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AVS: ‘Onderwijskundig 
proces geen taak bestuur’

Onderwijsverslag 2011/2012

in op toenemende aandacht voor opbrengstgericht 

leiderschap.

Nauwelijks functioneringsgesprekken
Bij zwakke scholen wordt wel gesproken over verbeter-

punten, maar bij scholen die de basiskwaliteit op orde 

hebben wordt er te weinig over gesproken, constateert 

de inspectie. Ook worden er te weinig functionerings-

gesprekken gevoerd met schoolleiders, schoolbesturen 

zouden hier meer aandacht aan moeten besteden. De 

AVS vindt functioneringsgesprekken met schoolleiders 

belangrijk. De inspectie constateert dat besturen die 

een verhoogd financieel risico lopen, vaker veel of lang-

durig zwakke scholen hebben dan andere besturen. 

AVS-voorzitter Ton Duif: “Maar ik vind hiervoor geen 

verdere onderbouwing in het inspectieverslag.”

Het aantal (zeer) zwakke basisscholen is in vier jaar 

tijd gedaald van 10,6 naar 3,1 procent. Het onderwijs 

is doorgaans in orde, maar toch schiet 54 procent van 

de basisscholen te kort op ten minste een belangrijk 

onderdeel van het onderwijsproces. In het voortgezet 

onderwijs gaat het om zo’n 80 procent van de afdelin-

gen. Verdere professionalisering van de leerkracht blijft 

nodig, concludeert de inspectie. >

Besturen hebben een belangrijke taak in de verbetering van het didactisch proces, aldus 
de inspectie in het onderwijsverslag 2011/2012. Het onderwijs zelf is hun kerntaak en 
daar moeten zij zich op richten. “Wij zijn er voor dat besturen het onderwijskundig proces 
beter gaan faciliteren”, zegt AVS-voorzitter Ton Duif. “Maar het onderwijskundig beleid ligt 
nadrukkelijk bij de professionals in de scholen.”

Een aantal risicofactoren dat mogelijk een negatieve 

invloed heeft op de kwaliteit van het onderwijs, komt 

vaker voor op scholen die met krimp te maken heb-

ben. Tijdig anticiperen op krimp is van belang, meent 

de AVS. Daarbij is het noodzakelijk dat besturen 

en scholen toekomstbestendige scenario’s ontwik-

kelen die uitgaan van behoud of versterking van de 

onderwijskwaliteit en welbevinden van leerlingen en 

onderwijspersoneel.

Weinig uit de verf
Het interne toezicht komt in het basisonderwijs nog 

weinig uit de verf, blijkt uit het inspectieonderzoek. 

De AVS verbaast zich hier niet over. De wet ‘Goed 

onderwijs, goed bestuur’ is tenslotte nog maar kort 

van kracht. De aanhoudende negatieve rentabiliteit in 

primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs 

baart de inspectie zorgen. De instellingen komen niet 

uit met hun middelen. De AVS concludeert dat profes-

sionalisering van het financieel management nodig is. 

Bestuurlijk handelen – van toezichthouders, besturen 

en schoolleiders – is van invloed op de kwaliteit en 

opbrengsten van het onderwijs, zo blijkt uit onder-

zoek. De AVS zet daarom al een aantal jaren gericht 
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> Techniekles op alle basisscholen
Leerlingen van alle ruim 7.000 basisscholen krijgen vanaf 2020 les in wetenschap en technologie. 

Dat staat in het onlangs ondertekende Nationaal Techniekpact 2020.

De overheid, het onderwijsveld, de vakbonden en het 

bedrijfsleven hebben in het Techniekpact 2020 afspra-

ken vastgelegd om het groeiende tekort aan technisch 

geschoolde vakkrachten tegen te gaan. Tot 2020 zijn 

er jaarlijks 30.000 extra technici nodig. Het pact moet 

de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de 

technieksector bevorderen en het tekort aan technisch 

personeel tegengaan. De samenwerkende partijen inves-

teren 100 miljoen euro om de technische kennis van 

leraren te vergroten. Ook investeert het kabinet in 2014 

en 2015 in totaal 600 miljoen euro voor bij- en omscho-

ling van mensen met interesse in techniek.
Voor het basisonderwijs betekent dit dat alle leer-

lingen vanaf 2020 structureel les krijgen in weten-

schap en technologie. Ook komt er een digitaal loket, 

‘techniek-onderwijs.nl’, nog op te zetten door het 

bedrijfsleven. Basisscholen, maar ook scholen in het 

voortgezet onderwijs, kunnen zich bij dit loket mel-

den als zij ondersteuning nodig hebben bij het geven 

van techniek onderwijs. Vanaf 2014 wordt techniek een 

verplicht vak op de pabo.

Investeringsfonds
Minister Bussemaker van OCW lanceert een investe-

ringsfonds waar het kabinet, de werkgevers en regi-

onale overheden ieder 100 miljoen in stoppen om de 

aansluiting van het onderwijs op de regionale vraag 

van het bedrijfsleven te verbeteren. Bussemaker: “Eén 

en één is in dit geval drie. Elke euro van het Rijk wordt 

aangevuld met een euro van het bedrijfsleven en de 

regio. Daarmee laten we alle drie zien dat we het pro-

bleem onderkennen en met échte oplossingen willen 

komen.” <

Onderwijskwaliteit stagneert
De onderwijskwaliteit is de afgelopen jaren hetzelfde 

gebleven. “Er is sprake van stagnatie”, zei Annette 

Roeters, inspecteur-generaal van de inspectie tijdens 

de presentatie van het onderwijsverslag op 24 april. 

“De afgelopen jaren was er een duidelijk positieve 

ontwikkeling aan de onderkant, waardoor er nu nau-

welijks nog zwakke scholen zijn. En dan houdt het op. 

Verbeterkracht zien we te weinig terug in niet zwakke 

scholen. Nederland kent heel erg weinig excellerende 

leerlingen en scholen. Het aantal goed presterende leer-

lingen lijkt zelfs af te nemen de laatste jaren.”

‘Wees kritisch’
Minister van Onderwijs Bussemaker pleit voor het 

elkaar kritisch bejegenen binnen het onderwijs. 

“Reflectie op schoolleiders en leraren. Ga eens bij 

elkaar in de klas zitten.” Volgens Roeters is er een 

wereld te winnen in afstemming tussen verschillende 

leerlingen. De inspectie gaat vanaf september 2014 het 

toezicht meer richten op scholen die goed zijn. Want de 

kwaliteit van de scholen moet en kan verder omhoog 

wil Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën gaan 

behoren, wat nog altijd de ambitie is, aldus de inspec-

tie. De AVS vindt dit een loffelijk maar onrealistisch 

gegeven aangezien alle landen dit hoog op hun agenda 

hebben staan. Het wordt dan wel erg druk in de top 5”, 

aldus voorzitter Duif.

Basisschooladvies vaak hoger
Uit cijfers van de inspectie blijkt verder dat basisscho-

len leerlingen vaak een hoger schooladvies geven dan 

verwacht mag worden op basis van hun eindtoets-

scores. De inspectie vergeleek de eindtoetsscores en 

schooladviezen van 150.000 basisschoolleerlingen die 

in 2012 in groep 8 zaten. Het blijkt veel uit te maken 

op welke basisschool een leerling zit. Op 7 procent 

van de scholen heeft de leerling 50 procent kans om 

een hoger advies te krijgen dan de toetsuitslag, terwijl 

11 procent van de scholen bij geen enkele leerling 

hoger adviseert. Ook zijn de verschillen tussen de 

regio’s groot. Zo maken leerlingen in de vier grote ste-

den – Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht – 

meer kans op een hoog schooladvies dan bijvoorbeeld 

in Friesland, waar juist relatief laag wordt geadviseerd. 

Het advies van de basisschool kan afwijken, omdat de 

Cito-eindscore een momentopname is en de school 

rekening houdt met de ontwikkeling die de leerling 

gedurende de hele schoolloopbaan heeft doorgemaakt. 

Toch gaat de inspectie gezien de grote (regionale) ver-

schillen onderzoeken hoe de schooladviezen tot stand 

komen.<

> De AVS heeft trainingsaanbod op het gebied van (o.a.) 

krimpproblematiek en opbrengstgericht leiderschap. Meer 

informatie: www.avspifo.nl
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> Wetsvoorstel verbod op discriminatie 
homoseksuele leraar
Leraren mogen binnenkort niet meer geweigerd worden omdat ze homoseksueel zijn. De partijen 

D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks – een meerderheid in de Tweede Kamer – hebben hier begin mei 

een wetsvoorstel voor ingediend.

Het wetsvoorstel moet een einde maken aan moge-

lijke discriminatie van homoseksuele leraren. Op dit 

moment mogen leraren al niet ontslagen worden om 

het enkele feit dat zij homoseksueel zijn, tenzij er 

sprake is van een ‘bijkomende omstandigheid’. Door 

deze ‘enkelefeitconstructie’ uit de wet te schrappen, 

kunnen leraren niet meer ontslagen worden vanwege 

hun geaardheid.

Roze stembusakkoord
Het wetsvoorstel is onderdeel van het zogeheten ‘roze 

stembusakkoord’ dat in de zomer van 2012 door eerder 

genoemde partijen werd ondertekend. Hierin werd 

afgesproken om vijf belangrijke maatregelen ter bevor-

dering van homo-emancipatie binnen een jaar te rege-

len. Behalve afschaffing van de enkelefeitconstructie, 

willen de partijen ook af van de weigerambtenaar en 

moet er meer voorlichting worden gegeven op scholen 

over seksuele diversiteit. Daarnaast zijn er afspraken 

gemaakt over lesbisch ouderschap en erkenning van 

genderidentiteit.

Besturenraad
De Besturenraad is van mening dat deze maatregel ten 

koste gaat van het vrije benoemingsbeleid van bijzonde-

re scholen. Scholen moeten leraren mogen weigeren als 

zij door hun leefwijze en persoonlijke opvattingen de 

identiteit en grondslag van de school niet geloofwaar-

dig kunnen uitdragen, stelt de christelijke vereniging. 

De Besturenraad roept de politiek dan ook op om de 

enkelefeitconstructie in de wet te vervangen door een 

alternatieve formulering van de Raad van State, waarin 

scholen nog wel personeel kunnen kiezen dat aansluit 

bij hun eigen visie. <

> Klein herstel 
pensioenfondsen
De pensioenfondsen hebben zich de afgelopen 

drie maanden hersteld, waardoor het risico op 

een tweede pensioenverlaging kleiner wordt.

De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds 

ABP is verbeterd. De dekkingsgraad, die bepaalt of de 

pensioenen op lange termijn nog betaalbaar zijn, is 

gestegen van 96 procent aan het einde van het vierde 

kwartaal tot 101 procent. “Eindelijk weer eens pretti-

ger nieuws voor onze deelnemers”, zegt ABP-voorzitter 

Henk Brouwer. Het wettelijk vereiste percentage is 

echter 105 procent, dus een mogelijke verlaging van de 

onderwijspensioenen is nog niet afgewend. <

> Sociaal akkoord: 
geen nullijn meer
Het sociaal akkoord is inmiddels, na raad-

pleging van de leden van de vakcentrales 

en de werkgeversorganisaties, definitief. In 

het akkoord wordt onder andere gesteld dat 

de sociale partners de aangekondigde extra 

bezuinigingen van t 4,3 miljard schadelijk 

vinden voor het economisch herstel.

De sociale partners vragen het kabinet daarom de aan-

gekondigde maatregelen niet in te voeren. De nullijn 

voor de overheidssector en de zorg maakt onderdeel uit 

van deze maatregelen. De AVS (AC) gaat er dan ook van 

uit dat de nullijn, die al in 2009 in het primair onder-

wijs werd ingevoerd, nu van de baan is. Zeker omdat 

voor de zorg op 24 april is afgesproken dat de nullijn 

niet wordt ingevoerd. Dat betekent dat er weer ruimte 

is voor cao-onderhandelingen over onder andere de 

salarisontwikkeling voor de werknemers in het primair 

onderwijs. Dat is voor de AVS dan ook de inzet. <
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> Vertrouwen in staatssecretaris Dekker
flink gedaald
Het vertrouwen van schooldirecteuren en leerkrachten in het basisonderwijs in staatssecretaris 

Sander Dekker is sinds zijn aantreden in november 2012 flink gedaald. Slechts een zeer beperkt 

aantal schooldirecteuren en leerkrachten (3 procent) vindt dat de staatssecretaris de juiste 

beleidsprioriteiten stelt.

> Leercapaciteiten plattelandskind
vaak onderbenut
Hoewel leerlingen op plattelandsscholen betere leerprestaties en hogere Cito-eindtoetsscores 

hebben dan kinderen die in de stad naar school gaan, kiezen plattelandskinderen toch vaker voor 

het vmbo. Dat blijkt uit het rapport De Dorpenmonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 

dat onlangs is gepresenteerd.

Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek 

in het kader van de Politieke Barometer Onderwijs, die 

onlangs onder schooldirecteuren en leerkrachten is uit-

gevoerd. Het bureau deed onderzoek naar vier actuele 

thema’s: het vertrouwen in kabinet en bewindslieden 

en politieke voorkeur, het wetsvoorstel centrale eind-

toets, het plan van aanpak tegen pesten en de sluiting 

van kleine scholen.

Kabinet Het vertrouwen in het kabinet Rutte II 

is teruggelopen van 72 procent (november 2012) naar 

62 procent (april 2013). Ook het vertrouwen in onder-

wijsminister Jet Bussemaker is gedaald, van 79 procent 

naar 55 procent. De teruggang is het grootst bij Sander 

Dekker, het vertrouwen in hem is gedaald van 81 pro-

cent naar 48 procent. PvdA (en in mindere mate CDA) 

verliest veel aanhang in het basisonderwijs; D66 (en in 

mindere mate SP) wint juist veel aanhang.

Eindtoets Schooldirecteuren en leerkrachten vin-

den in ruime meerderheid (77 procent) dat het gebruik 

van de Cito-eindtoets niet verplicht moet worden 

gesteld (conform het wetsvoorstel van de staatssecreta-

ris) en dat de school ook moet kunnen kiezen voor een 

andere eindtoets dan die van Cito. Het schooladvies 

over het type voortgezet onderwijs dat bij een leerling 

past moet voortaan leidend zijn, volgens 84 procent 

van de schooldirecteuren en leerkrachten.

Sceptisch De ondervraagden zijn nogal sceptisch 

over het plan van aanpak om pesten op school tegen te 

gaan, dat eind maart werd gepresenteerd door staats-

secretaris Sander Dekker en Kinderombudsman Marc 

Dullaert. 42 procent verwacht dat het plan van aanpak 

het pesten op school waarschijnlijk of zeker niet zal 

tegengaan. Het advies van de Onderwijsraad om basis-

scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten, 

krijgt geen steun van schooldirecteuren en leerkrach-

ten. Aan het onderzoek namen 270 school directeuren 

en 306 leerkrachten uit het basisonderwijs deel. < 

> De Politieke Barometer Onderwijs april 2013 staat op 

www.avs.nl/dossiers/politiek.

Kinderen in dorpen presteren op de basisschool 

gemiddeld genomen beter dan hun leeftijdsgenoten 

in de stad. De voorsprong ten opzichte van de stad 

is de afgelopen jaren echter nagenoeg verdwenen. 

Plattelandskinderen krijgen vaker het schooladvies 

voor havo of vwo. Toch volgen zij dat advies niet altijd 

op; naar schatting volgt 7 procent van de leerlingen 

een lagere opleiding dan havo/vwo, terwijl dat niveau 

wel binnen hun mogelijkheden ligt.

Volgens de onderzoekers zijn er verschillende rede-

nen aan te wijzen voor deze onderbenutting van het 

potentieel van jongeren uit dorpsgemeenschappen. De 

(zeer) kleine scholen – die veel vaker op het platteland 

voorkomen dan in de stad – schieten vaak kwalitatief te 

kort en hebben daardoor een grotere kans om als (zeer) 

zwak beoordeeld te worden. Ook ‘het lagere aspiratie-

niveau’ van ouders en leerkrachten op het platteland 

kunnen een belemmerende rol spelen. Daarnaast zijn 
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> Geen GBA-uittreksel nodig bij inschrijving kind
Ouders zijn niet verplicht om bij de inschrijving van hun kind een uittreksel uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA) aan de school te overleggen. Scholen vragen ouders hier nog regelmatig 

naar, ervaart de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Bijna de helft van de gemeenten verstrekt nog steeds 

onnodig uittreksels uit de GBA voor de leerlingen-

administratie op middelbare scholen, zo is te lezen 

op binnenlandsbestuur.nl. Uit onderzoek onder 

133 gemeenten blijken dit jaar bijna 73.000 leerlingen 

onnodig een uittreksel GBA te kopen voor de inschrij-

ving bij het voortgezet onderwijs. Ooit was het uit-

treksel noodzakelijk, maar sinds een aantal jaar is in 

de Wet op het voortgezet onderwijs geregeld dat een 

inschrijving ook zonder uittreksel mogelijk is.

Uitschrijfbewijs basisschool
Bij de inschrijving moeten de volgende gegevens aan de 

school worden gegeven: het burgerservicenummer, de 

achternaam, de voorletters, de geboortedatum en het 

geslacht. Ouders kunnen hiervoor een uitschrijfbewijs 

van de vorige school gebruiken of een van overheids-

wege verstrekt document gebruiken, zoals een eigen 

paspoort of identiteitskaart van de leerling of een 

geboortebewijs, waar deze gegevens op staan. De zorg-

pas kan hiervoor niet gebruikt worden, want die wordt 

niet door de overheid uitgegeven.

Lastenverlichting
Het is dus niet nodig dat ouders speciaal naar de 

gemeente gaan voor een uittreksel. Dit scheelt 

de gemeenten veel werk, maar vooral de ouders bespa-

ren hiermee reistijd, verlofuren, onnodige leges en 

reiskosten. Daarnaast bespoedigt het ook het inschrij-

vingsproces op de scholen. Nieuw hierin is dat het uit-

treksel ook niet meer nodig is voor de subsidieregeling 

voor de eerste opvang van niet-Nederlandse leerlingen 

die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven. <

> Meer informatie: www.duo.nl

er op het platteland meer vmbo-scholen dan scholen 

die havo en vwo aanbieden en liggen laatstgenoemde 

scholen vaak verder weg. Dat de deelname van mid-

delbare scholieren aan havo/vwo-onderwijs op het 

platteland achterblijft bij de deelname van scholieren 

in de stad is ‘geen wenselijke situatie’, stellen de onder-

zoekers. Niet alleen omdat scholieren alleen met een 

havo/vwo-diploma door kunnen stromen naar hoger en 

universitair onderwijs, het betekent ook maatschap-

pelijk ‘een verlies van potentieel voor de economische 

productie’.

Verder constateren de onderzoekers in De Dorpen-

monitor dat er lokaal vooral aanbod van banen is voor 

laaggekwalificeerd werk. Hierdoor worden sommige 

groepen niet uitgedaagd tot het volgen van een hoge 

opleiding, zeker wanneer schoolvestigingen ook nog 

op kilometers afstand liggen. <

> Het volledige rapport ‘De Dorpenmonitor’ van het SCP 

staat op www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/

kwaliteit.

Professionaliseringsgids 2013/2014 verschenen

De nieuwe AVS Professionaliseringsgids voor het schooljaar 2013/2014 is onlangs verschenen. Alle leden 

hebben een gratis exemplaar ontvangen. In de gids staat het complete aanbod van de AVS aan trainingen, 

maatwerk, advies en coaching voor schoolleiders en –bestuurders. Extra exemplaren zijn gratis op te vragen 

via info@avs.nl of tel. 030-2361010. Het aanbod uit de gids is online te vinden op www.avspifo.nl.

Heeft u collega’s die nog geen lid zijn van de AVS, maar wel graag gebruik willen maken van forse korting op 

inschrijving op het professionaliseringsaanbod? Leidinggevenden in het primair onderwijs die per 1 mei 2013 lid worden van 

de AVS, betalen de eerste drie maanden geen contributie. Behalve korting op AVS-trainingen en -cursussen, kunnen zij onder 

meer gebruik maken van de AVS Helpdesk en ontvangen zij maandelijks Kader Primair en actuele nieuwsbrieven.

Kijk voor de voorwaarden op www.avs.nl/lidworden.
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> Steeds meer VVE-peuters op wachtlijsten 
peuterspeelzaal
Peuterspeelzalen kampen met groeiende wachtlijsten. Vooral voor kinderen die vroeg- 

en voorschoolse educatie (VVE) nodig hebben is dit geen goede ontwikkeling, stelt 

brancheorganisatie MOgroep.

> ‘Slimme leerling verdient meer aandacht’
Basisscholen willen hun excellente leerlingen wel extra ondersteunen, maar het lukt ze nog niet 

voldoende. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijskundige Simone Doolaard naar de activiteiten die 

basisscholen ondernemen om excellentie bij leerlingen te bevorderen.

Door de bezuinigingen op de kinderopvang brengen 

ouders steeds vaker hun kinderen naar de peuter-

speelzaal in plaats van naar de crèche. Hierdoor 

groeien de wachtlijsten voor de peuterspeelzalen. Op 

deze wachtlijsten staan steeds meer kinderen met een 

achterstand. Naar schatting krijgt 15 procent van de 

peuters niet op tijd de scholing die ze nodig hebben 

om deze achterstand weg te werken voordat ze naar 

het basisonderwijs moeten. Marijke Vos, voorzitter 

MOgroep: “Peuterspeelzalen zijn dé vindplekken 

van kinderen met een taal- en gedragsachterstand 

en ouders met opvoedingsvraagstukken. Gemeenten 

moeten straks de wet Jeugdzorg gaan uitvoeren en 

juist deze kinderen en ouders zo vroeg mogelijk sig-

naleren en laagdrempelig helpen. We pleiten al lan-

ger voor één voorziening die toegankelijk is voor alle 

kinderen.”

Ook signaleren veel peuterspeelzaalorganisaties dat 

een groeiende groep kinderen helemaal uit het zicht 

raakt. En er ontstaan andere vormen van opvang: 

leidsters /stagiaires die na ontslag bij kinderopvang 

zelf een opvang beginnen; via gastouderbureau of 

vrijwillige peuterspeelzaalvorm (gerund door ouders / 

onbetaald). Dat maakt de opvang diffuus en kwaliteit 

is moeilijk te handhaven. <

Leerkrachten hebben doorgaans wel extra lesstof in 

de aanbieding voor hun slimme leerlingen, maar ze 

komen er niet aan toe om het materiaal goed voor te 

bereiden, na te kijken en te bespreken met de kinderen. 

Volgens Doolaard zullen leerkrachten meer tijd moe-

ten reserveren om de excellente leerling te begeleiden, 

omdat het aanbieden van alleen meer en andere lesstof 

niet voldoende is. “Het is namelijk niet zo dat slimme 

leerlingen zelf wel raad weten met het aanvullende 

werk. Voor hen is het extra materiaal net zo moeilijk 

als de reguliere lesstof voor de gemiddelde leerlingen”, 

aldus Doolaard.

Ook krijgen leerlingen vaak niet genoeg tijd om te 

werken aan de extra opdrachten. Meestal deelt de leer-

krachten de tijd zo in, dat de excellente leerling pas 

na het reguliere werk mag beginnen met de extra stof. 

Doolaard stelt dat het beter is als de leerling voor lan-

gere tijd onafgebroken kan werken aan de stof, buiten 

het reguliere programma. Doolaard: “Dat vraagt van 

leerkrachten dat zij hun lesprogramma goed kunnen 

organiseren, plannen en kunnen afstemmen op de 

diverse groepen leerlingen in de klas.”

Het onderzoek onder negen scholen in het primair 

onderwijs is onderdeel van het onderzoeksprogramma 

van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO). <

> Het onderzoeksrapport ‘Omgaan met excellente leerlingen 

in de dagelijkse onderwijspraktijk’ staat op www.avs.nl/
dossiers/onderwijsenleerlingzorg.
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> Onderwijsraad vindt scherper toezicht op 
schoolbesturen onnodig
Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instelling. Volgens de Onderwijs-

raad hoeft er, ondanks dat er recentelijk verschillende onderwijsinstellingen door de hoeven zijn 

gezakt door slecht bestuur, niet getornd te worden aan de autonomie van de school besturen. 

Dat stelt de raad in haar adviesrapport ‘Publieke belangen dienen’ dat vorige maand is verschenen.

Volgens de Onderwijsraad kan kwalitatief goed onder-

wijs gewaarborgd worden zonder wijzigingen door te 

voeren in het governancemodel. Vormen van verantwoor-

ding passen daar beter bij dan vormen van toezicht 

waar sancties aan verbonden kunnen zijn. Te veel stu-

ring en controle door de overheid kan volgens de raad 

het proces van kwaliteitsverbetering belemmeren, inno-

vatie in de weg staan en tot een gebrek aan vertrouwen 

leiden. Het adviesorgaan pleit wel voor een versterking 

van het besturend vermogen van instellingen en voor 

professionalisering van onderwijsbesturen.

De Onderwijsraad geeft twee aanbevelingen mee aan 

de onderwijsminister. Het besturend vermogen van 

onderwijsinstellingen moet versterkt worden door de 

expertise van bestuurders en interne toezichthouders 

te omschrijven en op te nemen in de governancecodes 

voor de verschillende sectoren. In de code zouden 

ook zaken opgenomen moeten worden als integriteit, 

bescheidenheid, oog voor het publieke belang en het 

organiseren van dialoog met voldoende tegenspraak. 

Daarnaast ziet de raad een grotere rol voor de Inspectie 

van het Onderwijs weggelegd. De inspectie zou niet 

alleen de ‘ondergrens’ voor de kwaliteit van scholen 

moeten bewaken, maar ook meer ingezet moeten 

worden voor kwaliteitsbevordering bij scholen. Door 

scholen met elkaar te vergelijken kan de inspectie 

instellingen sturen; verantwoording gericht op leren en 

verbeteren.

Het rapport ‘Publieke belangen dienen’ staat op 

www.avs.nl/dossiers/bestuurenmanagement. <

> Zie ook de rubriek Goed onderwijsbestuur in Kader Primair 

9 (verschijndatum 1 juni)

2e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid

Het 2e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid op woensdag 11 september 2013 geeft school leiders 

en ouders een boost om een optimale samenwerking te realiseren in het belang van de leerling.

De mate van ouderbetrokkenheid op scholen heeft invloed op het welzijn en de leerresultaten van leerlingen en op de 

prestaties van leraren. Zorgen voor goed onderwijs is zorgen voor de toekomst. Kinderen een zo goed mogelijke start geven, 

ze vol vertrouwen deel laten nemen aan de samenleving en ze helpen te worden wie ze willen of kunnen zijn. Dat kan niet 

zonder een goede samenwerking met ouders. Op het tweede Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid worden schoolleiders 

toegerust om regie te voeren op het expliciteren van ouderbetrokkenheid als één van de pijlers om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren.

Key-note speaker Betsy Landers (PTA)
Key-note speaker op het congres is Betsy Landers, president van de National PTA (Parent Teacher Association). In Amerika en 

door Memphis Women’s Magazine is zij uitgeroepen tot één van de “50 Women Who Make a Difference”. Peter de Vries, 

auteur van onder andere het ‘Handboek Ouders in de school’ neemt de schoolleiders mee in het concept 

Ouderbetrokkenheid 3.0: van informatie zenden naar een constructieve samenwerking.

Iedere deelnemer aan het congres mag gratis een ouder meenemen. 

Aanmelden kan via www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl.
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> ‘Scholen reageren te laat op krimp’
Scholen komen vaak in financiële problemen omdat ze te laat reageren op dalende leerling-

aantallen. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer, 

naar aanleiding van het bericht dat steeds meer schoolbesturen onder verscherpt financieel 

toezicht staan.

Onlangs kwam in het nieuws dat steeds meer school-

besturen in het primair en voortgezet onderwijs onder 

verscherpt financieel toezicht staan. De onderwijsin-

spectie had deze cijfers op basis van de Wet openbaar-

heid van bestuur (Wob) verstrekt aan de AOb. PvdA-

Kamerlid Tanja Jadnanansing vroeg de staatssecretaris 

wat de specifieke oorzaken zijn van de financiële pro-

blemen bij de scholen. Volgens Dekker houden de mees-

te schoolbesturen te weinig rekening met de dalende 

leerlingaantallen en passen ze hun uitgaven niet snel 

genoeg aan. Daarbij merkt hij op dat in vrijwel alle 

gevallen de uitgebleven aanpassingen te maken heb-

ben met personele kosten, die ruim 80 procent van een 

gemiddeld schoolbestuur uitmaken. Verder stelt Dekker 

dat scholen zelf primair verantwoordelijk zijn voor hun 

financiële gezondheid. Op de vraag hoe er omgegaan 

moet worden met scholen die niet meer kunnen vol-

doen aan hun betalings- en/of onderwijsverplichtingen, 

antwoordt Dekker: “Ik voel me verantwoordelijk voor 

de continuïteit van het onderwijs aan leerlingen, niet 

voor de continuïteit van een bestuur waar sprake is 

geweest van onvoldoende financieel beheer.” Hij is ech-

ter wel voornemens het toezicht op de financiële conti-

nuïteit van schoolbesturen in het funderend onderwijs 

te intensiveren. <

> De AVS biedt cursussen aan op het gebied van financiën. 

Meer informatie: www.avspifo.nl

Extra exemplaren schoolleidersagenda bestellen

De AVS Agenda 2013/2014 is onlangs verschenen. Alle leden hebben een gratis exemplaar ontvangen. 

Vol met relevante (vak)informatie en uiteraard weer een jaarplanner waarin schoolvakanties en feestdagen tot en 

met januari 2015 zijn opgenomen. Extra exemplaren zijn voor 15 euro per stuk (excl. verzend- en administratie-

kosten) te bestellen via info@avs.nl. Heeft u opmerkingen of suggesties om de agenda nog verder te verbeteren? 

Mail dan naar communicatie@avs.nl.

> Scholen kunnen MR-jaarverslag inzenden 
voor titel ‘meest oudervriendelijk’
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden ((G)MR) die willen meedingen naar de NKO 

jaarprijs 2013 kunnen tot uiterlijk 1 juni aanstaande hun jaarverslagen van het afgelopen (school)

jaar insturen. (G)MR’en op zowel basisscholen als middelbare scholen kunnen meedoen aan deze 

prijs voor het meest oudervriendelijke (G)MR-jaarverslag.

Een jury zal de inzendingen beoordelen, waarbij 

onder meer gekeken wordt naar doelgroepgericht-

heid, informatieve waarde en de toegankelijkheid van 

de jaarverslagen. De Nederlandse oudervereniging 

Katholiek Onderwijs (NKO) reikt drie prijzen uit: de 

eerste prijs is 250 euro en een gratis NKO-ouderavond 

of MR-cursus, de tweede prijs is 150 euro en de derde 

prijs is 100 euro.

De winnaars worden in het najaar bekend gemaakt en 

krijgen hun prijs uitgereikt tijdens een feestelijke bij-

eenkomst op de school van de 1e prijswinnaar. <
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> Cao-onderhandelingen voortgezet onderwijs 
afgebroken
De cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs zijn 

vastgelopen. Dat hebben de AOb en VO-raad vorige maand laten weten.

> Aanmelden Excellente School 2013
Scholen kunnen zich tot en met 21 mei aanstaande aanmelden voor het predicaat Excellente 

School 2013.

Onderwijsvakbond AOb bericht op haar website dat 

de VO-raad boos is weggelopen van de onderhande-

lingstafel, omdat de AOb niet wil instemmen met 

de door de VO-raad voorgestelde versobering van de 

bestaande regelingen met betrekking tot de secundaire 

arbeidsvoorwaarden. De AOb vindt het ‘bitter’ dat de 

VO-raad geen oor lijkt te hebben voor de oplossingen 

die de vakbond aandraagt om de financiële problemen 

binnen het voortgezet onderwijs op te lossen. “Het is 

goed mogelijk middelen vrij te spelen uit de BAPO-

regelingen, het trekkingsrecht, de scholingsgelden en 

die te gebruiken voor lesreductie, extra scholing, vrije 

tijd, verzilvering. Keuzevrijheid voor personeelsleden, 

zoals ook de VO-raad voorstaat, maar wel gereglemen-

teerd in de cao.”

De VO-raad noemt het daarentegen ‘onbegrijpelijk’ dat 

de bonden niet willen praten over de voorstellen van de 

werkgeversorganisatie. De VO-raad op haar site: “In het 

tegenvoorstel dat de bonden deden, is geen ruimte voor 

een generieke loonsverhoging, werkdrukvermindering, 

werkgelegenheidsbehoud en het vergroten van regel-

ruimte van scholen.”

De AVS is niet betrokken bij de onderhandelingen. <

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die 

zich onderscheiden door uitstekend onderwijs, kun-

nen zich dit jaar weer aanmelden voor het predicaat 

Excellente School. Begin 2013 werden de predicaten 

voor het eerst uitgereikt aan 52 scholen in het primair 

en voortgezet onderwijs. Dit jaar kunnen ook scholen 

voor speciaal basisonderwijs, (v)so-scholen en scholen 

voor praktijkonderwijs zich kandidaat stellen voor dit 

predicaat van het ministerie van OCW. Voor scholen 

die het predicaat over 2012 hebben gekregen, geldt een 

 verkorte aanmeldingsprocedure.

Criteria
Om het predicaat Excellente School 2013 te verwerven 

moeten scholen aan verschillende criteria voldoen. 

De jury kijkt naar de onderwijsresultaten op verschil-

lende terreinen, de wijze waarop de school omgaat met 

de omstandigheden en de leerlingenpopulatie van de 

school. Ook kijkt de jury naar de manier waarop de 

school het onderwijsproces heeft ingericht en de mate 

waarin de aanpak van de school bijdraagt aan behaalde 

resultaten. Daarnaast weegt het eigen excellentiebeleid 

van de school mee, zoals wat de school doet ter onder-

steuning van zwakke/sterke leerlingen of aan de brede 

vorming van leerlingen. <

> Aanmelden voor het predicaat kan via: www.regioplan.nl/
excellentescholen

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

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

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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Enquête commissie postactieve AVS-leden
Het pensioen of FPU bereikt, maar nog niet klaar met het delen van al die opgebouwde vakkennis 
en ervaring? De onlangs opgerichte Commissie Postactieven onderzoekt welke rol is weggelegd 

voor schoolleiders die na hun carrière nog iets willen bijdragen aan het onderwijs.

> Kwaliteitsimpuls lerarenopleidingen 
vertraagd
De ontwikkeling van kennisbases en kennistoetsen Nederlandse taal en rekenen in het curriculum 

van de pabo duurt langer dan men tot nu toe dacht. De invoering hiervan zal nog veel inspanningen 

vragen van de opleidingen. Dat blijkt uit het eindrapport van de monitor Krachtig Meesterschap van 

de Inspectie van het Onderwijs.

Afgelopen week heeft de commissie van postactieve 

AVS-leden een enquête rondgestuurd aan AVS-leden met 

de vraag wat de vereniging kan betekenen voor haar leden 

na een carrière in het onderwijs. De commissie wil op die 

manier inventariseren welke verwachtingen en wensen er 

leven onder (bijna) gepensioneerde schoolleiders. En: hoe 

kunnen hun specifieke bekwaamheden en specialismen 

gedeeld en ingezet worden voor de huidige generatie 

schoolleiders? De Commissie Postactieven bestaat uit 

Hans Pennings (tevens bestuurslid), Jan-Pieter van 

Bruchem en Pauline Hermsen.

Het invullen van de enquête kan nog tot dinsdag 21 mei 

2013 via: www.avs.nl/formulier/enqueteavs. Nog deze 

zomer bekijkt de Commissie Postactieven samen met het 

AVS-bestuur en de ledenraad hoe de wensen vorm 

kunnen krijgen. <

Volgens de inspectie is het noodzakelijk dat er vol-

doende tijd wordt uitgetrokken voor vakinhoudelijke 

en – didactische discussie en het bereiken van over-

eenstemming over de landelijke ontwikkeling van 

kennisbases en – toetsen, gezien de complexiteit van 

het traject. Er is binnen de pabo’s nog discussie over 

de inrichting van de toetsing en de impact op het 

opleidingsprogramma: lerarenopleiders zijn bezorgd 

dat de toetsing zal leiden tot een zwaar accent op ken-

nisverwerving en ten koste zal gaan van analytische en 

toepassingsgerichte vaardigheden.

Hard gewerkt
Lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren ook 

hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering, met name 

voor de verhoging van het vakinhoudelijk niveau. 

Verder zijn in het wetenschappelijk onderwijs nieuwe 

wegen naar het (academische) leraarschap ontwik-

keld, zoals de educatieve minor, de academische pabo 

en ‘Eerst in de klas’. Ook het ‘opleiden in de school’, 

waarbij leraren opleiding en school nauw samenwer-

ken, heeft duidelijk meerwaarde voor de betrokken 

studenten. Er is daarbij nog wel veel aandacht nodig 

voor systematische kwaliteitscontrole, vooral wat 

betreft de kwaliteit van begeleiding en beoordeling 

van studenten. In de monitor werd ook gekeken naar 

het bevorderen van studiesucces door intake- en studie-

keuzegesprekken, summercourses en diversiteit.

Impact
De inspectie stelt dat de komende tijd zal moeten 

blijken wat de impact is van de ontwikkelingen op 

het eindniveau en het functioneren van beginnende 

leerkrachten. Het is (nog) niet mogelijk om vast te 

stellen wat de effecten voor het leraarschap zijn van 

de verschillende activiteiten, omdat de betrokken stu-

denten nog niet zijn afgestudeerd of tot het vak zijn 

toegetreden. De inspectie adviseert betrokken partijen 

bij de verdere ontwikkeling systematisch na te gaan 

wat de effecten zijn van de verschillende activiteiten 

en of daadwerkelijke kwaliteitsverbetering heeft plaats-

gevonden. <

> Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl
Het eindrapport van de monitor Krachtig Meesterschap staat 

op www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/kwaliteit.
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Algemene informatie 
De school maakt deel uit van Stichting IJsselgraaf.  
Stichting IJsselgraaf  is een scholenorganisatie  
met 20 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst,  
Doesburg en Doetinchem. Wij geven openbaar  
onderwijs aan ruim 3500 leerlingen.  
Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk.  
Daarbij gaan we uit van wat een kind kan.  
Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s)  
zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een  
zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.  
"Samen vooruit komen, dat is de essentie".

De Jan Ligthartschool heeft een hoofdlocatie, 
gevestigd aan de Talmastraat, en een bovenbouwlocatie  
aan de Frans Halsstraat.  
De Jan Ligthartschool werkt vanuit een aantal belangrijke 
uitgangspunten: 

 De Jan Ligthartschool biedt een veilige  
leeromgeving voor alle leerlingen. 

 De leerlingen gaan met plezier naar school en  
leren optimaal. 

 De leerkrachten en leerlingen werken hard en  
met veel enthousiasme. 

 Er is veel aandacht voor de individuele leerling.  
We kijken wat de leerlingen nodig hebben om  
zich optimaal te ontwikkelen door aan te sluiten 
bij de onderwijsbehoeften.  

 We kijken zoveel mogelijk naar de mogelijkheden 
en kansen en benutten deze.  

 Wederzijds respect, vertrouwen en gevoel van  
solidariteit en veiligheid vormen de basis voor de 
relaties tussen kinderen, tussen leerkrachten en 
kinderen, binnen het team en tussen team en 
ouders. Ook hechten wij als school belang aan 
goede wederzijdse betrokkenheid bij de contacten 
in de buurt en in het dorp.  

 Er is veel aandacht voor het contact en de 
samenwerking met ouders. Wij zien ouders als 
gelijkwaardige gesprekspartners, tijdens reguliere 
gesprekken en ook in het ouderpanel. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites 
www.ijsselgraaf.nl en www.basisschooljanligthart.nl.

Stichting IJsselgraaf is per 01-08-2013 op 
zoek naar: 

een daadkrachtige, ondernemende en 
inspirerende directeur, M/V (wtf 0.8 - 1.0) 
voor Openbare Basisschool Jan Ligthart te 

Zelhem 

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

 de professionele cultuur bespreekbaar kan maken; 
 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 heldere communicatie verbindend is 
naar alle geledingen die bij de school zijn 
betrokken; 

 een rustig werkklimaat waarborgt binnen de 
school en het team;

 coachend optreedt en de kwaliteiten van het 
personeel naar boven kan halen;

 inspireert, motiveert en relativeert; 
 participeert in bovenschools overleg: de directeur-

bestuurder adviseert over benodigde 
randvoorwaarden en centraal vast te stellen 
doelen, controversieel liggende onderwerpen 
bespreekbaar maakt, ideeën, concepten en 
beleidsvoorstellen aandraagt over de ontwikkeling 
van het onderwijs en meedenkt over en deelneemt 
aan onderlinge gedachtewisseling over de te 
ontwikkelen strategie; 

 een managementopleiding voor schoolleiders heeft 
gevolgd; 

 bekend is met Structureel Coöperatief Leren 
(SCL); 

 bekend is met Opbrengst Gericht Werken (OGW) 
en Handelingsgericht Werken (HGW). 

Wij bieden: 
 een enthousiast, gedreven en hardwerkend team; 
 ondersteuning bij de uitvoering van uw functie; 
 inschaling in salarisschaal DB. 

Bij deze sollicitatie behoort een assessmentonderzoek 
tot de mogelijkheden. Voor nadere inlichtingen kan 
contact worden opgenomen met de heer R. Seuren, 
interim directeur, op telefoonnummer 06-23922945.
U kunt uw gemotiveerde sollicitatie, voorzien van een 
uitgebreid CV, vóór 01 juni richten aan Stichting 
IJsselgraaf, t.a.v. afdeling P&O, mevrouw C. Heutinck,
Postbus 18,7020 AA te Zelhem of per e-mail naar 
c.heutinck@ijsselgraaf.nl. 
De 1e gespreksronde vindt plaats in week 24 (dinsdag 
11 en donderdag 13 juni).
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld.  

www.ijsselgraaf.nl
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AVS Agenda

22 en 29 mei
Praat online mee over een stevige CAO PO 
2014 tijdens één van de volgende vier 
digitale discussiesessies:
• woensdag 22 mei  van 13.00 tot 14.30 uur
• woensdag 22 mei  van 20.00 tot 21.30 uur
• woensdag 29 mei  van 13.00 tot 14.30 uur
• woensdag 29 mei  van 20.00 tot 21.30 uur

Inschrijven: 
www.surveymonkey.com/s/CAOPO

22 mei en 12 juni
Schoolleider startbekwaam (startend)
Schoolleider vakbekwaam (schoolleider)

22 mei
Bijeenkomst Stuurinfomatie po

30 en 31 mei
Op weg naar excellent schoolleiderschap

31 mei
Samen verantwoordelijk voor Passend 
onderwijs en jeugd

4 juni
Bouwen aan een lerende TOPschool

5 en 14 juni
Opbrengstgericht leiderschap

7 juni
Interim-management, iets voor u?

10, 11, 12 en 13 juni
Regionale startbijeenkomsten 
‘Samenwerken aan kwaliteit in het primair 
onderwijs!’

11 juni
Toekomstbeelden brede school/integrale 
kindcentra
Hoe lees ik begroting, jaarrekening en 
kengetallen?
PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om 
met media?

12 juni
Goede medezeggenschap voor MR

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, Carine Hulscher-Slot, Ellen Olbers, Tineke Snel

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

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

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

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

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

discussierondes over nieuwe, eigentijdse arbeidsvoorwaarden

Praat online mee over
de nieuwe CAO-PO
De nieuwe cao moet tegemoet komen aan onderwijskundig leiderschap 
en vermindering van ervaren werkdruk. Dat is één van de conclusies die 
getrokken kan worden na de Tweeweekse ‘mijn werk onze scholen’ waar 
betrokkenen uit het onderwijsveld spraken over de CAO PO 2014. Eind 

mei krijgt de discussie over de nieuwe cao een online vervolg.

Op 22 mei en 29 mei kunnen bestuurders, leidinggevenden, 

leerkrachten en ondersteuners online en anoniem mee praten 

over de inhoud van de CAO PO 2014. De online discussies 

zijn een vervolg op de Tweeweekse ‘mijn werk onze scholen’ 

die van 8 tot en met 19 april werd georganiseerd door de 

AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad. Meer dan achthonderd mensen uit het 

onderwijsveld kwamen op verschillende locaties bijeen om te praten over wat voor 

hun werkplezier en voor het leveren van onderwijskwaliteit belangrijk is en hoe de 

nieuwe CAO PO 2014 daar op in kan spelen. De nieuwe CAO PO moet behalve aan 

onderwijskundig leiderschap en werkdrukvermindering ook tegemoet komen aan 

een evenwichtige, duurzame inzet van personeel en het leggen van verantwoordelijk-

heden laag in de organisatie.

De vakbonden, waaronder de AVS, willen samen met de PO-Raad de discussie over de 

nieuwe cao onder de aandacht brengen van alle betrokkenen bij het primair onder-

wijs. Schoolbesturen ontvangen daarom binnenkort een poster per mail. De poster is 

ook te downloaden via www.avs.nl.

Online meediscussieren
De online discussiesessies zijn een verdieping op de bijeenkomsten in de 

Tweeweekse ‘mijn werk, onze scholen’. Meepraten kan op 22 en 29 mei, tijdens 

vier digitale discussiesessies.

Geïnteresseerd? Inschrijven kan via www.surveymonkey.com/s/CAOPO. Inschrijven is 

nodig, zodat deelnemers de juiste inlogdetails toegestuurd krijgen. <


