
Voor 2013 zitten er voor het onderwijs plussen en min-

nen in het akkoord. Dat tegenover de geschrapte bezui-

niging op Passend onderwijs staat dat in 2012 en 2013 de 

nullijn voor onderwijspersoneel en ambtenaren wordt 

gehandhaafd, is een tegenslag voor de onderwijssala-

rissen en komt bovenop de nullijn die al twee jaar van 

kracht is. Ton Duif: “Nu verlenging van de nullijn onder-

deel van het akkoord is beraadt de AVS zich op stappen. 

Daarbij wordt aan de leden gevraagd wat de inzet van de 

AVS moet zijn: inzetten op de primaire arbeidswaarden 

of op andere zaken. De AVS-leden worden hierover begin 

mei via een scholenpanel benaderd.”

Prestatiebeloning
Het akkoord bevat verder nog veel onduidelijkheden: bij-

voorbeeld waar de extra investering voor het versterken 

van de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders van 

75 miljoen precies aan wordt besteed. Verder worden in 

onderwijs en zorg in het kader van vergroting van de 

efficiency door vermindering van de administratieve regel-

druk juist verschillende taakstellingen (= bezuinigingen) 

doorgevoerd voor een bedrag van 875 miljoen, structu-

reel. Ook is nog niet duidelijk of de prestatiebeloning in 

het nieuwe bezuinigingsakkoord vermeld staat. In het 

Catshuisakkoord stond dat er geen geld meer voor werd 

uitgetrokken. >
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Bezuiniging
Passend onderwijs 
volledig van de baan

Actiedag 5 juni opgeschort

In het Stabiliteitsprogramma Nederland – het akkoord van CDA, VVD, Groen Links, D66 en Christen-

Unie over de aanpak van de economische crisis en het in 2013 terugdringen van het begrotingstekort 

tot 3 procent – wordt de bezuiniging op Passend onderwijs compleet ongedaan gemaakt. Dat betekent  – wordt de bezuiniging op Passend onderwijs compleet ongedaan gemaakt. Dat betekent  –

dat de stelselherziening niet gepaard gaat met de geplande bezuiniging van 100 miljoen in 2013, 

200 miljoen in 2014 en 300 miljoen vanaf 2015. Verder wordt de nullijn voor onderwijspersoneel en 

ambtenaren met twee jaar verlengd. AVS-voorzitter Ton Duif is erg blij met het eerste, “maar over de 

nullijn voor de onderwijssalarissen is wat ons betreft het laatste woord nog niet gezegd.”
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> Inspectie: ‘Schoolleiders moeten investeren 
in professionaliseren’

De vaardigheidsverschillen tussen leerkrachten zijn groot: 14 procent van de leerkrachten in 

het basisonderwijs en 25 procent in het voortgezet onderwijs beschikt niet over voldoende 

vaardigheden om goed les te geven, blijkt uit het Onderwijsverslag 2010/2011 van de Inspectie van 

het Onderwijs. Schoolleiders en besturen moeten dan ook de gelegenheid scheppen voor gerichte 

professionalisering, aldus de inspectie. AVS-voorzitter Ton Duif is het daarmee eens: “Gelukkig 

voldoet in het primair onderwijs ruim 80 procent van de leerkrachten aan de basisvaardigheden, 

maar 20 procent nog niet en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.”

De verwachting is dat in ieder geval over de bezuini-

gingen op Passend onderwijs begin mei meer duidelijk 

is. Op 8 mei bespreekt de Eerste Kamer of het hele 

wetsvoorstel controversieel kan worden verklaard. 

Ook gaan de onderwijsbonden en de sectorraden dan 

zo snel mogelijk met het ministerie van OCW om de 

tafel om de stand van zaken te bespreken en overleg 

te voeren over de gevolgen van het schrappen van de 

bezuinigingen voor het gesloten convenant mobiliteit 

personeel. De schoolbesturen in het speciaal onderwijs 

en de Regionale Expertise Centra (REC) worden op korte 

termijn geïnformeerd over de gevolgen van het besluit.

Actiedag vervalt
De onderwijsbonden hebben de geplande vervolgactie 

Passend onderwijs van 5 juni opgeschort door de val 

van het kabinet Rutte 1 en deze nieuwe ontwikkelin-

gen. Het akkoord van de gelegenheidscoalitie geldt 

echter voor dit moment. Pas na de verkiezingen van 

12 september aanstaande zal duidelijk worden hoe de 

nieuwe regering omgaat met de afspraken. <

> Kijk voor het volledige Stabiliteitsprogramma Nederland 

en een samenvatting van de belangrijkste maatregelen op 

www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs.

De prestaties op het gebied van taal en rekenen wor-

den steeds beter en het aantal (zeer) zwakke scholen 

daalt, behalve in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Ruim een vijfde van deze scholen is (zeer) zwak, blijkt 

uit de cijfers in het Onderwijsverslag. In het speciaal 

basisonderwijs en het vwo is dit 15 tot 20 procent van 

de scholen. Omdat steeds meer jongeren doorstromen 

naar hogere vormen van onderwijs stelt dat eisen aan 

scholen: lesstof, instructie en de beschikbare tijd beter 

afstemmen op de capaciteiten van individuen. Minder 

leerlingen slagen nu voor hun examen en er zijn meer 

zittenblijvers, aldus de inspectie.

Complexe vaardigheden
Van de leerkrachten die de basisvaardigheden beheer-

sen, mist de helft één of meerdere complexe vaardighe-

den. AVS-voorzitter Duif: “De complexere vaardigheden 

zijn juist steeds belangrijker in het onderwijs, vooral 

met het oog op Passend onderwijs, om voldoende te 

kunnen differentiëren in de klas. Dus hier moet snel 

actie op worden ondernomen, dit kunnen schoolleiders 

en leerkrachten niet laten bestaan. Verdere professiona-

lisering is dan ook een absolute voorwaarde, niet alleen 

door het volgen van cursussen, maar ook vooral deel-

nemen aan lerende netwerken en betere kennis van de 

effectieve leermethodieken. Naast de toegezegde pro-

fessionaliseringsgelden zouden ook de middelen voor 

prestatiebeloning hiervoor moeten worden ingezet.” 

Het is nodig te investeren in de complexe vaardighe-

den, concludeert ook de inspectie, dit geldt zowel voor 

het basis- als voortgezet onderwijs. Ook is extra onder-

steuning en begeleiding van beginnende leerkrachten 

van belang. In het eerste jaar dat zij lesgeven beschik-

ken ze minder vaak over de basisvaardigheden.

Kwetsbare leerlingen
Daarnaast is er nog onvoldoende aandacht voor kwets-

bare leerlingen, terwijl het extra belangrijk is dat zij 

onderwijs krijgen dat is afgestemd op hun ontwikke-

lingsmogelijkheden. Op 40 procent van de basisscholen 

is de instructie onvoldoende afgestemd op verschillen 

tussen leerlingen. Op twee derde van de scholen met 

aangepast toezicht stemmen de leerkrachten hun 

instructie of verwerkingsopdrachten onvoldoende af 

op de behoeften van de leerlingen. Twee derde van 

de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs eva-

lueert de geboden zorg onvoldoende. Verder laat de 

samenwerking met de verschillende instanties die bij 

de jeugdhulpverlening betrokken zijn regelmatig te 

wensen over. De zorg en begeleiding is niet verbeterd 
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> Definitieve uitslag Citotoets 2012
Onlangs heeft Cito de defi nitieve cijfers van de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs 2012 

gepubliceerd.

> Gevolgen verhoging AOW-leeftijd voor 
ABP-pensioen nog niet duidelijk
De Tweede Kamer heeft in het crisispakketakkoord ook overeenstemming bereikt over de verhoging 

van de AOW-leeftijd.

in het reguliere onderwijs. De kwaliteit hiervan is op 

slechts een derde van de basisscholen op alle onder-

delen voldoende. De meeste basisscholen volgen de 

ontwikkelingen van de leerlingen wel, maar slechts de 

helft gebruikt de gegevens om te bepalen welke zorg 

nodig is.

Kwaliteitsverbetering
Besturen verbeteren, constateert de inspectie, 

maar de kwaliteitszorg op scholen blijft achter. 

Opbrengstgericht werken kan beter, zowel bij besturen, 

schoolleiders als leerkrachten. Besturen moeten zorgen 

voor goede informatie over de kwaliteit van hun scho-

len. Ze zijn afhankelijk van de kwaliteit van de school-

leiders. Komend jaar doet de inspectie onderzoek naar 

de relatie tussen bestuur en schoolleider en naar de rol 

van de schoolleider bij kwaliteitsverbetering. Ton Duif: 

“Het is van groot belang dat besturen en schoolleiders 

op één lijn zitten en dat besturen zich realiseren dat 

onderwijs in de scholen wordt gemaakt en niet op 

bestuursniveau. Besturen dienen kaders vast te stellen, 

schoolleiders en leerkrachten geven onderwijs daarbin-

nen vorm.”

Besturen zullen de komende jaren verder fl ink moeten 

sturen op hun fi nancieel management. Reserves slin-

ken en een deel van de besturen krijgt te maken met 

een verdere daling van de leerlingaantallen als gevolg 

van krimp. Het opstellen van een goede begroting en 

meerjarenprognose wordt belangrijker. Op dit moment 

ontbreken deze onderdelen nog in een groot deel van 

de jaarverslagen, signaleert de inspectie. <

> Lees het volledige Onderwijsverslag 2010/2011 op 

www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/inspectie.

In 2012 hebben meer scholen en leerlingen de 

Eindtoets Basisonderwijs gemaakt dan in voorgaande 

jaren. De stijging van het aantal leerlingen bedraagt 

4 procent, wat mede te verklaren is door een toe-

name bij de Niveautoets, bedoeld voor de zwakkere 

leerlingen.

De gemiddelde standaardscore (535,5) is hetzelfde als 

vorig jaar, maar dat betekent niet dat de prestaties in 

het basisonderwijs hetzelfde zijn gebleven. Er zijn de 

laatste twee jaren aanwijzingen dat de prestaties op 

de onderdelen taal en rekenen licht stijgen (zie ook 

berichtgeving Onderwijsverslag). Deze stijging is alleen 

niet direct zichtbaar in de gemiddelde standaardscore, 

doordat relatief meer zwakkere leerlingen deelnemen 

aan de Eindtoets én van jaar tot jaar niet exact dezelfde 

basisscholen meedoen.

In een wetsvoorstel van het ministerie van OCW staat 

dat alle leerlingen in groep 8 van de basisschool vanaf 

volgend schooljaar een centrale eindtoets voor taal en 

rekenen moeten afl eggen, later in het schooljaar. Op dit 

moment is echter nog niet duidelijk wanneer dat wets-

voorstel door de Tweede Kamer zal worden behandeld. 

Daarom zal de ‘eindtoets nieuwe stijl’ waarschijnlijk 

nog niet in 2013 plaatsvinden. <

Deze gaat volgend jaar met één maand omhoog. 

Daarna stijgt hij in stappen, tot in uiterlijk 2019 de 

AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar is. En uiterlijk in 

2024 wordt dat 67 jaar. Na 2024 wordt de AOW aan de 

levensverwachting gekoppeld. Ook komt er een over-

gangsmaatregel voor mensen die weinig mogelijkheden 

hebben om het verlies te compenseren. Verder wordt de 

pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen in 2014 

verhoogd naar 67 jaar.

Wat dit akkoord betekent voor het ABP-pensioen is ech-

ter nog niet duidelijk. De voorstellen moeten nog omge-

zet worden in wetgeving. De sociale partners maken 

afspraken op welke manier deze voorstellen in de ABP-

regeling worden opgenomen. <

Kadernieuws Mei 2012 3



Van Bijsterveldt in gesprek met schoolleiders

> ‘Het bestuur moet jullie aanzetten tot goede
kwaliteit, daar maken we afspraken mee’

Half april was er een bijeenkomst van een groep schoolleiders met – inmiddels demissionair – minister 

Van Bijsterveldt van Onderwijs. In een ontspannen sfeer kwam een aantal actuele onderwerpen als de 

afrekencultuur, krimp en het klimaat politiek-onderwijsveld aan de orde.

“De leerkracht in groep 8 heeft heel erg het gevoel 

afgerekend te worden op de Cito Eindtoets”, zegt Arjan 

Wierenga van CBS De Wingerd in Twello. “Ik zie nog 

de stoom uit zijn oren komen omdat een leerling met 

een Citoscore van 527 in plaats van 532 niet naar de 

schoolsoort kon waarvan de leerkracht overtuigd was. 

Opbrengstgericht scoren, worden we daar op afgere-

kend?” Van Bijsterveldt reageert hierop overtuigend: 

“Het advies van de leerkracht is altijd nummer één. De 

winst van de plannen tot invoering van de verplichte 

Cito Eindtoets is voor mij vooral dat de toets later 

in het jaar wordt afgenomen. De inspectie mag niet 

alleen beoordelen op de Citotoets. Voor cluster 3 zal de 

eindtoets in die vorm op een later moment ingevoerd 

worden.” “Ik zou voor cluster 3 helemaal geen toets 

verplicht stellen als ik u was”, werpt Arco Hak van de 

Eliëzerschool in Zwolle (sbo) tegen. “Vso-leerlingen 

nemen we mee naar de winkel, zo leren ze met getal-

len omgaan, op papier kunnen ze het niet.” De minister 

legt uit dat het voor zeer moeilijk lerenden vooral bij 

observatietoetsen blijft en belooft dit naar het veld te 

communiceren.

Beurs voor schoolleiders
“Er zou een beurs voor schoolleiders moeten zijn”, legt 

Hak de minister ook voor. “Er zijn minimale gelden om 

schoolleiders op te leiden. We kampen met bezuinigin-

gen, er moeten mensen uit. Om dat in goede banen te 

leiden heb je goede, krachtige leiders nodig. Die moet je 

scholen.” Weliswaar zijn er dit jaar gelden uit de pres-

tatiebox vrijgekomen voor het professionaliseren van 

schoolleiders, maar dat is volgens de betrokkenen bij 

lange na niet voldoende. Van Bijsterveldt wijst erop dat 

er in de lumpsum geld zit voor scholing. “En investeren 

in professionalisering kun je ook uit de reserves halen. 

Het bestuur moet jullie aanzetten tot goede kwaliteit, 

daar valt professionalisering van schoolleiders onder. ”

Krimp is weerbarstig probleem
“Het is niet fair om kwaliteitseisen te leggen bij de direc-fair om kwaliteitseisen te leggen bij de direc-fair
teur en het team van een krimpschool”, brengt Ger de 

Vos van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe in Assen 

vervolgens in. “In één groep zitten zoveel niveaus. De 

grens ligt bij honderd leerlingen, eronder kan niet meer. 

In Drenthe gaat het leerlingenaantal harder achteruit 

dan we dachten. We werken met allerlei lapmiddelen 

en het is belangrijk dat jonge mensen behouden blij-

ven. Iemand moet richting geven aan dit proces.“ Van 

Bijsterveldt onderkent dat jonge mensen heel wezenlijk 

zijn voor de school. “Het is een zaak van werkgever-werk-

nemer. Jonge mensen behouden is een kwestie die bij de 

vakbonden moet worden neergelegd.” Het beleid van de 

minister is kleine scholen overeind te houden. “Maar er 

zitten ook nadelen aan”, aldus Van Bijsterveldt. “Krimp 

is een weerbarstig probleem en speelt zich divers door 

het land heen af. Nu ligt de keus bij de besturen om een 

school open te houden. Maar wat doen jullie met elkaar 

in de regio?” Dat blijkt niet veel te zijn. Van Bijsterveldt 

zegt toe met andere departementen, zoals fi nanciën, te 

kijken wat ze ten aanzien van de krimpgebieden kunnen 

betekenen.

Politiek versus onderwijsveld
Jan Pieter van Bruchem van (v)so De Piloot in Rotterdam 

bepleit dat Tweede Kamerleden op scholen moeten 

komen kijken om het wantrouwen dat er onder som-

migen heerst weg te nemen. “Zo kunnen we het klimaat 

tussen politiek en onderwijs verbeteren. Hebben de 

politici wel door wat we doen? Negatieve zaken worden 

eindeloos herhaald, hoe krijgen we de effecten hiervan 
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Ontwikkelingsperspectief

Voorafgaand aan het gesprek met de minister kregen de 

aanwezige schoolleiders uitleg van de Inspectie van het 

Onderwijs over het ontwikkelingsperspectief (OPP). In 

het basisonderwijs wordt zo min mogelijk gewerkt met 

ontwikkelingsperspectieven. Alleen als wordt besloten 

tot een eigen leerlijn – als kinderen niet meer meedoen 

met de groep – komt het OPP in beeld. De inspectie kijkt 

vooral of het OPP voldoende is onderbouwd. In het 

speciaal onderwijs bleek planmatig handelen 

weerbarstig. Daarom is het OPP in de plaats van het 

handelingsplan gekomen. Het gaat het om refl ecteren 

op de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Met 

aandacht voor het uitstroomniveau en de leerroute. Het 

gaat over een langere periode. Een Algemene Maatregel 

van Bestuur (AMvB) is in de maak voor het OPP, dat nu 

nog geen wettelijke basis heeft. Het OPP is een 

inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. 

“Scholen komen vaak met enorme boekwerken”, aldus 

een afgevaardigde van de inspectie. “Maar dat leggen 

ze zichzelf op. Van ons hoeft dat niet.”

in het spoor?” Volgens Van Bijsterveldt is dat vooral aan 

de media te wijten. “Het luistert ontzettend nauw hoe 

je het brengt. Goed nieuws is geen nieuws.“ Ton Meboer, 

directeur van kbs De Kringloop uit Arnhem oppert dat 

de politiek en het veld aan dezelfde kant van de tafel 

moeten zitten. De minister bekijkt het van de positieve 

kant: “We moeten de goede dingen die we doen benoe-

men en met elkaar praten. Wees meer fi er op jezelf. Het 

cynisme en het Calimero-effect zijn heel groot.”

AVS-voorzitter Ton Duif benadrukt dat door de invoering 

van lumpsum en doordecentralisatie de positie van het 

bestuur heel sterk naar voren is gekomen. “Bovendien 

is er een bestuursakkoord zonder onze betrokkenheid 

afgesproken.“ “We hadden dat op onderdelen anders 

gewild”, aldus de minister. “We hadden op het minis-

terie het idee dat jullie beter gehoord worden.” Maar 

even duidelijk: “Het schoolbestuur spreken we aan, daar 

maken we afspraken mee.”

Het was de tweede keer dit schooljaar dat Van 

Bijsterveldt in gesprek ging met een groep schoolleiders. 

De minister vindt het zinvol regelmatig met elkaar van 

gedachten te wisselen en zegde een bijeenkomst voor het 

najaar toe. Gezien de val van het kabinet is het afwach-

ten of de volgende minister van Onderwijs deze traditie 

zal voortzetten. <

> Ophef over achterstandsgelden
Minister Van Bijsterveldt liet voor het ontslag van het kabinet weten een onderzoek in te willen 

stellen naar achterstandsgeld dat ten onrechte aan basisscholen uitgekeerd zou zijn.

In het Onderwijsverslag 2010/2011 van de Inspectie van 

het Onderwijs staat dat veel basisscholen fouten maken 

bij het toekennen van de zogenoemde leerlinggewich-

ten. Naar schatting hebben de scholen in het afgelopen 

schooljaar ongeveer 50 miljoen euro te veel ontvangen, 

zo meldt de Inspectie van het Onderwijs. Dagblad 

Trouw berichtte naar aanleiding hiervan dat volgens 

de inspectie scholen al of niet met opzet fouten maken 

en dat de overheid daardoor te veel achterstandsgeld 

uitkeert. Inspecteur-generaal Annette Roeters zei in 

Trouw dat besturen die al eerder waren gewaarschuwd 

dat ze niet te veel achterstandsgeld moesten aanvragen, 

opnieuw de fout in zijn gegaan. Zij vindt dat door de 

handelwijze van deze besturen het vertrouwen tussen 

de overheid en het onderwijs is geschaad.

De PO-Raad is verbaasd over de berichtgeving in ver-

schillende media over ‘gesjoemel’ en ‘fraude’ met 

achterstandsgeld in het onderwijs. Voorzitter Kete 

Kervezee: “Deze kwalifi caties doen onrecht aan de scho-

len en gaan voorbij aan de werkelijke problemen met 

de gewichtenregeling. Het probleem is dat de regeling 

veel te ingewikkeld is. Het zou logischer en simpeler 

zijn als de gemeente vanuit haar administratie (GBA) 

hierbij een rol zou spelen. De minister zou dit pro-

bleem moeten aanpakken.” Uit het Onderwijsverslag 

van de inspectie blijkt volgens de sectororganisatie 

dat onvoldoende bekendheid en duidelijkheid van de 

achterstandsregeling nog steeds leiden tot fouten. “Als 

uit de steekproef blijkt dat 95 procent van de scholen 

fouten maakt bij het toepassen van de regeling, lijkt 

er duidelijk iets mis te zijn met de regeling. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat de inspectie ook dit jaar de 

suggestie aan OCW doet om het proces voor de opgave 

van leerling-gewichten te vereenvoudigen. Overigens is 

het geld dat onterecht zou zijn verkregen, wel ingezet 

voor het onderwijs voor de leerlingen.” Kervezee wil dat 

de huidige gewichtenregeling en de bijbehorende pro-

cedure kritisch tegen het licht worden gehouden. “Dat 

zal meer opleveren voor de leerlingen dan een extra 

onderzoek.”

Het Cfi  erkent dat onduidelijkheid bestaat over enkele 

passages uit de brochure ‘Nieuwe  gewichtenregeling’, 

wat kan leiden tot het onjuist toedelen van een 

gewicht. <
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> ‘Hoe beter afstemming en kwaliteitszorg, 
des te hogere Cito-scores’
Leerlingen die les krijgen op scholen die serieus werk maken van afstemming, kwaliteitszorg en 

zorgplannen behalen betere Cito-scores dan leerlingen op scholen waar daar minder aandacht voor 

is. Dat blijkt uit cijfers die de Inspectie van het Onderwijs half april presenteerde.

> Pilots tegen segregatie sorteren maar 
mondjesmaat effect

De mogelijkheden die gemeenten hebben om segregatie tegen te gaan blijken beperkt te zijn, laat 

onderzoek van Regioplan zien, in opdracht van het ministerie van OCW. Het onderzoeksbureau 

evalueerde de pilots die tussen 2008 en 2011 in twaalf gemeenten zijn uitgevoerd in het kader 

van de segregatieproblematiek in het basisonderwijs. Doel was na te gaan welke instrumenten op 

lokaal niveau bruikbaar zijn om het aantal gemengde scholen te bevorderen.

Bijna de helft van de scholen laat voldoende kwaliteit 

zien op alle vier de indicatoren voor kwaliteitszorg. 

Hieronder wordt verstaan dat de school het onderwijs-

leerproces en de jaarlijkse resultaten van de leerlingen 

evalueert, planmatig werkt aan verbeteractiviteiten 

en zich verantwoordt over de gerealiseerde onderwijs-

kwaliteit. Met name steeg het percentage scholen dat 

jaarlijks de resultaten van de leerlingen evalueert. Dit 

blijkt bovendien de belangrijkste kwaliteitszorgindica-

tor voor de Cito-eindscore van de school: scholen waar 

de inspectie deze indicator als voldoende beoordeelde, 

scoren gemiddeld een vol punt hoger op de Cito-toets: 

535,6.

Scholen die voorheen zwak of zeer zwak waren, maar 

zich hebben verbeterd doen het beter dan de gemid-

delde school. Op deze scholen wordt duidelijker uitge-

legd dan op de gemiddelde school. Verbeterde scholen 

hebben ook vaker dan andere scholen alle normindica-

toren op orde.

Enkele andere bevindingen van de inspectie zijn: op 

scholen waar alle afstemmingsindicatoren op de ver-

schillen tussen leerlingen (instructie, leerinhoud, ver-

werkingsopdrachten en onderwijstijd) voldoende zijn 

beoordeeld, presteren leerlingen gemiddeld een halve 

punt hoger op de Eindtoets Basisonderwijs. Uit analyse 

van inspectiegegevens blijkt verder dat scholen die het 

oordeel ‘voldoende’ hebben op de zorgindicatoren (het 

bepalen van de aard van de zorg, planmatige uitvoe-

ring ervan en regelmatige evaluatie van de effecten) 

gemiddeld een half punt hoger scoren op de Eindtoets 

Basisonderwijs.

Inspecteur-generaal Annette Roeters: “Als scholen 

gericht inzetten op kwaliteit, kunnen de leerlingen tot 

betere prestaties komen. Als we het beste uit de leerling 

naar boven willen halen, is het dus zaak dat schoolbe-

sturen, schoolleiders en leerkrachten nog meer werk 

maken van de kwaliteit van het lesgeven.” <

De algemene conclusie is dat het effect van de verschil-

lende instrumenten bescheiden is. De maatregelen die 

op lokaal niveau zijn genomen dragen maar in beperk-

te mate bij aan het tegengaan van segregatie op basis-

scholen. Schoolbesturen onderschrijven het belang van 

gemengde scholen, maar zijn vaak huiverig om ver-

gaande afspraken te maken. Ze tornen niet graag aan 

de keuzevrijheid van ouders en zien de bemoeienis van 

gemeenten als een inbreuk op hun autonomie. De keu-

ze voor het bevorderen van gemengde scholen wordt 

vooral ingegeven door integratie en gelijke kansenmo-

tieven. Vaak bestaan hierover binnen de gemeenten 

echter verschillende visies. Een actieve trekkersrol van 

de gemeente blijkt belangrijk om tot activiteiten met 

de schoolbesturen te komen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt hier-

over: “Gemeenten kunnen meer doen tegen segregatie 

op scholen. Het is een politieke keuze van gemeenten 

om daarop in te zetten. Een actievere rol kan schoolbe-

sturen motiveren.” Aanbevelingen voor een actievere 

gemeentelijke rol zijn volgens Regioplan: goed uitleg-

gen waarom gemengde scholen belangrijk zijn, zicht 

houden op de verdeling van leerlingen over de scholen, 

een onafhankelijk projectleider aanstellen die partijen 
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kan verbinden en eventueel kan bemiddelen; instru-

menten inzetten als ‘schooltochten’ in wijken waar 

menging mogelijk is en de tijd nemen voor maatrege-

len en eventuele evaluatie.

Instrumenten
Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat door de 

gemeenten verschillende instrumenten zijn ingezet. De 

belangrijkste zijn: een centraal aanmeldsysteem voor 

leerlingen, informatievoorziening voor ouders, het 

ondersteunen van ouderinitiatieven en het bevorderen 

van vriendschapsscholen.

Het centraal aanmeldsysteem heeft ertoe geleid dat 

meer kinderen in de eigen wijk naar school gaan. Het 

is echter niet duidelijk of een centraal aanmeldsysteem 

ook leidt tot meer menging op de scholen binnen de 

wijken. Door de informatievoorziening voor ouders met 

behulp van onder andere zogenaamde ‘scholentochten’ 

in gemengde wijken waar de scholen geen afspiegeling 

vormen van de bevolking, komen ouders ook scholen 

binnen die ze anders niet bezocht zouden hebben. 

Vooral hoogopgeleide ouders die in een gemengde wijk 

wonen, voelen zich aangesproken. In gemengde wijken 

met laagopgeleide ouders blijkt minder belangstelling 

te bestaan. De bijdrage van scholentochten aan het 

tegengaan van segregatie is volgens de onderzoekers 

bescheiden, maar wel aanwezig. Ook ouderinitiatieven 

zijn volgens het onderzoek een werkbaar instrument 

om te komen tot meer menging in de school. Er is de 

meeste kans van slagen als er instroom is van hoogop-

geleide ouders in de wijk en de school openstaat voor 

het initiatief. Tot slot is het volgens de onderzoekers de 

vraag of vriendschapsscholen – geen menging op een 

school plaats, maar leerlingen met verschillende ach-

tergrond uit gesegregeerde wijken worden via allerlei 

activiteiten met elkaar in contact gebracht – bijdragen 

aan meer ontmoeting en begrip. Gemeenten zijn er tij-

dens de pilotperiode nog niet in geslaagd om daarvoor 

harde criteria te ontwikkelen.

Geen harde conclusies én geen beleid
De kwantitatieve opbrengsten van de pilots blijken 

lastig in kaart te brengen. In de meeste gemeenten zijn 

er slechts kleine verschuivingen te zien tussen de cate-

gorieën scholen met weinig en met veel leerlingen van 

niet-westerse herkomst. In negen van de twaalf pilot-

gemeenten is wel een indicatie gevonden van een meer 

gemengde instroom op concentratiescholen. Een com-

plicerende factor is dat de registratiemethode van de 

achtergrondkenmerken van leerlingen op scholen bij 

de beginmeting en de eindmeting van elkaar verschil-

len. Op dit moment kunnen geen harde conclusies wor-

den getrokken over de effecten van de pilots en kunnen 

geen verbanden worden gelegd tussen veranderingen in 

de samenstelling van scholen en het gevoerde beleid in 

de pilots, schrijft minister Van Bijsterveldt op basis van 

het onderzoek van Regioplan. De instroom is van veel 

meer factoren afhankelijk. Voor een goede effectmeting 

zouden gegevens over meerdere jaren nodig zijn.

Van Bijsterveldt geeft verder wederom aan het tegen-

gaan van segregatie niet van bovenaf op te willen leg-

gen. Zij vindt dat het inzetten op kwaliteitsverbetering 

door meer aandacht voor taal en rekenen en opbrengst-

gericht werken (via de gewichtenregeling, verlenging 

van de leertijd, VVE, et cetera) al genoeg bijdraagt aan 

het verminderen van onderwijsachterstanden en op 

den duur aan de maatschappelijke kansen van min-

derheden. “Dit zal een positief effect hebben op hun 

integratie”, aldus Van Bijsterveldt. “De samenstelling 

van scholen is verder in hoge mate het resultaat van de 

samenstelling van wijken en buurten en de keuzes die 

ouders maken.” Zij ziet dan ook geen reden om de wet-

geving op dit vlak bij te stellen. Segregatie tegengaan 

is echter wel een verplicht punt in Lokale Educatieve 

Agenda. <

> Meer informatie: www.gemengdescholen.nl

> Experimenteerwet 
aangenomen

De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stem-

men de experimenteerwet (wetsvoorstel innovatieve 

experimenteerruimte) aangenomen. Ook werd een 

amendement aangenomen dat bepaalt dat experi-

menten in het onderwijs – bijvoorbeeld op het gebied 

van krimp – niet maximaal zes, maar acht jaar mogen 

duren. <

> Dekkingsgraad 
ABP met 1 procent 
gestegen

Pensioenfonds ABP meldt dat de dekkingsgraad in het 

1e kwartaal van 2012 met 1 procent is gestegen tot 95 

procent. Het ABP geeft aan een goed beleggingsresul-

taat te hebben behaald, maar dat dat helaas niet heeft 

geleid tot een evenredige stijging van de dekkings-

graad. Als oorzaak wordt de lage rente op de kapitaal-

markt genoemd. Er is een hogere dekkingsgraad nodig 

om de eventuele verlaging van de pensioenen met 0,5 

procent in april 2013 te voorkomen. <
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> Duidelijkheid over staken 
in onderwijs
De staking van 6 maart 2012 tegen de bezuiniging op Passend onderwijs zorgde voor diverse 

vragen in de Tweede Kamer. Minister Van Bijsterveldt heeft daarop duidelijkheid verschaft over 

de rol van schoolbestuur, onderwijspersoneel en ouders bij stakingen.

Samengevat geeft de minister het volgende aan: staken 

is een recht van werknemers en dat geldt ook voor 

onderwijspersoneel. Het gaat dus niet om scholen, 

maar om de individuele werknemers. Scholen kunnen 

hun leerkrachten niet verplichten en ook niet verbie-

den mee te doen met protesten tegen onderwijsplan-

nen van het kabinet. Leerkrachten die willen werken 

moeten daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Als 

zij hun normale werkzaamheden door omstandighe-

den niet kunnen uitoefenen, moet er in overleg met de 

school worden gezocht naar een maatwerkoplossing.

Opvang leerlingen
Er zijn geen wettelijke belemmeringen tegen het slui-

ten van scholen als een groot deel van de leerkrachten 

besluit het werk neer te leggen. Schoolbesturen zijn 

echter als werkgever verantwoordelijk voor de organi-

satie van het onderwijs en de goede voortgang daar-

van. Daarbij moet voorkomen worden dat ouders voor 

een voldongen feit worden geplaatst door hen mede 

te delen dat de school in geval van een staking geslo-

ten is. Het bevoegd gezag dient hierover eerst tijdig 

en goed overleg te voeren met de MR. Ook moeten de 

ouders op tijd op de hoogte worden gebracht, om zo 

nodig passende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld 

rondom opvang. Leerlingen kunnen niet zomaar naar 

huis worden gestuurd. Als blijkt dat er ouders zijn die 

geen enkele mogelijkheid hebben om hun kinderen op 

de stakingsdag op te (laten) vangen, dan is het school-

bestuur er verantwoordelijk voor dat er gedurende de 

dag passende opvang wordt georganiseerd, desnoods 

via externe buitenschoolse opvang. Als ouders hierom 

verzoeken, heeft de school ook een wettelijke zorg-

plicht voor de organisatie van externe buitenschoolse 

opvang, maar zijn de kosten hiervan voor rekening van 

de ouders. Gelet daarop is het zaak dat de school alleen 

voor externe buitenschoolse opvang kiest als het écht 

niet anders kan. In de uitzonderlijke situatie dat het 

door overmacht niet mogelijk blijkt om een alterna-

tief te bieden, is het van belang dat ouders zo spoedig 

mogelijk worden geïnformeerd, zodat zij zelf maatrege-

len kunnen treffen.

Stakingskas
Werknemers hebben stakingsrecht. Het is echter een 

zaak van werkgevers en werknemers of er al dan niet 

wordt gekort op het salaris. De minister geeft aan dat 

de meest geëigende weg hierbij de stakingskas is. Die 

wordt immers ook door contributies voor dat doel 

gevuld (NB: Dit geldt niet voor AVS-leden, omdat er 

geen contributie wordt geïnd voor opbouw van een 

stakingskas). Op het al dan niet doorbetalen van het 

salaris bij een staking kan het ministerie van OCW geen 

invloed uitoefenen. Wel moeten er bij inhouding van 

het salaris afspraken met de (G)MR worden gemaakt 

over de herbestemming van gelden. Er is namelijk 

sprake van arbeidsvoorwaardengelden. Die kunnen niet 

aan andere zaken besteed worden. Een staking heeft 

per defi nitie maatschappelijke consequenties. Om deze 

consequenties zo goed mogelijk op te vangen, moet tij-

dig goed gecommuniceerd worden met ouders, leerlin-

gen en personeel. Het is echter niet zo dat het bevoegd 

gezag automatisch verantwoordelijk is voor alle kosten 

die voortvloeien uit de maatschappelijke consequenties 

van de staking.

Urennorm
Bij stakingsacties in het onderwijs moet de overlast 

voor de schoolorganisatie, de leerlingen en de ouders 

zo beperkt mogelijk blijven. Ook moet er voldaan wor-

den aan de wettelijke eisen, onder meer ten aanzien 

van onderwijstijd. Daarbij wordt niet de werknemer, 

maar het bevoegd gezag (de werkgever) aangesproken. 

Als vanuit het toezicht van de inspectie blijkt dat een 

school niet voldoende onderwijstijd heeft gerealiseerd, 

kan dit leiden tot een gedeeltelijke terugvordering 

van de bekostiging, naar rato van het aantal te weinig 

gegeven uren. Als een school door de staking niet aan 

de urennorm voldoet, wordt het bevoegd gezag daarop 

aangesproken, niet de leerkrachten. Het aanspreken 

van scholen om ervoor te zorgen dat zij voldoende 

onderwijstijd realiseren – door meer te programmeren, 

adequate opvang van lesuitval of het later inhalen van 

uitgevallen lessen – gaat niet tegen het stakingsrecht 

van leerkrachten in. Uren, die als gevolg van een sta-

king uitvallen, tellen niet mee als onderwijstijd. <
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> Aanmelden tweede tranche School aan Zet
Bestuursakkoord in het primair en voortgezet onderwijs bepalen zelf hoe zijn het geld uit de 

prestatiebox willen gebruiken om kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs verder te verbeteren. 

Het driejarige programma School aan Zet helpt in beeld te krijgen wat hiervoor nodig is. Aanmelden 

voor de tweede tranche is inmiddels mogelijk.

School aan Zet biedt kennis en ondersteunt bij het 

vinden van de noodzakelijke expertise en laat scholen 

van elkaar leren. Scholen bepalen daarin zelf welke 

ondersteuning ze inkopen. School aan Zet heeft vijf 

aandachtsgebieden: opbrengstgericht werken en 

basisvaardigheden, professionaliseren in omgaan met 

verschillen in de klas, lerende organisatie/HRM-beleid, 

excellentie en hoogbegaafdheid en bèta/wetenschap 

en techniek. Het adviesprogramma wordt gefi nan-

cierd door het ministerie van OCW en is kosteloos 

beschikbaar.

De afgelopen weken heeft School aan Zet 1.511 aanmel-

dingen ontvangen van scholen om mee te doen aan 

het driejarig landelijke programma. In totaal hebben 

1.099 basisscholen, 74 scholen voor speciaal onderwijs 

en 338 scholen voor voortgezet onderwijs zich de afgelo-

pen periode aangemeld. Deze eerste groep (eerste tran-

che) gaat nog vóór de zomer aan de slag met het formu-

leren van doelstellingen. <

> Scholen en besturen uit het primair, voortgezet en 

(voorgezet) speciaal onderwijs kunnen zich nog tot en met 

14 september 2012 aanmelden voor de tweede tranche via 

www.schoolaanzet.nl

> ‘Schoolleiders tevreden met taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling binnen (v)so’
Schoolleiders van scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn het overwegend eens met de 

taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen scholen en bovenschools bestuur. In het kader van 

Kortlopend Onderwijsonderzoek onderzocht ITS het bestuur en management in het (v)so.

Schoolleiders van (v)so-scholen hebben het gevoel 

voldoende invloed te hebben op het bovenschools/

bestuurs beleid. Ze hebben voldoende ruimte voor 

het voeren van een eigen beleid. De schoolleiders van 

eenpitters zouden op het gebied van fi nancieel beleid, 

personeelsbeleid en ict wel meer steun van het bestuur 

willen. In het algemeen zijn schoolleiders dus tevreden 

over de taakverdeling.

Werkzaamheden bestuursbureaus
De werkzaamheden van de bestuursbureaus zijn voor 

40-70 procent (afhankelijk van het beleidsterrein) 

gericht op directe dienstverlening aan scholen. In het 

algemeen zijn schoolleiders het hiermee eens. Bij de 

eenpitters willen de schoolleiders meer ontlast worden 

door het bestuur wat betreft fi nancieel beleid en per-

soneelsbeleid. Bij de meerpitters daarentegen vinden 

de schoolleiders dat de besturen te veel verantwoor-

delijkheid oppakken. Het algemene beeld is dat de 

bestuursbureaus in het (v)so zich op de klassieke taken 

van fi nanciën en personeel bezig houden. De veron-

derstelde taken als meerjarenplanning, risicobeleid, 

strategisch management, zoals met de invoering van 

lumpsumbekostiging werden verwacht, staan in het 

(v)so nog in de kinderschoenen.

Vrijwel alle onderzochte besturen in het (v)so kennen 

een stichtingsvorm en hebben al onderscheid gemaakt 

tussen toezicht en bestuur. Meer dan de helft van de 

besturen zijn eenpitters (62 procent), soms met neven-

vestigingen. Sommige besturen zijn aangesloten bij een 

groter zorg- of jeugdzorgconcern. Meer dan de helft 

van de meerpitters heeft een College van Bestuur. Bij 

de eenpitters komen de gemandateerd bestuurders en 

directeur-bestuurders het meest voor. Maar sommige 

voorzitters van College van Besturen hebben gemanda-

teerde taken en er zijn uitvoerend bestuurders die de 

rol van een College van Bestuur hebben.

Het onderzoek focuste zich op besturen in het (v)so 

met uitsluitend cluster-3- en cluster-4-scholen. De 

cluster-3- en cluster-4-scholen vertegenwoordigen met 

ruim 30.000 leerlingen ongeveer een derde van de (v)so-

leerlingen. Het onderzoek gaat dus over een klein deel 

van het (v)so. <

> Meer informatie: www.ru.nl/its
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> Nieuw landelijk kenniscentrum voor 
onderwijs en kinderopvang
Scholen (primair en voortgezet onderwijs), kinderopvang en gemeenten kunnen terecht bij een 

nieuw landelijk kenniscentrum voor de huisvesting van onderwijs en kinderopvang. Servicecentrum 

Scholenbouw stopt per 1 juli 2012. 

Het nieuwe kenniscentrum verzamelt, verspreidt en 

vernieuwt kennis over onder meer nieuw- en verbouw, 

renovatie, investeren, ruimte, inrichting en binnen-

milieu. Het haakt in op de behoefte aan centraal toe-

gankelijke kennis en vernieuwing, die samenhangt 

met actuele vraagstukken, zoals rondom integrale 

kindvoorzieningen, de aangekondigde doordecen-

tralisatie van gelden voor het buitenonderhoud van 

basisscholen en hun onderhoudsachterstand. Het ken-

niscentrum wordt als aparte stichting ingericht, onaf-

hankelijk van het Waarborgfonds en in gezamenlijk 

beheer van een bestuur en raad van toezicht. Het ken-

niscentrum is opgericht vanuit de PO-Raad, VO-Raad, 

VNG en het Waarborgfonds Kinderopvang. Ook de 

Brancheorganisatie Kinderopvang wordt betrokken bij 

de vormgeving. De huidige Waarborgfondsactiviteiten 

op het gebied van kennis en onderzoek –  inclusief 

transparantie – worden overgeheveld naar het 

nieuwe kenniscentrum. De Stichting Waarborgfonds 

Kinderopvang blijft wel borgstellingen verstrek-

ken. Verder zal het kenniscentrum digitale kennis 

en informatie van het per 1 juli 2012 te liquideren 

Servicecentrum Scholenbouw aanbieden. 

Tot 1 september is er een ‘verbouwingsperiode’ en 

een tijdelijke website: www.kennisindesteigers.nl. 
Vragen kunnen nu al worden gesteld via 

info@kennisindesteigers.nl of telefonisch via 040-

2329740 (voorlopig het bureau van het Waarborgfonds). 

Ook kunnen scholen en gemeenten met vragen 

over innovatieve aanbestedingsvarianten terecht bij 

PPSsupport, een gezamenlijk steunpunt vanuit het 

Rijk en marktpartijen op het gebied van publiek-

private samenwerking (pps). Dit aanspreekpunt voor 

scholenbouw is bereikbaar via info@ppssupport.nl, 
tel. 070-4568777 en www.ppssupport.nl. Verder blijft 

tot eind 2012 blijft de website www.servicecentrum
scholenbouw.nl bereikbaar en zijn publicaties en 

 kennisproducten nog te downloaden. <

> Samen leermateriaal maken in nieuwe 
versie Wikiwijs
Vanaf medio april kunnen leerkrachten online samenwerken met collega’s bij het maken van 

leermateriaal. In de nieuwe versie van Wikiwijs – het platform voor het zoeken, gebruiken, maken 

en delen van open, digitaal leermateriaal – kunnen leerkrachten uit alle sectoren leermateriaal 

van collega’s bewerken, aanvullen en van feedback voorzien. Zo kunnen ze gebruikmaken van 

elkaars kwaliteiten.

Leerkrachten kunnen op Wikiwijs eigen materiaal uploa-
den, maar ook bestaande leermaterialen combineren tot 

nieuw leermateriaal. Uit gebruikersonderzoek naar de 

ervaringen en wensen van leerkrachten voor Wikiwijs 

bleek dat men graag met andere leerkrachten samen 

aan leermateriaal wil kunnen werken. Leerkrachten 

kunnen collega’s nu als co-auteur uitnodigen en zo 

gebruikmaken van elkaars expertise bij het maken van 

een les, leermiddel of oefening. Ook is het mogelijk om 

notities bij het leermateriaal achter te laten. 

Een kwart van al het leermateriaal dat op school 

gebruikt wordt, is digitaal en bijna de helft van alle 

leerkrachten maakt zelf digitaal materiaal en wil dit 

delen, zo blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse 

Wikiwijs onderzoek uit 2011. Hierdoor is maatwerk 

mogelijk voor individuele leerlingen. Tegelijkertijd is 

het mogelijk om in te spelen op actualiteit en lessen 

te verrijken met bijvoorbeeld een video of oefening. <

> De nieuwe samenwerkingsomgeving is te vinden op 

www.wikiwijs.nl/tools/maken. Achtergrondinformatie over 

Wikiwijs staat op www.wikiwijsinhetonderwijs.nl en 

www.wikiwijs.nl.
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> Nieuw offensief tegen tekort aan technici 
Het kabinet heeft half april een nieuw offensief ingezet tegen de oplopende personeelstekorten 

in de techniek. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven moeten jongeren er meer 

van overtuigd worden dat een carrière in de techniek de toekomst heeft. Voorlichting hierover 

in het basisonderwijs is een belangrijk onderdeel van het offensief.

> AVS Ledenraad zoekt nieuwe leden
De AVS Ledenraad heeft binnenkort weer een vacature en zoekt, per augustus 2012, een 

enthousiast lid die in de raad plaats wil nemen. Ook zoekt de raad kandidaten die op de langere 

termijn de ledenraad willen komen versterken.

Er kiezen momenteel te weinig jongeren voor een tech-

nische opleiding. Tegelijk gaat de komende jaren een 

groot aantal technici met pensioen. Hierdoor ontstaat 

tot 2016 een tekort van 170.000 technici, verdeeld over 

alle opleidingsniveaus. Een tekort aan bijvoorbeeld dak-

dekkers, bankwerkers en storingsmonteurs.

De aanpak van het kabinet bestaat uit een aantal stap-

pen, waaronder betere voorlichting aan kinderen en 

jongeren over de mogelijkheden van een carrière in 

de techniek. De komende jaren worden bijvoorbeeld 

3.500 klassen in het basisonderwijs bezocht door tech-

nici die kinderen vertellen over hun vak. Ook wordt 

geld vrijgemaakt dat scholen naar eigen inzicht kun-

nen inzetten voor het stimuleren van de interesse van 

scholieren in techniek. In totaal is hier 18,7 miljoen 

euro voor beschikbaar. Minister Van Bijsterveldt: 

“Techniek heeft vaak onterecht een slecht imago. 

We gaan kinderen in gesprek brengen met enthousiaste 

technici en nemen ze mee op excursies naar bedrijven. 

Zo kunnen ze zelf zien en horen wat een carrière in de 

techniek werkelijk inhoudt.”

Ook het techniekonderwijs zelf wordt verbeterd en 

aantrekkelijker gemaakt. Een Technologieroute biedt 

mavo-, maar ook potentiële havoleerlingen, met een 

voorliefde voor techniek de kans om al vroeg techni-

sche praktijkvakken te volgen. Daarnaast komt in het 

mbo meer ruimte voor opleidingen in de techniek, ter-

wijl populaire opleidingen met beperkt arbeidsmarkt-

perspectief worden geremd in hun groei. Aanvullend 

stimuleert het kabinet via het Vitaliteitpakket dat 

bedrijven op diverse manieren werknemers aantrekken 

en behouden. Branches die een cultuuromslag starten 

gericht op gezond, vitaal en productief werken komen 

in aanmerking voor ondersteuning. <

De ledenraad van de AVS is een afvaardiging vanuit de 

leden, die het beleid van het AVS-bestuur kritisch volgt en 

vanuit diverse invalshoeken onder de loep neemt. De raad 

discussieert gevraagd en ongevraagd over alle zaken die de 

AVS aangaan. Leden zijn direct betrokken bij het formuleren 

van beleid en zijn hierdoor in een zeer vroeg stadium op de 

hoogte van de beleidsvoornemens. Het lidmaatschap van de 

raad brengt met zich mee dat raadsleden wordt uitgedaagd 

om over veel onderwijszaken na te denken. De leden komen 

uit heel Nederland en hebben altijd de vrijheid om een 

bepaalde problematiek ter discussie stellen. 

De ledenraad van de AVS komt ongeveer vijf keer per jaar 

bij elkaar, waarvan een keer in de vorm van een 

tweedaagse.

Denkt u een rol te kunnen spelen binnen de AVS Ledenraad? 

Neem dan vóór 1 juni 2012 contact op met secretaris Rick 

Matser, rick_matser@yahoo.com. <

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

Uit lezersonderzoek blijkt dat personeelsadvertenties in Kader Primair en 
Kader nieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door bijna 6.000 abonnees. 

Plaats ook een vacature in Kader Primair en/of Kadernieuws! Neem contact op met Recent, 
tel. 020-3308998, info@recent.nl of kijk op www.recent.nl. NB: gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
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AVS Agenda
9 en 23 mei
Integraal leiderschap voor directeuren

16 mei en 1 juni
Opbrengstgericht leiderschap

24 mei
Neurolinguïstisch programmeren

7 juni
Breindag

8 juni
Interim-management, iets voor u?

(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 
Ton Duif, Vanja de Groot, Jos Hagens, Carine Hulscher-Slot, Paul van Lent, Rick Matser, 

Tineke Snel, Harry van Soest

Kadernieuws is een uitgave van de Algemene Vereniging Schoolleiders, verschijnt 10 x 

per jaar en is gratis voor leden van de AVS. Niet-directieleden betalen t 120 (excl. 6% BTW) 

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

Kadernieuws wordt gedrukt op papier dat 

het FSC®-keurmerk draagt.

Oproep 

> Lotgenotengroep ontslagen 
leiderschap

Ineens is daar de mededeling van het bestuur of de Raad van Toezicht 

dat ze u ontslaan. Er waren voortekenen, maar u had toch het gevoel dat 

u in de organisatie op de goede plek was. Het ging niet allemaal zoals u 

het zich had voorgesteld, maar met uw leiderschapskwaliteiten moest 

het toch op orde te krijgen zijn…

Natuurlijk zoek je in zo’n situatie als eerste contact met de juridische afdeling van 

uw vakbond/de AVS en wordt u in die vervelende procedure op de juiste manier 

ondersteund. Maar u zit ook met uzelf en met uw gevoel in de knoop. Met wie zou u 

daar beter over kunnen praten dan met collega’s die hetzelfde is overkomen?

De AVS richt een gespreksgroep op voor ontslagen schoolleiders met als doel gevoe-

lens en frustraties te delen met lotgenoten en via ervaringen van anderen te leren 

hoe u met deze situatie om kunt gaan.

Deelnemen?
Mail dan naar de AVS, Jos Hagens, j.hagens@avs.nl. Geef daarbij aan welke functie u 

heeft/had en kort wat u overkomen is. Mocht u eerst meer informatie willen, neem 

dan telefonisch contact op met Jos Hagens, tel. 030-2361010 of 06-12946735. <

Maak werk van (uw) scholing 
en ontwikkeling

Excelleren in uw eigen leiderschap, het middenkader (laten) 

bijspijkeren en/of uw ambitieuze team meer mogelijkheden 

bieden? De nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2012/2013 is 

onlangs verschenen. AVS-leden kregen de gids thuisgestuurd. 

Vraag – extra exemplaren van – de nieuwe gids gratis aan via 

info@avs.nl of bel 030-2361010. Zie ook www.avspifo.nl.

Excelleren in uw eigen leiderschap, het middenkader (laten) 

bijspijkeren en/of uw ambitieuze team meer mogelijkheden 

bieden? De nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2012/2013 is 

onlangs verschenen. AVS-leden kregen de gids thuisgestuurd. 

Vraag – extra exemplaren van – de nieuwe gids gratis aan via 

info@avs.nl

Excelleren in uw eigen leiderschap, het middenkader (laten) 

bijspijkeren en/of uw ambitieuze team meer mogelijkheden 

bieden? De nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2012/2013 is 

onlangs verschenen. AVS-leden kregen de gids thuisgestuurd. 

Vraag – extra exemplaren van – de nieuwe gids gratis aan via 

info@avs.nl


