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Welkom. Het is fijn dat jullie in grote getale weer naar ons jaarlijkse congres zijn gekomen, dit jaar 

met het thema ‘Leiden vanuit kracht’. Dit thema is niet voor niets gekozen. We leven in een tijd 

waarin het van groot belang is te weten welke krachten in het onderwijsveld actief zijn en welke 

krachten voor de leidinggevenden van belang zijn om op deze bewegingen te anticiperen en om 

keuzes in te maken.  Na de zonsverduistering kunnen we u hopelijk een mooie dag met verlichte 

ideeën brengen. 

Mijn eerste jaar als voorzitter zit erop. Een mooi en boeiend jaar, met veel uitdagingen en 

ontwikkelingen. Ik vind het met name een voorrecht, maar ook een grote uitdaging om úw stem te 

vertegenwoordigen. Een stem die niet op alle thema’s eenduidig is, al klinkt deze altijd vanuit de 

passie voor onderwijs, de zorg voor kinderen en de zorg voor uw mensen. Ik mag keer op keer  

ervaren hoe heel veel leden betrokken zijn in bijeenkomsten, in onze ledenraad, in onze commissies, 

maar ook via deelname aan peilingen of door persoonlijke e-mails. Altijd ben ik welkom bij u op uw 

scholen of bij de bestuurders voor een kennismaking of een inhoudelijk gesprek. Dank daarvoor. 

Ik ga vandaag een viertal onderwerpen belichten, waarbij leiderschap in het onderwijs een cruciale 

rol speelt. 

Als eerste is er de brede dialoog over het funderend onderwijs voor de toekomst 

Zowel maatschappelijk als politiek is er de laatste jaren een beeld gecreëerd van een onderwijsstelsel 

waarbij de overheid op afstand is gaan staan en er veel autonomie in het veld is. De werkelijkheid ligt 

een stuk genuanceerder. Het is  belangrijk om als schoolleider goed te kijken of u daadwerkelijk 

beperkt wordt of dat dit alleen zo beleefd wordt vanuit aanname of suggesties. 

Veel van de autonomie is vastgelegd in agenda’s en akkoorden. Naast wet- en regelgeving en het 

regeerakkoord zijn er het nationaal onderwijsakkoord, de sector- ofwel bestuursakkoorden, een 

agenda voor versterken van de bestuurskracht, een VO- agenda, een lerarenagenda, de cao’s PO en 

VO, een techniekpact, de werkdrukagenda, het akkoord versterking medezeggenschap, de herijking 

van de pensioenakkoorden... En dan is de lijst nog niet eens compleet. Dat is nogal wat. Dat komt uit 

de sector! 

Daarbij houdt ook de overheid zich nog intensief bezig met het onderwijs op de scholen. Vaak wordt 

de uitdrukking gebruikt dat de overheid gaat over het ‘wat’ en dat het veld gaat over het ‘hoe’. In de 

praktijk zien we dat dit vaak anders loopt. Zo benoemde de Onderwijsraad dat de rolverdeling tussen 

politiek en het onderwijsveld de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd is. De overheid moet zich 

beperken tot de hoofdlijnen en daarop krachtiger kiezen. 

Scholen hebben er last van dat de politiek keer op keer reageert op maatschappelijke incidenten en 

deze dan wil vertalen naar richtlijnen voor de scholen. Dit gaf 92 procent van onze leden aan.  Een 

voorbeeld daarvan was de reactie op pestincidenten en het ingrijpen op beschikbare methoden. 

Gisteravond is in de Tweede Kamer met meerderheid het wetsvoorstel over pesten aangenomen, 

hoewel u een eigen keuze voor de methode kunt maken. Ook kijk ik met enige verwondering naar de 

politieke discussie rondom zitten blijven, waarbij het kwantificeren naar wat dit kost (500 miljoen) 

belangrijker lijkt dan het pedagogische vraagstuk wat er beter is voor de ontwikkeling van de leerling. 

83 Procent van u heeft aangegeven dat de politiek te weinig oog heeft voor de positie van de 

schoolleider terwijl u van harte aangeeft uw stem te willen laten horen. Dan is er als 



 

overheidsinstelling de inspectie die naast haar basistaak op een aantal punten vanuit eigen normen 

en kaders een vaak onterechte eisende rol naar scholen toont.  

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld. Zij gaan graag naar school, 

maar, met name in het VO zijn zij niet gemotiveerd voor de lessen. Motivatie is belangrijk maar 

blijkbaar moeilijk te sturen. Wat zegt dit over ons onderwijs en de uitdagingen die wij op moeten 

pakken? In zijn nieuwjaarsrede benoemde koning Willem Alexander hoe onze samenleving onder 

druk staat. Hij benoemde het belang van veiligheid en vrede binnen het ideaal van de vrije, open 

samenleving, het belang van onderwijs, de rol van scholen en hoe wij een omgeving moeten creëren 

waarin kinderen een goede en liefdevolle start kunnen maken. Onze staatssecretaris Sander Dekker 

vindt het een centrale opdracht van het onderwijs om de fundamentele waarden van onze 

democratische rechtsstaat over te dragen.  

Dat alles is nogal een opdracht! Scholen worden dagelijks geconfronteerd met complexe 

vraagstukken rond zorg, sociale veiligheid en radicalisering. Opvoeding en openbare veiligheid raken 

aan elkaar. In de ‘monitor sociale veiligheid rond scholen’ van 2014 meldt 29 procent  van de scholen 

gesignaleerd wapenbezit, een toename van 7 procent t.o.v. 2012. Jaarlijks worden ongeveer 250.000 

leerlingen in primair onderwijs, 150.000 leerlingen in voortgezet onderwijs en 15.000 leerlingen in 

speciaal onderwijs gepest. Dit zijn belangrijke feiten die absoluut aangepakt moeten worden. Zij 

staan in relatie tot de sociale problematiek. De AVS doet daarom nadrukkelijk de suggestie om 

onderwijs te koppelen aan de bestaande regionale veiligheidskamers. Dit zijn organisatorische 

verbanden die een multidisciplinaire aanpak beogen inzake huiselijk geweld, kindermishandeling, 

risicojeugd, jihadisme, lover- en pooierboys, geweldplegers, veel plegers,  overlastgevers en zo 

meer.  Naast allerlei ketenpartners zoals de politie, justitie, gemeente, jeugdzorg of de 

kinderbescherming ontbreekt onderwijs  daar nu, terwijl juist de verbinding van lokale expertise 

oplossingen kan vinden voor de hedendaagse complexe problemen. De school moet een veilige 

plek zijn. Daar hoort overigens in deze tijd ook digitale veiligheid bij. Dan gaat het natuurlijk over 

digitale wijsheid en gebruik van multimedia, maar ook is het de schoolverantwoordelijkheid om de 

privacy van kinderen te beschermen naar derden zoals naar de leveranciers van digitale 

leermiddelen. Termen als ‘privacy by design’ en ‘security by design’ doen opgang. De school heeft de 

regie in het afwegen waar gegevens gebruikt worden. Waar data ten dienste staan van zorg en het 

leerproces of waar de grens overschreden wordt. 

Het veld wil zich graag verder professionaliseren in het signaleren en aanpakken van deze zaken. Er 

wordt al veel gedaan maar dit blijkt niet altijd genoeg. De school kan de regie pakken maar kan het 

niet alleen. Ouders en andere partijen in en om de school moeten nauw worden betrokken.   

De leidinggevenden in het funderend onderwijs hebben dus een grote uitdaging in dit krachtenveld 

van maatschappelijke en educatieve ontwikkelingen. We zien dat de traditionele school haar langste 

tijd heeft gehad. De school van de toekomst faciliteert ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar in 

de breedste zin van het woord. Volledige integratie van onderwijs, zorg en opvoeding met alle 

betrokken partners. Met ruimte voor talent en eigenheid. En verbinding van spelen, formeel en 

informeel leren. ICT begint zich structureel te verankeren in ons onderwijs. Virtuele leerplekken 

worden steeds belangrijker. Dit heeft impact op organisatie, samenwerking en ook op  gebouwen. 

Hierbij zal het goed zijn dat we een beperkt nationaal curriculum krijgen op de kernvakken met 

daarnaast veel ruimte voor school- en vakspecifieke uitwerkingen. We moeten ons de vraag stellen 

welk fundament een kind écht, minimaal nodig heeft om te ‘leren leren’. Het ministerie streeft 

ernaar om eind 2016 duidelijkheid te hebben over een nieuw curriculum. Om dit in te kaderen is 

recent het Platform #onderwijs2032 ingericht onder voorzitterschap van Paul Schnabel. De AVS 

verwoordt uw stem op dit onderwerp. In nieuwsuitingen, brieven en gesprekken met diverse 



 

betrokkenen benoemen we onze opvatting dat de school van de toekomst het leren en 

ontwikkelen van kinderen centraal stelt en de leef- en leeromgeving van kinderen daarop inricht. 

Het CBS concludeerde begin dit jaar dat minder uren les niet slecht hoeft te zijn voor de 

leerprestaties. Dan moeten wel de investeringen en lessen wellicht efficiënter worden. Maar 

Nederland staat al op de 10e plaats waar gaat om efficiënt onderwijs. Scholen moeten ook 

werkbare organisaties blijven, waar de menselijke maat de ruimte houdt. Schoolleiders en 

leerkrachten hebben tijd en middelen nodig om hun beroep goed uit te oefenen. Dichttimmeren 

door eisen en regels helpt daarbij niet. Dit moet beter en daarom moet dat verder gaan dan alleen 

pilots voor regelluwe scholen inrichten voor de categorie excellent of goed. Inval en vervanging 

moeten probleemloos ingevuld kunnen worden. Als vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, muziek 

of enig ander vak wenselijk zijn, dienen daar ook middelen voor te komen. Structureler dan 

bijvoorbeeld de 25 miljoen ad hoc budget voor muziekonderwijs van november 2014, toegekend als 

onderdeel van talentontwikkeling. 

Kwaliteit van het hele onderwijs moet voorop staan. Met name in de visieontwikkeling wordt daarbij 

veel gevraagd van de educatieve leiders van de toekomst. U legt de verbinding naar de omgeving en 

de maatschappij en naar alle educatieve partners. Integratie en afstemming kennen nu nog veel 

beperkingen door de wet- en regelgeving die autonomie in deze ontwikkeling in de weg staan. Dat 

willen wij aanpakken. De AVS roept de politiek én de sector op een structurele en inhoudelijke 

stelseldiscussie aan te gaan, waarbij de ontwikkeling van kinderen centraal staat. Dit kan 

betekenen dat departementen hun portefeuilles anders zullen moeten beleggen en ook zal dit het 

herontwerpen van onderwijs betekenen en betere afstemming en inrichting van de voorschoolse 

periode, het PO en het VO. 

Als tweede hoofd thema zijn er de ontwikkelingen rond de inspectie;  

Het toezichtkader is in ontwikkeling. Het kabinet en de onderwijsinspectie streven naar een meer 

gedifferentieerd toezicht in het funderend onderwijs. Ook wordt meer afstemming over de sectoren 

heen beoogd.  Een aantal politieke partijen heeft recent een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het 

onderwijstoezicht te beperken tot de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. Het is een 

fundamentele discussie of de onderwijsinspectie zich alleen dient te beperken tot de 

deugdelijkheidseisen en het beoordelen daarvan, of dat zij zich ook een rol als ‘critical friend’ mag 

aanmeten voor de eigen ontwikkelambities van de school. Er worden op dit moment goede 

ervaringen opgedaan met scholen die deze laatste rol zelf oppakken met inzet van zelfevaluatie, 

visitatie en collegiale rapportage. Een werkwijze die vooral verder uitgewerkt moet worden vindt 

de AVS. Zelf zicht hebben op je eigen kwaliteit. Kracht van de scholen en schoolleiders ontwikkelen 

en benutten, komen tot een sterke en professionele leergemeenschap! 

Gaat het over de toegevoegde waarde van de school, de bijdrage die de school levert aan de 

gemiddelde groei van de leerling in meetbare dimensies. Of gaat het juist over de leerwinst, de groei 

die leerlingen doormaken. Uiteindelijk is de toegevoegde waarde een instrument voor de school om 

via reflectie en vergelijking het eigen onderwijs te verbeteren. Dit kan nooit bruikbaar zijn voor een 

oordeel over de kwaliteit van de school zo concludeerde de Onderwijsraad in haar advies 

‘Toegevoegde waarde; een instrument voor onderwijsverbetering- niet voor beoordeling’. De AVS 

is het daar van harte mee eens. Uiteindelijk is een school zo veel meer dan wat je kunt meten in 

opbrengstindicatoren. Het ontwikkelen en onderwijzen van kinderen is een proces met veel subtiele 

nuances waarvan het effect voor een groot deel ook onder het zichtbare topje van de ijsberg zit. 

Meten blijkt in deze tijd een belangrijke behoefte te zijn. Recent is het registreren van leerlingen met 

een ontwikkelperspectief in BRON (basisregister onderwijs) verplicht geworden. Dit vooral ten 



 

behoeve van de inspectie. Het aantal ontwikkelperspectieven wordt gebruikt voor het risicogerichte 

toezicht. Maar registratie van aantallen zegt niets over de kwaliteit of de effectiviteit van het 

onderwijs! Belangrijk is een succesvolle, doorlopende schoolloopbaan en niet hoeveel 

ontwikkelperspectieven daarbij nodig zijn!? 

In het voorjaar van 2014 bleek uit een rapport van de inspectie dat de kwaliteit van de schoolleider 

een belangrijke factor is in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Hoe beter de schoolleider, 

hoe beter de kwaliteit van de lessen. Dit sluit aan bij divers internationaal onderzoek. De AVS werkt 

eraan om het belang en de facilitering van de positie van de schoolleider nadrukkelijk te 

benoemen en zichtbaar te maken. U ziet dit bijvoorbeeld terug in onze cao-inzet waar wij vooral 

pleiten voor voldoende tijd voor het uitoefenen van de leidinggevende taken en ruimte voor de 

verdere professionalisering van leidinggevenden. Tussen het bevoegd gezag, de werkgever, en het 

onderwijs- en ondersteunend personeel is de schoolleider de spil die als operationeel werkgever 

bepalend is voor de kwaliteit van de school. De taak om het personeel te ondersteunen en 

faciliteren is cruciaal  om de professionals en daarmee het primaire proces de ruimte te geven. 

Scholen worden meegetrokken in het streven naar hoge opbrengsten. De inspectiebeoordeling 

stimuleert deze invalshoek. Door media, ouders en de dwingende vraagstelling vanuit het VO lijken 

hoge opbrengsten synoniem voor het beste onderwijs. Prestaties worden gelegd naast een norm en 

daar voldoe je als kind aan of niet. Prestaties zijn voldoende of onvoldoende. Dit kan toch niet onze 

maat voor goed onderwijs zijn! Toch worden schooladviezen nog steeds sterk gebaseerd op 

meetbare opbrengsten, met name de toetsresultaten. Persoonlijkheidskenmerken, sociale 

ontwikkeling of de kind specifieke context worden wel additioneel meegenomen, maar geven 

meestal slechts toegevoegde waarde aan een advies. Hoge toetsresultaten geven toegang tot hoger 

onderwijs en dat lijkt dan ook de beste weg om naartoe te werken. Door de veranderde wetgeving is 

het basisschooladvies leidend geworden voor de schoolverwijzing. Reden te meer om te kiezen voor 

een advies dat nog nadrukkelijker is gebaseerd op de talenten en mogelijkheden van een leerling. 

In verschillende landen waar professionals vertrouwen en ruimte krijgen zijn de opbrengsten vaak 

goed. Controlerend aanspreken lijkt dan ook niet het antwoord op verhogen  of waarborgen van 

kwaliteit. 

Mijn derde onderwerp is Passend onderwijs dat per 1 augustus 2014 is ingevoerd. 

Dit betekent dat scholen een zorgplicht hebben en verantwoordelijk zijn om ieder kind een passende 

onderwijsplek te bieden. het is een landelijke onderwijsvernieuwing die consequenties heeft voor 

iedereen in de school, en met name voor schoolleiders, leraren en intern begeleiders. Formeel zijn 

besturen eigenaar van een samenwerkingsverband. Dit maakt het voor de eindverantwoordelijke 

schoolleider soms complex om invloed uit te oefenen en mee te praten over het beleid. De 

schoolleider is bepalend voor de invoering en het welslagen van Passend onderwijs in de school en 

de school wordt afgerekend op resultaten. De leidinggevende van de school en ook de 

leidinggevende van het SWV heeft vaak geen doorzettingsmacht. Dit maakt het vertalen van beleid 

naar praktisch handelen vaak erg moeilijk! 

Er zijn 152 samenwerkingsverbanden waarvan 77 in het primair onderwijs.  Zij zijn divers van omvang 

en samenstelling en hebben verschillende visies over de passende ondersteuning aan en plaatsing 

van zorgleerlingen. Veel is nog in ontwikkeling. Helaas is er ook veel verschil in de kwaliteit van de 

ondersteuning. Het is de visie van de AVS dat ieder kind onbelemmerd toegang dient te hebben tot 

kwalitatief goed onderwijs met gelijke kansen en maximale ontwikkeling van talenten. De 

diversiteit binnen Passend onderwijs maakt dat kinderen niet overal gelijke kansen hebben. Dat is de 

AVS een grote zorg. Kinderen hebben recht op gelijke kansen!  Recent trokken nog de media aan de 



 

bel met de boodschap dat in de praktijk  nog te weinig ondersteuning  en te weinig geld is, ouders 

worden van kastje naar de muur gestuurd en verzekeringen willen vaak niet betalen. Scherpe 

monitoring is dan ook van groot belang en vooral tijdig bijsturen als kinderen in de knel dreigen te 

raken. 

Om actief Passend onderwijs te ondersteunen voert de AVS samen met het Welten-instituut een 

onderzoek uit naar de invoering van Passend onderwijs in het basisonderwijs. Dit onderzoek richt 

zich specifiek op wat passend onderwijs vraagt van het leiderschap in de school en de professionele 

ontwikkeling van leraren. Veel leerkrachten beschikken nog onvoldoende over complexe 

vaardigheden. Voor het slagen van Passend onderwijs is het van belang dat leraren hun onderwijs af 

kunnen stemmen op leerlingen met verschillende leerbehoeften. De schoolleider moet dit 

aansturen. Ook wordt onderzocht wat het effect van de training ‘Anders kijken naar kinderen’ is en 

ook in hoeverre het leiderschap van de schoolleider en gespreid leiderschap in lerarenteams 

bevorderlijk zijn voor het effect  ervan.  De tussenresultaten in dit onderzoek laten zien dat scholen 

voornamelijk worstelen met de vraag hoe zij enerzijds een passende plek kunnen bieden voor ieder 

kind en dit anderzijds behapbaar kunnen houden voor leraren naast de behoefte aan passende 

professionalisering. De eindresultaten zullen onder andere gepresenteerd worden tijdens het AVS-

congres van volgend jaar.  

Het  vierde en laatste krachtenveld gaat over krimp, verwachtingen en de noodzaak van krachtig 

leiderschap. 

In een groot aantal gebieden wordt het primair onderwijs geconfronteerd met krimp. Dit heeft 

gevolgen voor de inkomsten van de scholen. Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs 

neemt steeds verder af evenals het totale aantal besturen. Er zijn in het PO nog ruim 7.150 scholen 

over. Dit kan ten koste kan gaan van de nabijheid of keuzevrijheid. De krimp zal nog verder 

doorzetten en ook het effect op het VO dient zich aan. Er ontstaat een soms onevenredige variatie in 

het aanbod, de grootte en zwaarte van scholen en de klassen. Scholen zien zich steeds vaker 

geconfronteerd met de vraag of zij nog bestaansrecht hebben in de regionale context. Dilemma’s 

over het al dan niet in stand kunnen of willen houden van scholen vanuit een eigen 

levensbeschouwelijke of onderwijskundige visie. Het inrichten van een samenwerkingsschool wordt 

daarbij als één van de mogelijke oplossingen gezien om onderwijs toegankelijk en nabij te houden. 

De huidige regelgeving geeft hiervoor nog onvoldoende ruimte maar de staatssecretaris werkt 

inmiddels aan een wetswijziging hiervoor. Er wordt ook gesproken om het onder voorwaarden 

mogelijk te maken om het samenwerkingsbestuur te kiezen als vorm om samenwerkingsscholen te 

besturen.  

Economische groei en voorbereiding op de arbeidsmarkt van straks zijn leidende begrippen aan het 

worden. Een voorbeeld daarvan is de brief van staatssecretaris Dekker aan de tweede kamer van 17 

November 2014 betreffende toekomstgericht funderend onderwijs waarin vooral de rol van het 

funderend onderwijs wordt weggezet als een voorbereiding op de succesvolle loopbaan en het 

vinden van een goede baan. De AVS stelt zich hierbij kritisch  op. Het is een eenzijdig perspectief. 

Diversiteit is juist de kracht van ons land. Onderwijs investeert in de volle breedte van talenten. 

Een maatschappij heeft in dit kader als belang om onderwijs niet als kostenpost maar als 

investering te zien willen zien. Dit willen we bij herhaling benadrukken! Investeren in het 

funderend onderwijs loont en het zijn vooral langetermijndoelen die daarmee samenhangen. Een 

inhoudelijke dialoog hierover is nog nauwelijks op gang. Keer op keer vervalt de politiek in 

afwegingen over kosten op korte termijn. Laten we ons vooral heel bewust zijn van het feit dat het 

funderend onderwijs een basis voor het leven legt in een toekomst die wij nog niet kunnen overzien. 



 

Waar we vaak spreken over de school als professionele leergemeenschap verschuift het denken naar 

een maatschappij als professionele leergemeenschap. Dit betekent dat we kinderen toe moeten 

rusten op een open lerende houding, waarbij samenwerking, creativiteit en flexibiliteit belangrijk 

zijn. 

Schoolleiders doen ertoe! Investeren in leiderschap loont. Professionaliséren van schoolleiders 

doet ertoe. Ik wil u, de politiek, de besturen, de sociale partners en alle andere belanghebbenden 

in en om de school oproepen om leiderschap te waarderen en te positioneren. De relatie met 

onderwijskwaliteit is onomstotelijk aangetoond! Er is sprake van een groot aantal dilemma’s waar 

leidinggevenden in het onderwijs mee geconfronteerd worden. Dit omdat ze enerzijds aan de eisen 

van wet- en regelgeving en de beleidskaders moeten voldoen, en anderzijds rekening moeten 

houden met wat mogelijk en wenselijk is in de schoolpraktijk, zeker ook gekoppeld aan de eigen 

ambities van de school. Dat vraagt om leiderschap vanuit kracht en beheersing van de werk- en 

regeldruk. Krachtige schoolleiders hebben een duidelijke visie op leren en onderwijs zij bepalen de 

kwaliteit van de school. Inspirerende en verbindende leiders zijn in staat om teamleden in hun kracht 

te zetten en professionele ruimte te scheppen in de school als leergemeenschap. Realiseren van 

krachtig onderwijs geeft voldoening en daar hebben onze kinderen recht op! Nederlandse 

schoolleiders hebben een hoge mate van autonomie en vaak een ruim mandaat voor het nemen van 

eigen beslissingen. U bent belangrijk voor de toekomst van kinderen. Geluk en voldoening hangen 

daar mee samen. Vandaag gaat het over krachtig leiderschap en het is toevallig ook de 

Internationale dag van het Geluk uitgeroepen door de Verenigde Naties. Geluk in uw leiderschap 

op een dag als vandaag…..Ik voel het zeker.. Voelt u het? 

Ik dank u voor uw aandacht en wens u een inspirerende en mooie dag toe. 

  



 

 


