs Café

11 april
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, 
lust of last?

11 en 12 april
Op weg naar excellent schoolleiderschap

16 april
Teamontwikkeling: heeft u een ‘team’ dan?

17 april
Normjaartaak; hoe zit dat nu eigenlijk?
Samen verantwoordelijk
Schoolleider startbekwaam
Schoolleider vakbekwaam
Opbrengstgericht Leiderschap

19 april
Opbrengstgericht Leiderschap

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 

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).

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

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

>HetOnderwijsCafé:
‘Pestenaanpakken’
Pesten is een onderwerp dat blijvende aandacht verdient van school-

bestuurders, schoolleiders, leraren en ouders. Hoe kan pesten het beste 

aangepakt en bestreden worden? In Het Onderwijs Café op 10 april 

aanstaande gaan verschillende betrokkenen, onder leiding van voormalig 

Tweede Kamerlid Boris van der Ham, hierover in gesprek. 

De toegang is gratis.

De meeste scholen zijn al actief met veiligheidsbeleid en het bevorderen van een vei-

lig schoolklimaat. Bijvoorbeeld door invulling te geven aan het pestprotocol. En een 

grote meerderheid registreert de veiligheidsincidenten die zich op school voordoen, 

om zo beter inzicht te krijgen in de eigen veiligheidssituatie en die waar nodig te 

verbeteren. Er zijn verschillende methoden die scholen gebruiken om pesten aan te 

pakken. Staatssecretaris Dekker heeft inmiddels een plan van aanpak gepresenteerd 

om het pesten op scholen te bestrijden.

Demaatschappelijkediscussie
De maatschappelijke discussie spitst zich toe op de vraag hoe schrijnende situaties 

voorkomen kunnen worden. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de school 

een veilige plek is waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Wat is de rol 

van sociale media als we het over pesten hebben? In dit onderwijscafé, een initiatief 

van de AVS, PO-Raad en VO-raad, gaan politici, beleids- en opiniemakers met elkaar 

en met vertegenwoordigers van het veld in gesprek: Hoe kunnen we pesten het beste 

aanpakken en bestrijden? Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 16.00 uur in studio 

Dudok te Den Haag. Het debat start om 16.30 uur. Na afloop kunnen aanwezigen 

napraten onder het genot van een hapje en een drankje. <

> Aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl


