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Uitgelicht
thema _ Het nieuwe toezicht
De Inspectie voor het Onderwijs wijzigt de koers naar 

‘gedifferentieerd toezicht’. De context van de school, 

de toegevoegde waarde en de leerwinst worden mee-

gewogen. Hoofdinspecteur primair onderwijs Arnold Jonk: 

“We kijken of we een breder opbrengstenbegrip kunnen 

hanteren en per jaar bepaalde accenten te leggen.” 
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achtergrond _ Het monopolie van Cito
De binnenkort verplichte centrale eindtoets wordt door 

Cito samengesteld. Wel wordt de weg vrijgemaakt voor 

andere toetsaanbieders om te komen met een alternatieve 

eindtoets. “Als het nieuwe toetsaanbieders ingewikkeld 

wordt gemaakt, zou de keuzevrijheid voor scholen 

weleens een farce kunnen zijn.” pagina 28

achtergrond _ Samen sterk 
voor cultuureducatie
Culturele instellingen worden geacht met scholen in gesprek 

te gaan over hun behoefte, zodat een maatwerkaanbod 

ontstaat en de educatiefunctie versterkt. Scholen moeten 

daarom goed weten wat ze willen. “Het moet verder gaan 

dan: we vinden het leuk om iets met muziek te doen.” 
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thema _ Hoe overleef ik…
… de onderwijsinspectie!? Veel scholen zien op tegen een 

bezoek van de onderwijsinspecteur. Een goede voorbereiding 

kan veel spanning wegnemen. Het draait om zelfkennis, 

transparantie en proactief omgaan met verbeterpunten, 

aldus schoolleiders, een expert en de inspecteur zelf. 
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Verantwoording?
Ja, maar aan wie
en waarvoor…?

In	veel	Europese	landen	is	een	voortdurend	debat	aan	de	gang	over	hoe	

scholen	zich	moeten	verantwoorden	over	de	geleverde	onderwijskwaliteit.	In	de	

meeste	landen	worden	de	standaarden	en	het	curriculum	vastgesteld	door	de	

onderscheiden	regeringen,	gevolgd	door	een	serie	gestandaardiseerde	testen	

en	toetsen,	vooral	op	het	gebied	van	rekenen	en	taal.	Deze	testen	worden	

vervolgens	gebruikt	door	overheden	om	de	onderwijskwaliteit	vast	te	stellen	

en	scholen	te	controleren.	Zoals	we	weten	zijn	de	uitkomsten	van	deze	testen	

een	momentopname	en	geven	zij	slechts	gedeeltelijk	inzicht	in	de	geleverde	

onderwijskwaliteit.	Onderwijs	is	immers	veel	meer	dan	rekenen	en	taal.	

De	Neder	landse	belastingbetaler	investeert	een	aanzienlijk	bedrag	aan	belasting

geld	om	het	onderwijs	aan	onze	kinderen	te	bekostigen.	Dat	de	samen	leving	dan	

ook	graag	wil	weten	wat	we	met	dat	geld	bereiken,	is	vanzelfsprekend.	Wij	moeten	

bekennen	dat	we	tot	op	heden	weinig	transparant	zijn	geweest	over	wat	we	nu	

eigenlijk	bereiken.	Ouders,	opvoeders,	gezondheidzorg	en	de	schoolomgeving	

weten	vaak	niet	wat	ze	van	ons	kunnen	verwachten.	Het	is	daarom	van	belang	

dat	de	school	daarover	het	gesprek	aangaat	met	de	schoolomgeving.	Dat	zou	een	

tweejaarlijkse	bijeenkomst	kunnen	zijn,	waarmee	we	onze	stakeholders	kunnen	

consulteren.	Een	zo	ingerichte	dialoog	kan	leiden	tot	een	afspraak	over	wat	we	

van	elkaar	kunnen	verwachten	voor	een	komende	periode.	Ouders,	leraren	en	

anderen	hebben	dan	meer	mogelijkheden	samen	te	werken	om	de	kwaliteit	van	

onderwijs	te	vergroten.	De	onderwijsinspectie	kan	dan	de	rol	aannemen	van	

extern	assessor.	Wanneer	we	dan	bereid	zijn	tweejaarlijks	ook	openbaar	aan	onze	

stakeholders	verantwoording	af	te	leggen	en	van	daaruit	nieuwe	afspraken	te	

maken,	hebben	we	de	inspectie	niet	nodig	in	de	rol	die	zij	nu	vervult.	Met	andere	

woorden:	als	we	de	horizontale	verantwoording	versterken,	is	er	minder	behoefte	

aan	het	verticaal	uitgevoerde	inspectietoezicht.	Onderwijs	geven	we	immers	niet	

voor	de	inspectie,	maar	organiseren	we	voor	onze	leerlingen.	_

Kaderspel _ door ton duif
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invoering passend onderwijs

‘Teken van sterkte 
als school leerling 
weigert’
Dat	scholen	wel	eens	leerlingen	weigeren	is	van	
alle	tijden.	“Het	is	juist	een	teken	van	sterkte	
dat	scholen	zeggen:	voor	deze	leerling	kan	ik	
geen	goed	onderwijs	verzorgen,	we	gaan	voor	
dit	kind	een	andere	oplossing	zoeken.”	Dat	zei	
AVSvoorzitter	Ton	Duif	21	oktober	op	Radio	1	
in	een	reactie	op	het	bericht	dat	de	helft	van	de	
schoolleiders	wel	eens	een	leerling	weigert.

Volgens een onderzoek van vakbond CNV Onderwijs en KRO 

Brandpunt weigerde iets meer dan de helft van de school

directeuren de afgelopen jaren wel eens een kind met leer 

of gedragsproblemen. Volgens Duif is dat geen teken van 

zwakte. “Met de invoering van Passend onderwijs is afge

sproken dat scholen met elkaar samenwerken om voor elk 

kind een goede plek te vinden”, aldus de AVSvoorzitter.

De voornaamste redenen voor schoolleiders om leerlingen 

met leer en gedragsproblemen te weigeren zijn een tekort 

aan financiële middelen en gebrek aan handen in de klas, 

blijkt uit de uitzending van Brandpunt op 20 oktober. Duif: 

“Het probleem wordt verzwaard, doordat de eisen van de 

inspectie steeds hoger zijn. Leerlingen aannemen die de 

gemiddelde schoolkwaliteit naar beneden halen, werkt niet 

mee.” De AVS heeft er vertrouwen in dat de samenwerkings

verbanden tot goede oplossingen komen, zodat elk kind 

onderwijs krijgt. Duif benadrukt dat het speciaal onderwijs 

blijft bestaan voor leerlingen die hoe dan ook niet in het 

basisonderwijs te handhaven zijn.

Verder blijkt uit het onderzoek dat veel basis en middelbare 

scholen twijfelen of ze op tijd klaar zijn voor de invoering 

van Passend onderwijs. 58 procent van de ondervraagde 

schoolleiders denkt de deadline van augustus 2014 niet 

te halen. _

pensioenherziening

Eerste Kamer stemt 
tegen verlaging 
pensioenopbouw
Het	plan	om	de	pensioenopbouw	vanaf	2015	
verder	te	verlagen	wordt	voorlopig	niet	uitgevoerd.	
Een	meerderheid	van	de	Eerste	Kamer	steunt	het	
kabinetsvoorstel	niet.

Vooral voor jongeren heeft het plan om de pensioenopbouw te 

versoberen grote gevolgen. Het pensioenfonds voor overheid en 

onderwijs ABP wees al eerder op de problemen die het plan kan 

opleveren en voelt zich nu gesteund door de kritische houding 

van de Eerste Kamer. ABPvoorzitter Henk Brouwer: “De maatre

gelen leveren op korte termijn belastinggeld op, maar zorgen op 

de lange termijn voor problemen. Jongeren zullen straks 10 tot 

30 procent minder pensioen hebben opgebouwd dan de huidige 

gepensioneerden. Zelfs als zij tot hun 71e blijven doorwerken.”

Volgens verschillende critici kijkt het kabinet alleen naar de 

hogere belastingopbrengsten en is het plan er niet op gericht 

om het pensioenstelsel te versterken. Ook worden er vraagtekens 

gezet bij het afzonderlijk behandelen van de pensioenopbouw 

en de hervorming van het pensioenstelstel. Op dit moment 

is het kabinet bezig met een wetsvoorstel voor een nieuw 

pensioenstelsel.

Nu het wetsvoorstel met betrekking tot het verlagen van de 

 pensioenopbouw door de Eerste Kamer is afgewezen, moet het 

kabinet het pensioenplan aanpassen, waarna het eerst moet wor

den goedgekeurd door de Tweede Kamer, voordat het opnieuw 

wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer. _

Meer informatie: www.abp.nl

inzenden vóór 9 december

Brin-wijzigingen
Brinwijzigingen	met	ingangsdatum	1	januari	2014	
verwerkt	DUO	nog	dit	jaar	als	schoolbesturen	vóór	
9	december	aanstaande	een	correct	ingevuld	Brin
mutatieformulier	inzenden.

Met dit formulier moet het bestuur de vereiste stukken meestu

ren – bijvoorbeeld in het geval van een fusie de beschikking van 

de fusietoets. _

Meer informatie: www.duo.nl
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dekkingsgraad in derde kwartaal gestegen

ABP: ‘Gevaar verlaging pensioen nog niet geweken’
De	dekkingsgraad	is	flink	gestegen	in	het	derde	kwartaal.	Op	30	september	was	deze	103,3	procent,	
terwijl	de	dekkingsgraad	aan	het	eind	van	het	tweede	kwartaal	nog	97	procent	was.	Eind	2013	moet	de	
dekkingsgraad	minstens	104,2	procent	zijn,	anders	moet	ABP	de	pensioenen	in	2014	opnieuw	verlagen.

ABPvoorzitter Henk  Brouwer: 

“We zijn nog 0,9 procent

punt verwijderd van de 

vereiste dekkingsgraad die 

we eind dit jaar moeten 

halen. De kans op verlaging 

van het pensioen is kleiner 

geworden ten opzichte van 

het tweede kwartaal, maar 

het gevaar van een mogelijke 

verlaging is nog steeds niet 

geweken. Het blijft van groot 

belang hoe de rente en de 

beleggingsopbrengst van 

ABP zich in de laatste drie 

maanden van dit jaar zullen 

ontwikkelen.”

De hoogte van de dekkings

graad eind 2013 bepaalt niet 

alleen óf een verlaging nood

zakelijk is, maar ook met hoe

veel procent de pensioenen 

eventueel verlaagd moeten 

worden. De hoogte van de 

eventuele verlaging is name

lijk het verschil tussen de 

dekkingsgraad op 31122013 

en de vereiste 104,2 procent. 

De dekkingsgraad kan in 

korte tijd sterk schommelen. 

Daarom is het moeilijk te 

voorspellen of de dekkings

graad eind dit jaar de ver

eiste 104,2 procent zal halen. 

De dekkingsgraad wordt 

beïnvloed door meerdere 

 factoren. _

Meer informatie: www.abp.nl

onderzoeksrapport duo

Lichte daling ziekteverzuim 
onderwijs ondersteunend personeel
Het	ziekteverzuim	onder	onderwijzend	personeel	in	zowel	het	basis	als	het	
voortgezet	onderwijs	is	vrijwel	stabiel	gebleven.	In	het	speciaal	onderwijs	is	dit	
percentage	licht	gestegen.	Het	ziekteverzuim	bij	het	onderwijs	ondersteunend	
personeel	daalde	in	zowel	het	basisonderwijs	als	het	speciaal	en	voortgezet	
onderwijs	met	een	paar	procentpunten.

Dat blijkt uit het DUOrapport 

Verzuimonderzoek PO en VO 

2012. In het basisonderwijs 

bleef het ziekteverzuim bij het 

onderwijzend personeel vrij

wel stabiel (van 6,46 procent 

in 2010 naar 6,44 procent in 

2012). Ook in het voortgezet 

onderwijs steeg dit percentage 

met slechts een paar procent

punten naar 4,97 procent.

Wel blijkt uit het onderzoek 

dat de gemiddelde verzuim

duur voor het ziekteverzuim 

onder het onderwijzend perso

neel van 2011 op 2012 in alle 

drie sectoren verder is toege

nomen. Dit geldt ook voor het 

ondersteunend personeel. Met 

name in het basisonderwijs 

steeg de verzuimduur naar 

gemiddeld 27,4 dagen in 2012. 

Het is opvallend dat in het 

speciaal onderwijs de gemid

delde verzuimduur voor het 

overig verzuim (zoals onder 

andere zwangerschaps en 

bevallingsverlof, ouderschaps

verlof en studieverlof) bijna 

twee keer zo groot is als de 

verzuimduur voor het ziekte

verzuim (resp. 34,35 en 19,2). _

De Eindrapportage Verzuim

onderzoek PO en VO 2012 is te 

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/

verzuimenarbozaken.

e r r ata  c a o  p o  2 0 1 3 	 De	sociale	partners	hebben	een	aantal	wijzigingen	aangebracht	in	de	CAO	PO	2013.	Deze	

wijzigingen	zijn	verwerkt	in	de	errata	bij	de	genoemde	cao.	Het	betreft	een	aantal	tekstuele	aanpassingen	en	de	bedragen	voor	het	wettelijk	

minimumloon	per	1	juli	2013.	De	errata	zijn	te	downloaden	via	www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/caopo.	Hier	is	ook	de	aangepaste	

pdfversie	van	de	CAO	PO	2013	te	downloaden.	Een	vernieuwde	versie	van	de	publicatie	CAO	PO	2013	zal	zo	spoedig	mogelijk	verschijnen.	

Deze	versie	kan	binnenkort	besteld	worden	via	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties.	Houd	hiervoor	de	AVS

website	in	de	gaten.	Meer	informatie:	AVS	Helpdesk,	helpdesk@avs.nl,	te.	0302361010
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campagne ‘het kan in het onderwijs!’

Functiemixtool voor basisonderwijs beschikbaar
Op	www.hetkaninhetonderwijs.nl	is	onlangs	de	Functiemixtool	voor	het	basisonderwijs	gelanceerd.	
Het	instrument	helpt	schoolbestuurders,	schoolleiders	en	leerkrachten	inzicht	te	krijgen	in	hoe	hun	school	
ervoor	staat	met	betrekking	tot	de	functiemix	en	geeft	tips	over	de	vervolgstappen	die	zij	kunnen	zetten.

De Functiemixtool, ontwor

pen door het ministerie van 

OCW en de onderwijsvakbon

den (waaronder de AVS en 

de PORaad), maakt het voor 

leerkrachten, schoolleiders 

en schoolbestuurders uit het 

basisonderwijs inzichtelijk 

hoe hun school of schoolbe

stuur presteert op het gebied 

van de functiemix en hoe dit 

zich verhoudt tot de gestelde 

doelstellingen. De tool geeft 

ook een persoonlijk advies. 

Voor leerkrachten gaat dat 

over de rol die zij kunnen 

spelen bij de invoering van de 

functiemix en de stappen die 

zij kunnen zetten om invul

ling te geven aan hun per

soonlijke ontwikkeling. Voor 

schoolleiders en –bestuurders 

gaat het over hoe zij, in het 

licht van de functiemix, het 

personeelsbeleid binnen hun 

school(bestuur) nader kunnen 

invullen.

Scholen krijgen extra mid

delen in de lumpsum die 

bedoeld zijn om in te zetten 

op de versterking van de func

tiemix. Leerkrachten moeten 

de kans krijgen om voor de 

klas carrière te maken en 

mogen extra worden beloond. 

De extra inzet op de functie

mix is in 2008 als onderdeel 

van het Convenant LeerKracht 

van Nederland ingevoerd. In 

augustus 2014 wordt getoetst 

of de doelstellingen zijn 

behaald. _

Meer informatie: 

www.hetkaninhetonderwijs.nl

overheid past regels aan

Vlaamse basisscholen 
krijgen doventolk
In	België	kunnen	vanaf	dit	schooljaar	dove	leerlingen	
op	de	basisschool	ondersteuning	krijgen	van	een	
gebarentaal	of	schrijftolk.

Voorheen werd er van uit gegaan dat leerlingen in het basison

derwijs te jong waren om gebarentaal voldoende onder te knie 

hebben om les te volgen met behulp van een tolk. Daarom was 

ondersteuning van een tolk alleen mogelijk voor studenten in het 

voortgezet en hoger onderwijs. Deze stelling blijkt inmiddels ach

terhaald en heeft de Vlaamse overheid doen besluiten de regels te 

veranderen. Vanaf heden kunnen dove kinderen op een reguliere 

basisschool les volgen met de hulp van een gebarentaal of schrijf

tolk, op voorwaarde dat het kind voldoende kennis heeft van de 

gebarentaal of van de Nederlandse taal. Ook voert de Vlaamse 

overheid het aantal ‘tolkuren’ op, van 32.600 uren ondersteuning 

vorig jaar, naar 40.000 dit jaar. De aanpassing van de regelgeving 

past binnen de ontwikkeling van het inclusief onderwijs.

De Nederlandse situatie is niet vergelijkbaar en kent deze onder

steuning voor dove leerlingen in het reguliere basisonderwijs 

niet. In Nederland zijn voor dove en slechthorende leerlingen 

speciale scholen beschikbaar. Deze scholen voor speciaal onder

wijs vallen onder het zogenaamde cluster 2. _

passend onderwijs

Nieuwe website over 
onderwijsgeschillen
Om	geschillen	tussen	ouders,	school	en	
samenwerkingsverbanden	te	voorkomen	en	op	te	
lossen,	hebben	het	ministerie	van	OCW,	de	PORaad	
en	de	VOraad	een	nieuwe	website	gelanceerd:		
www.geschillenpassendonderwijs.nl

Op de website staat infor

matie over de verschillen

de soorten geschillen die 

kunnen ontstaan en bij 

welke instanties de betrok

ken partijen terechtkun

nen om een geschil op te 

lossen. Ook staat op de site beschreven welke procedures gevolgd 

kunnen worden, in het geval van een geschil. Na de invoering 

van Passend onderwijs zullen ouders, school en de samenwer

kingsverbanden samen overleggen over de invulling van extra 

ondersteuning voor leerlingen. Soms worden de betrokkenen 

het niet met elkaar eens en blijkt een goed gesprek tussen de 

verschillende partijen niet toereikend. De website kan dan de 

oplossing bieden.

Meer informatie: www.geschillenpassendonderwijs.nl/

samenwerkenaanpassendonderwijs
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nwo-studie

Grootte school weinig effect op leerprestaties
De	grootte	van	scholen	heeft	nauwelijks	effect	op	de	leerprestaties	van	leerlingen.	Ook	de	invloed	op	
bijvoorbeeld	de	sociale	cohesie	op	school,	betrokkenheid	van	leerlingen	en	leraren	en	ouderparticipatie	is	
nauwelijks	aantoonbaar.	Wel	aangetoond	is	dat	grote	scholen	verhoudingsgewijs	goedkoper	zijn.	Dit	blijkt	uit	
een	NWOstudie	door	onderwijsonderzoeker	Hans	Luyten	(Universiteit	Twente)	en	zijn	team.

De onderzoekers bestudeer

den 84 onderzoekspublicaties 

en eerdere literatuurover

zichten over effecten van 

schoolgrootte. De effecten 

van schoolgrootte op zowel 

leerprestaties als zogenoemde 

nietcognitieve aspecten als 

betrokkenheid zijn (zeer) 

beperkt, aldus de onder

zoekers. De relatief sterkste 

effecten zijn gevonden voor 

sociale cohesie en participa

tie van ouders, leerlingen 

en leerkrachten. Op kleinere 

scholen zijn deze aspecten 

iets beter dan op grote 

scholen.

Wat de kosten per leerling 

betreft, heeft het onderzoek 

aangetoond dat grote scho

len relatief goedkoper zijn. 

De financiële voordelen van 

grote scholen wegen op tegen 

eventuele (kleine) nadelen 

wat betreft leerprestaties 

of slaagpercentages, stel

len de onderzoekers. De 

kostenbesparingen zijn het 

grootst als zeer kleine scholen 

worden samengevoegd, wat 

volgens de onderwijsonder

zoeker niet betekent dat je 

zomaar kleine scholen in dor

pen moet opheffen.

Er is nog geen eenduidig beeld 

over de effecten van school

grootte op de leerprestaties 

en het schoolklimaat. Toch 

zijn er ook enkele aanwijzin

gen voor negatieve effecten. 

Dit verschilt wel per land: in 

Amerika zijn meer negatieve 

effecten van schoolgrootte 

gerapporteerd, terwijl in 

andere landen grotere scholen 

juist tot een beter klimaat en 

betere leerpresentaties lijken 

te leiden.

Nederlandse basisscholen zijn 

in vergelijking met andere 

OESOlanden relatief klein; 

voor het voortgezet onderwijs 

geldt precies het omgekeerde. _

Meer informatie: www.nwo.nl

onderzoek rijksuniversiteit groningen

Helft minder pestklachten door  
Fins anti-pestprogramma
Toepassing	van	het	in	Finland	ontwikkelde	antipestprogramma	KiVa	
vermindert	pestklachten	in	Nederland	met	meer	dan	50	procent.	Dat	blijkt	uit	
de	eerste	resultaten	van	een	onderzoek	onder	leiding	van	socioloog	aan	de	
Rijksuniversiteit	Groningen	(RUG)	René	Veenstra	op	99	scholen.

De kern van de Finse aanpak is 

gericht op bewustwording in 

de hele klas en niet alleen bij 

dader of slachtoffer. Concreet 

lesmateriaal zet leerlingen 

aan tot nadenken over pes

ten en wat het betekent voor 

degene die gepest wordt. Het 

onderzoek van Veenstra naar 

de KiVamethode sluit aan 

bij nieuw antipestbeleid dat 

onlangs door staatssecretaris 

Dekker in samenspraak met 

Kinderombudsman Dullaert is 

opgezet. De onderzoeksgroep 

van Veenstra kreeg in 2010 

een miljoen euro subsidie 

om de Finse KiVamethode 

te testen in het Nederlandse 

onderwijs. Na anderhalf jaar 

voorbereidingstijd startte 

het experiment met 66 ‘KiVa

scholen’ en 33 scholen in een 

controlegroep.

Bij de KiVascholen daalde het 

percentage kinderen dat zegt 

maandelijks of vaker gepest 

te worden van 29 procent in 

voorjaar 2012 naar 13,5 pro

cent precies een jaar later. Op 

de scholen in de controlegroep 

daalde het percentage bedui

dend minder sterk. De daling 

is het sterkst bij de meest 

schrijnende slachtoffers, die 

dagelijks worden gepest. De 

pesterijen in deze groep daal

den met twee derde.

Veenstra concludeert op basis 

van deze resultaten dat KiVa 

ook in Nederland werkt. Leer

lingen zijn op KiVascholen 

ook veel positiever geworden 

over hun leraren. Wat Veenstra 

betreft blijft er alle aanleiding 

voor verder onderzoek. Niet 

alleen om de methode te ver

beteren, maar ook om uit te 

zoeken waarom deze aanpak 

in sommige klassen of bij som

mige kinderen niet aanslaat. _

Meer informatie: www.rug.nl

De	AVS	verzorgt	eendaagse	studiedagen	over	pesten,	

indien	gewenst	op	maat,	voor	directeuren,	schoolleiders,	

MTleden	en	medewerkers	van	scholen.	Hierbij	wordt	de	

situatie	op	school	samen	geanalyseerd	en	een	eigen	Weg	met	

Pesten	Stappenplan	(WEPS)	ontwikkeld.	Meer	informatie:	

www.avspifo.nl
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‘beleid leverde te weinig op’

Tegengaan segregatie in onderwijs 
geen prioriteit meer voor gemeenten
Steeds	minder	gemeenten	voeren	beleid	op	het	gebied	van	onderwijssegregatie,	
blijkt	uit	het	onderzoek	‘Bestrijding	van	onderwijssegregatie	in	gemeenten’	van	
FORUM,	Instituut	voor	Multiculturele	Vraagstukken.

Het aantal gemeenten dat zich 

nog actief bezighoudt met het 

tegengaan van segregatie in 

het onderwijs is aanzienlijk 

afgenomen. Het onderwerp 

lijkt voor gemeenten minder 

urgent, terwijl overleg over 

onderwijssegregatie nog altijd 

bij de wet verplicht is. Het 

Kohnstamm Instituut onder

zocht namens FORUM het 

segregatiebeleid in 35 grote 

en middelgrote gemeenten. 

In 40 procent van de gemeen

ten wordt geen overleg meer 

gevoerd en voeren gemeenten 

ook geen actief beleid meer 

op onderwijssegregatie. In de 

gemeenten waar wel overleg 

wordt gevoerd, ligt de nadruk 

op sociaaleconomische segre

gatie in plaats van etnische 

segregatie.

De gemeenten leggen in 

mindere mate de nadruk op 

desegregatie, omdat volgens 

hen het beleid daarop de 

afgelopen jaren te weinig 

heeft opgeleverd. Daarnaast 

zouden zowel het draagvlak 

als de problemen ten aanzien 

van segregatie zijn afgeno

men. Die conclusie is volgens 

FORUM opmerkelijk, omdat 

er geen aanwijzingen zijn 

dat het verschijnsel onder

wijssegregatie als zodanig is 

afgenomen. Gemeenten geven 

er de voorkeur aan de focus 

meer te leggen op beleid met 

betrekking tot onderwijsach

terstanden en onderwijskwali

teitsbeleid. _

Meer informatie: 

www.forum.nl

cinekid medialab

Veel aandacht voor mediawijsheid 
op jeugdfilmfestival
Eurocommissaris	Vassiliou	voor	Onderwijs,	cultuur,	meertaligheid	en	jeugdzaken	
wil	meer	aandacht	voor	mediawijsheid.	Vassiliou	kreeg	tijdens	de	conferentie	
Dag	van	de	Mediawijsheid,	medio	oktober,	samen	met	minister	Bussemaker	een	
rondleiding	door	het	Cinekid	MediaLab,	de	‘schoolklas	van	de	toekomst’	en	de	
grootste	digitale	speeltuin	van	Europa.

Ook de onderwijsminister 

onderstreepte het belang van 

mediaeducatie: “Onze jeugd 

is verantwoordelijk voor de 

creativiteit en innovaties 

van de toekomst.” Vassiliou 

noemt samenwerking tussen 

de overheid, bedrijven, ouders 

en scholen ‘essentieel’ om 

kinderen het vermogen bij te 

brengen om de verschillende 

(sociale) media en communi

catiemiddelen te begrijpen en 

te beoordelen. Vooral de leraar 

speelt daarbij een rol.

Het MediaLab van het Cinekid 

Festival is de grootste digitale 

speeltuin van Europa (1.200 

m2). Kinderen leren hierin 

op creatieve wijze omgaan 

met de allernieuwste digitale 

installaties en games en ze 

kunnen deelnemen aan work

shops. Zo kunnen ze bijvoor

beeld het weer beïnvloeden 

met een vingerknip, urban 

screens naar hun hand zetten, 

een achtervolging filmen met 

een vliegende camera of ont

dekken wat er gebeurt als je 

een site hackt. _

Meer informatie: 

www.cinekid.nl

Het	Cinekid	MediaLab	is	de	schoolklas	van	de	toekomst	en	de	grootste	
digitale	speeltuin	van	Europa.	Foto:	Gerlinde	de	Geus
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tussenrapportage experiment

Scholen innovatief door flexibele 
onderwijstijden
De	basisscholen	die	experimenteren	met	flexibele	onderwijstijden	zijn	elk	op	
hun	eigen	manier	vernieuwend	bezig.	Wel	vraagt	het	van	de	scholen	extra	inzet	
in	financieel	en	organisatorisch	opzicht.	Dat	schrijft	staatssecretaris	Dekker	
aan	de	Tweede	Kamer	naar	aanleiding	van	de	tweede	monitor	‘flexibilisering	
onderwijstijden’.

De twaalf basisscholen die 

meedoen aan het experiment 

van de ministers van OCW en 

SZW proberen zomervakanties 

en onderwijstijden zo te orga

niseren zodat er een betere 

aansluiting ontstaat tussen 

werk, school en kinderop

vangtijden. Hiervoor is een 

nauwe samenwerking tussen 

school en kinderopvangor

ganisaties nodig. De scholen 

innoveren met de integratie 

van onderwijs en opvang, met 

individuele leerlijnen en met 

de onderwijstijd. Het aantal 

weken dat scholen onderwijs 

aanbieden, varieert van 42 

tot 52 weken per jaar. Som

mige scholen kiezen voor 

het aanbieden van een vier

daagse schoolweek of flexibele 

begin en eindtijd. Het lukt de 

scholen om minstens 940 uur 

onderwijstijd per leerling per 

jaar te geven. Wel geven de 

scholen aan dat er meer van ze 

wordt gevraagd in financieel 

en organisatorisch opzicht. 

Personeel en huisvesting 

moeten worden betaald als de 

school langer openblijft en er 

moet een groter beroep wor

den gedaan op de flexibiliteit 

van de leerkracht en ander 

personeel.

Verder blijkt uit de tweede 

monitor dat de randvoorwaar

den voor het onderwijs in orde 

zijn. De inspectie kan echter 

nog geen uitspraken doen over 

de effecten van het experiment 

op de kwaliteit van het onder

wijs. Daarvoor bevinden de 

scholen zich nog te veel in de 

ontwikkelfase. Het experiment 

duurt tot 1 augustus 2014. 

Voor die tijd zal de inspectie 

de scholen nogmaals bezoeken 

om een oordeel te vellen over 

de onderwijskwaliteit. Daarna 

zal de staatssecretaris beslui

ten of hij met een voorstel 

komt om de regels rondom de 

onderwijstijd aan te passen.

5-gelijkedagenmodel
In de brief aan de Tweede 

Kamer maakt staatssecretaris 

Dekker ook melding van de 

5gelijkedagenmonitor. Uit de 

monitor blijkt dat veruit de 

meeste ouders tevreden zijn 

over het model. Leerkrachten 

zijn iets minder positief. Ze 

geven aan dat zij de extra tijd 

na schooltijd goed kunnen 

benutten, maar ervaren gedu

rende de dag een hogere werk

druk. Ook zijn ze ontevreden 

over hun pauze. Een aantal 

schoolleiders heeft aangegeven 

door het model problemen te 

ondervinden met de bekosti

ging van personeel, overblijf 

en buitenspeelmateriaal. _

De brief van de staatssecre

taris, de tweede monitor 

flexibele onderwijstijden 

en de 5gelijkedagenmo

nitor zijn te downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

schooltijden.

De	AVS	biedt	onder

steuning	op	het	gebied	van	

flexibele	onderwijstijd.	

Meer	informatie	over	de	

eendaagse	‘Naar	andere	

schooltijden,	en	dan?’	

staat	op	www.avspifo.nl.	

Of	bestel	de	AVSpublicatie	

over	dit	onderwerp	via	

www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten.

Foto:	Hans	Roggen

Vragen? Neem contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Raadpleeg de AVS Helpdesk voor 
al uw vragen over de actualiteit of 
andere vak gerelateerde kwesties.
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lumpsum

Regeling personele bekostiging po 
2013/2014 aangepast
De	bedragen	van	de	personele	bekostiging	primair	onderwijs	voor	het	schooljaar	
2013/2014	zijn	bijgesteld	en	de	bedragen	leerlinggebonden	budget	in	het	
voortgezet	onderwijs	schooljaar	2013/2014	aangepast.

In de regeling is artikel 38a 

met betrekking tot de Presta

tiebox veranderd in artikel 39. 

Ook is de aanvullende bekosti

ging schoolleiding (artikelen 

5, 10, 14 en 20) verwerkt.

Verder wordt vooruitgelopen 

op de invoering van Passend 

onderwijs. Zo komt de groei

regeling (v)so per 1 augustus 

2014 te vervallen en zal het 

leerlinggebonden budget niet 

meer op dezelfde manier wor

den toegekend. Ook krijgen 

regionale expertisecentra 

(rec’s) per 1 augustus 2014 

geen middelen meer, omdat 

zij worden opgeheven.

Daarnaast wordt ingegaan 

op de prijsaanpassingen ten 

opzichte van de regeling 

2012/2013. Het komt er in het 

kort op neer dat de aanpas

sing per 1 augustus 2013 voor 

het onderwijzend personeel 

0,265 procent bedraagt, voor 

het onderwijsondersteunend 

personeel 0,075 procent geldt 

en voor de schoolleiding 

0,243 procent is bepaald.

De opslag voor het Vervan

gingsfonds per 1 augustus 

2013 is ongewijzigd vastge

steld op 4,026 procent en 

voor het Participatiefonds op 

1 procent. _

De regelingen met betrekking 

tot personele bekostiging zijn 

te downloaden via www.avs.nl/

dossiers/financin/lumpsum.

wikiwijsleermiddelenplein

Nieuw onderwijsplatform 
voor vinden en delen 
van leermiddelen
Het	Leermiddelenplein	van	SLO	en	het	Wikiwijs
platform	van	Kennisnet	en	de	Open	Universiteit	
hebben	de	krachten	gebundeld.	Vanaf	heden	
gaan	beide	websites	samen	verder	onder	de	naam	
Wikiwijsleermiddelenplein.

Op het onderwijsplatform www.wikiwijs 

leermiddelenplein.nl hebben scholen en 

leraren toegang tot informatie over ruim 

1.400 lesmethodes en meer dan 100.000 

beschikbare (digitale) lesmaterialen. Het 

platform bestaat uit drie hoofdactiviteiten: 

lesmateriaal zoeken, methodes zoeken, leraren kunnen ook zelf 

lesmateriaal maken, bestaand lesmateriaal bewerken en het 

materiaal delen met collega’s. Op die manier kunnen zij lessen 

op maat maken voor hun leerlingen en gebruik maken van de 

expertise van andere leraren bij het maken van een les of oefe

ning. Het platform biedt een mix van open en gesloten lesmate

riaal, informatie over lesmethodes voor het primair, voortgezet 

en speciaal onderwijs en professionaliseringsmateriaal over het 

gebruik en de toepassing van leermiddelen. Er zijn op de web

site ook methodebeschrijvingen en analyses vindbaar, zodat de 

verschillende lesmethodes vergeleken kunnen worden op onder

wijsinhoudelijke kenmerken. _

vóór 1 december

Leerlinggegevens 
wijzigen in BRON
Tot	uiterlijk	1	december	aanstaande	kunnen	
schoolbesturen	en	scholen	hun	leerlinggegevens	in	
BRON	aanpassen.	Het	gaat	om	gegevens	die	worden	
gebruikt	voor	de	teldatum	1	oktober.	Wijzigingen	
die	na	1	december	worden	aangebracht,	tellen	
voortaan	niet	meer	mee	voor	het	vaststellen	van	de	
bekostiging.

Het ministerie van OCW heeft onlangs een brief gestuurd aan 

alle schoolbesturen over het aanleveren van de leerlinggegevens 

voor bekostiging. Vanaf het huidige schooljaar wordt de regelge

ving strenger gevolgd. Sinds de overgang naar BRON in 2010 is de 

regeling ‘coulant’ gehanteerd, om schoolbesturen te laten wen

nen aan de gegevensuitwisseling. Vanaf vrijdag 1 november 2013 

kunnen schoolbesturen en scholen hun leerlinggegevens inzien 

die geregistreerd staan in BRON, via data.duo.nl. Als de inge

voerde gegevens niet blijken te kloppen, kunnen de gegevens in 

BRON nog tot 1 december 2013 aangepast worden. Daarna zal de 

onderwijsinspectie de juistheid van de aangeleverde gegevens 

controleren. Het gaat om leerlinggewichten, cumileerlingen en 

andere leerlingkenmerken. Overigens gaat het hierbij niet de 

leerlinggebonden financiering. Die wordt op een ander moment 

definitief vastgesteld. _

Meer informatie: data.duo.nl
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schaalvergroting leidt niet automatisch tot overbodig management

Overijssel en Drenthe hebben 
meeste directeuren
Basisscholen	in	Overijssel	en	Drenthe	hebben	relatief	gezien	de	meeste	
directeuren	van	het	hele	land.	In	de	provincie	Overijssel	zit	9,5	procent	van	al	het	
personeel	op	de	scholen	in	de	directie;	in	Drenthe	is	dat	nog	net	een	fractie	meer.	
Dat	blijkt	uit	onderzoek	van	RTV	Oost	met	behulp	van	de	gegevens	van	DUO.

Binnen de provincie Overijs

sel zijn er kleine verschillen. 

Het grootst zijn de directies 

in de Kop van Overijssel 

(9,6 procent), in Twente zijn 

ze iets kleiner (9,5 procent) 

en het zuidwesten van de 

provincie zit nog niets lager 

(9,2 procent). Het landelijk 

gemiddelde is exact 8 pro

cent. Limburg, met ongeveer 

evenveel inwoners en een ver

gelijkbare verhouding verste

delijkt gebied en platteland, 

heeft minder dan 7 procent 

overhead. Dit kan opvallend 

genoemd worden, omdat Lim

burg een iets hoger gemiddeld 

aantal leerlingen heeft: de 

gemiddelde basisschool telt 

daar 229 leerlingen en in 

Overijssel 213.

Overbodig management
Schaalvergroting in het 

onderwijs leidt niet auto

matisch tot veel overbodig 

management. Limburg, de 

provincie met gemiddeld 

grotere basisscholen, heeft 

relatief meer kapitaal voor 

de klas staan dan Overijs

sel. En ook in Flevoland, de 

andere provincie met weinig 

overhead, zijn de scholen 

gemiddeld wat groter: 

232 leerlingen. Op individu

ele schaal kunnen de cijfers 

vertekenend zijn als de direc

teur ook voor de klas staat. 

De meeste scholen verdelen 

in hun administratie dan de 

functie in een halve functie 

directeur en een halve functie 

leerkracht, maar dat wordt 

nog wel eens vergeten. _

wereldwijde studie naar status leraren

Hoge waardering lerarenberoep in Nederland
In	Nederland	wordt	het	beroep	van	leraar	hoger	gewaardeerd	dan	in	enig	ander	Europees	land,	met	
uitzondering	van	Griekenland.	Ook	geven	Nederlandse	respondenten	het	eigen	onderwijssysteem	een	
redelijk	hoog	cijfer.	In	tegenstelling	tot	andere	landen	hebben	schoolhoofden	in	Nederland	echter	niet	een	
veel	hogere	status	dan	leraren.

Dit blijkt uit de Global Tea

cher Status Index, de eerste 

wereldwijde vergelijkende 

studie naar de status van 

leraren. De status van het lera

renberoep is belangrijk bij het 

aantrekken en behouden van 

leraren: om de beste studen

ten te interesseren voor het 

leraarschap is een hoge status 

ervan cruciaal. In Nederland 

is de status van leraren ver

gelijkbaar met die van maat

schappelijk werkers, zoals 

gebruikelijk in de meeste 

Europese landen. Nederlandse 

respondenten geven het eigen 

onderwijssysteem een redelijk 

hoog cijfer; hiermee eindigde 

het als vierde op de lijst, met 

alleen Zwitserland, Finland en 

Singapore boven zich.

Wat betreft de lonen is meer 

dan 60 procent van de Neder

landers voor een prestatie

gerelateerde beloning voor 

leraren. Bij de vraag wat een 

redelijk salaris voor een leraar 

zou zijn, kwam de gemiddelde 

schatting bij de Nederlanders 

goed overeen met de werke

lijke salarissen van leraren. 27 

procent van de respondenten 

vindt daarnaast dat de onder

wijsbonden meer invloed 

zouden moeten hebben op de 

salarissen en de arbeidsvoor

waarden van leraren.

Resultaten andere 
landen
De status van leraren verschilt 

enorm per land. Over het alge

meen heeft het lerarenberoep 

een middelmatige status. In 

China staat het leraarschap 

echter gelijk aan de functie 

van een arts. Wanneer het om 

de hoogte van de salarissen 

gaat, vindt 59 procent van de 

respondenten dat dit afhanke

lijk moet zijn van de prestaties 

van leerlingen. Dit percentage 

verschilt echter per land. Het 

vertrouwen in leraren is het 

grootst in Finland en Brazilië, 

maar het laagst in Israël, Japan, 

Egypte en ZuidKorea. In Fin

land, Zwitserland en Singapore 

zijn de mensen het meest tevre

den met de kwaliteit van hun 

onderwijssysteem, de landen 

ZuidKorea, Egypte en Japan 

scoren hierin het laagst. _

Bron: www.arbeidsmarkt

platformpo.nl
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24 scholen uit po, vo en mbo doen mee

Pilots peer review voor leraren 
van start
Vierentwintig	scholen	uit	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	en	het	
middelbaar	beroepsonderwijs	gaan	elkaar	helpen	hun	werk	nog	professioneler	
te	maken.	In	een	interscolaire	peer	review	gaan	leraren	van	de	verschillende	
scholen	elkaars	onderwijspraktijk	structureel	observeren	en	bekritiseren.	
Het	gaat	om	een	proef	van	enkele	jaren.

De scholen zijn in duo’s aan 

elkaar gekoppeld. In de prak

tijk betekent dit dat een groep 

leraren met een schoolleider 

van een school op bezoek 

gaat bij de partnerschool 

om daarvan een goed beeld 

te krijgen. De bezoekende 

school geeft feedback aan haar 

partner en leert tegelijkertijd 

van haar praktijk. Voor de 

ontvangende school betekent 

het bezoek een belangrijk 

reflectiemoment.

De scholen zetten deze 

methode in om gericht te 

werken aan een concreet ont

wikkeldoel. Twee basisscholen 

werken bijvoorbeeld aan de 

verbetering van de didactische 

aansluiting van het onder

wijs in groep 2 en groep 3. 

Twee scholen voor voortgezet 

onderwijs richten zich op het 

vergroten van differentiatie 

binnen de lessen.

Professionele 
ontwikkeling
De gesprekken die in het 

kader van peer review plaats

vinden, leveren een belang

rijke bijdrage aan de profes

sionele ontwikkeling van de 

leraar en de kwaliteit van het 

onderwijs. Interscolaire peer 

review is lastig te organise

ren, maar kan erg veel ople

veren. Met de pilots wordt 

onderzocht hoe scholen dit 

vormgeven en wat voorwaar

den zijn om het een vaste 

plek te geven in de school. 

Op de website van de Onder

wijscoöperatie worden de 

resultaten bekendgemaakt en 

zijn hulpmiddelen te vinden, 

zoals de internetapplicatie 

kijkbijmijnles.nl, waarmee 

leraren in onderling overleg 

een kijkwijzer kunnen samen

stellen voor een lesobservatie.

De pilots zijn een initiatief 

van de Onderwijscoöperatie, 

de PORaad, de VOraad en de 

MBO Raad. _

Meer informatie: 

www.poraad.nl

1000-21-3000-4042 AVS KP 2013-2014-2 Kleur: fc
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Over	het	thema	

Wie	is	toch	die	man	die	eens	in	de	vier	jaar	op	
het	schoolplein	verschijnt	–	schrijfblok	onder	
de	arm,	brilletje	op	de	neus,	een	kritische	blik	
de	klas	in	werpend?	

De	onderwijsinspecteur.	

De	ene	schoolleider	kijkt	huiverend	toe	
hoe	de	toezichthouder	door	de	school	
‘sluipt’	en	notities	maakt	over	alles	wat	hem	
(of	haar)	opvalt.	De	andere	schoolleider	
ontvangt	de	inspecteur	met	open	armen,	of	
zoals	AVSadviseur	Jan	Stuijver	zegt:	“Een	
zelfbewuste	leider	gaat	niet	gebukt	onder	
de	onderwijsinspectie.”	Hoofdinspecteur	
primair	onderwijs	Arnold	Jonk	onderschrijft	die	
mening	en	vindt	dat	schoolleiders	niet	meteen	
alles	wat	de	inspecteur	zegt	tot	wet	moeten	
verheffen.	“We	willen	graag	in	discussie.”	Jonk	
legt	uit	welke	nieuwe	koers	de	inspectie	gaat	
varen.

Huiverig	of	niet,	het	kan	geen	kwaad	om	goed	
voorbereid	de	inspectie	tegemoet	te	treden.	
Hoe	collegaschoolleiders	dat	doen,	vertellen	
zij	in	het	artikel	‘Help,	de	onderwijsinspectie	
op	bezoek’.	

En	dan	volgt	het	oordeel	van	de	inspectie.	
Soms	luidt	dat	‘zeer	zwak’	en	komt	je	school	
terecht	op	het	overzicht	van	zeer	zwakke	
scholen	op	de	website	van	de	inspectie.	Over	
de	impact	die	dat	heeft	op	de	school,	het	team	
en	de	ouders	en	over	de	nasleep,	vertellen	vier	
schoolleiders	van	scholen	die	inmiddels	niet	
meer	op	het	overzicht	staan.	“Zo’n	negatieve	
beoordeling	werkt	erg	lang	na.”

thema _ de onderwijsnspec tie

h o o f d in spec t eu r  a r n o l d  j o n k

De	herfstzon	staat	pal	op	de	grote	ramen	van	

zijn	werkkamer.	Arnold	Jonk,	hoofdinspecteur	

primair	onderwijs,	heeft	zijn	colbert	

weggehangen	en	zit	ontspannen	aan	tafel.	

“Wij	formuleren	de	basiskwaliteit.	Als	die	op	

orde	is,	begint	het	pas.”

tekst marijke nijboer

Waarom kiest de inspectie voor gedifferentieerd toezicht?

Arnold Jonk: “We constateren dat aan de onderkant van de 

kwaliteitsverdeling heel veel scholen beter worden. Maar in 

de rest van het onderwijs zien we stagnatie. Bij de kwaliteit 

van het didactisch handelen, opbrengstgericht werken, 

leerlingenzorg en kwaliteitszorg treffen we steeds dezelfde 

tekortkomingen aan. Wij willen met gedifferentieerd toe

zicht scholen extra motiveren om tot betere prestaties te 

komen. Als dat lukt, staat daar iets tegenover: het oordeel 

‘goed’.”

Nederlandse leerkrachten boeken ook de meeste leerwinst bij 

leerlingen ‘aan de onderkant’.

“Dat zijn twee verschillende zaken, maar op de een of 

ander manier lijken ze iets met elkaar te maken te hebben. 

Misschien is het iets cultureels. Wij leggen ook zelf veel 

nadruk op die onderkant met onze indeling in zeer zwak, 

zwak en basistoezicht. Hoe prikkelend zijn wij nu eigenlijk 

zelf voor scholen? Daar denken we over na. Toen ik mee

ging op schoolbezoek hoorde ik ook regelmatig: vertel ons 

ook waar we goed in zijn.”

Goed presterende scholen krijgen meer ruimte om zich te profileren 

met eigen speerpunten?

“Als je vijf mensen vraagt wat goed onderwijs is, krijg je 

een heel pluriform beeld. Dat moet ook, daar is ons onder

wijsstelsel op gebaseerd. De ambitie van de school speelt 

daar een rol in, net als de identiteit en de context van de 

school. Hoe goed onderwijs eruit moet zien, hangt ook af 

van je leerlingpopulatie. Als je veel zorgleerlingen hebt, 

zul je veel nadruk moeten leggen op goede zorg. Met dat 

soort factoren houden wij rekening. We gaan echter niet 

per school bedenken hoe we gaan kijken. Er moet ruimte 

zijn voor ambitie, maar de beoordeling van scholen moet 

vergelijkbaar zijn. Hoe we dat kunnen combineren, bespre

ken we momenteel met schoolbesturen, schoolleiders en 
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h o o f d in spec t eu r  a r n o l d  j o n k

sectorraden. De gespreksverslagen zetten we op onze web

site. We willen goed aansluiten bij het verbeterpotentieel 

van scholen.”

De politiek hamert steeds meer op prestaties. Krijgt de inspectie 

wel de ruimte om scholen aan hun eigen ambities te laten 

werken?

“Die twee zaken sluiten elkaar niet uit. Ik kom op veel 

basisscholen, en die willen allemaal hun leerlingen 

zoveel mogelijk laten ontplooien. Als dat lukt, levert dat 

een mooi rendement op.”

Maar is het niet lastig wanneer de visies van het scholenveld en 

de politiek erg verschillen?

“Het is eigen aan onze positie dat we met die twee par

tijen te maken hebben. Zij zijn beide belangrijk, en het is 

een gegeven dat zij niet altijd op één lijn zitten. ‘Lastig’ 

vind ik geen passend woord. Het hoort gewoon bij ons 

werk.”

Veel scholen vinden dat bij ‘kwaliteit’ te eenzijdig naar taal en 

rekenen wordt gekeken.

“Ons onderwijsstelsel veronderstelt dat scholen hun eigen 

visie en ambitie hebben. Daarbinnen kijken we de laat

ste paar jaren met meer aandacht naar taal en rekenen, 

omdat er maatschappelijke consensus over was dat dit te 

weinig gebeurde. Dat herkennen scholen ook allemaal. 

Taal en rekenen moeten op orde zijn en daarnaast is 

er ruimte voor andere dingen. Uit het rapport ‘Over de 

h e t  n i e u w e  to e z i c h t  De	Inspectie	voor	het	Onderwijs	gaat	‘gedifferentieerd	toezicht’	uitoefenen.	Hoe	beter	

de	kwaliteit	van	een	school,	hoe	meer	ruimte	scholen	krijgen	in	het	aanleveren	van	informatie.	Alle	scholen	krijgen	een	gediffe

rentieerd	oordeel,	samengevat	in	een	kwaliteitsprofiel.	De	inspectie	gaat	meer	samenhang	aanbrengen	tussen	financieel	toezicht,	

toezicht	op	bestuurlijk	handelen	en	toezicht	op	niveau	van	het	stelsel	en	van	instellingen.	De	context	van	de	school,	de	toegevoeg

de	waarde	en	de	leerwinst	worden	meegewogen.	Scholen	krijgen	gerichte	feedback	over	waar	ze	staan	en	wat	beter	zou	kunnen.

‘Wij zien graag
 zelfbewuste
 onderwijsmensen’

Arnold	Jonk:	“Ik	denk	niet	dat	er	een	landelijke	toets	voor	burgerschap	komt.
Het	zal	draaien	om	de	ambities	van	een	school,	en	of	deze	worden	waargemaakt.”
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Schoolbestuur (september 2013): “Onderwijs hoeft niet nuttig te zijn, 

maar zinnig. Op nuttig, meetbaar, wordt echter wel steeds meer 

nadruk gelegd.”

“Als onderwijs zinnig is, is het ook nuttig. Veel scholen die 

op het ene aspect goed met kinderen werken, geven ook 

de andere kanten van de leerling goede aandacht. Er is een 

duidelijke positieve samenhang tussen je goed voelen, goed 

bewegen, en je leerresultaten. De hele dag alleen maar stam

pen gaat niet.”

Komt er meer transparantie in het toezicht? Schoolleiders vinden dat 

ze onvoldoende inzicht hebben in wat er van hen wordt verwacht.

“Dat staat op onze website, die we overigens wat overzichtelij

ker gaan maken. We willen heel transparant zijn. We hebben 

onlangs een filmpje van drie minuten geplaatst op YouTube, 

waarin we ouders uitleggen hoe wij werken. Dat soort dingen 

gaan we ook doen voor leraren en schoolleiders. Ons kwali

teitstoezicht is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in 

wat belangrijk is voor goed onderwijs. Daarnaast overwegen 

we om per jaar bepaalde accenten te leggen.”

Er zouden hardnekkige verschillen zijn tussen de ene en de andere 

inspecteur.

Scholen verlangen terecht dat het niet uitmaakt wie er ’s 

morgens aanbelt, en dat de inspecteur hun omstandighe

den maximaal meeweegt. Die twee wensen zijn soms echter 

moeilijk te rijmen. Je kunt objectiviteit bevorderen met een 

lange checklist, maar dan kun je nauwelijks meer rekening 

houden met de omstandigheden van de school. Inspecteurs 

kunnen nooit helemaal objectief zijn, het blijft mensen

werk. Wij investeren in hun professionele ontwikkeling en 

streven ernaar om vanuit dezelfde normen naar scholen te 

kijken. Dat vinden we vruchtbaarder dan het dichttimmeren 

van toezicht met een checklist.”

Sommige scholen vinden dat ze te snel een stempel krijgen, dat door 

de publicatie op internet grote impact heeft.

“Alles wat wij doen is openbaar, mede dankzij journalis

ten die rechtszaken tegen ons hebben gevoerd. Dat heeft 

grote waarde. Ik snap dat dat lastig is voor scholen die daar 

niet goed uit komen. Onze oordelen zijn gebaseerd op de 

opbrengsten, maar ook op heel veel waarnemingen. Ons 

bezoek is heel grondig en het wordt gevolgd door een (wet

telijk vastgelegde) periode van hoor en wederhoor. Bij de 

Engelse inspectie zitten er twee weken tussen het moment 

van bezoek en van publicatie, bij ons minimaal twee maan

den. Voor de publicatie krijgt de school zelfs nog een maand 

de tijd om zich hierop voor te bereiden, zodat ze bijvoor

beeld eerst zelf de ouders kunnen informeren en alvast kun

nen nadenken over een verbeterplan.”

Een suggestie van een schoolleider: laat het onderwijsveld zelf, 

samen met ouders en sectororganisaties, definiëren wat zij verstaan 

onder goed onderwijs. Als je het toezicht op schoolbestuurlijk en 

gemeentelijk niveau legt, krijg je meer eigenaarschap van het 

werkveld.

volle breedte’ (juni 2013), dat gaat over de tijdsbesteding 

op scholen, blijkt dat het aantal uren dat aan taal en 

rekenen wordt besteed sinds eind jaren negentig weinig is 

veranderd.

We hebben een zelfbewuste sector nodig om tot onderwijs

kwaliteit te komen. We willen ook graag in discussie met 

schoolleiders. Zij moeten niet alles wat de inspecteur zegt 

meteen tot wet verheffen. Scholen, ouders, leerlingen en de 

overheid hebben eigen doelen. Met elkaar maken we goed 

onderwijs. Ons kader formuleert de basiskwaliteit. Als die 

op orde is, begint het pas.”

Is de inspectie niet te veel gericht op opbrengstgericht werken? 

Jan Verweij, docent van het jaar 2012, zei in tijdschrift 

d e  i n s p e c t e u r  e n  p r o f i l

•	 	De	inspectie	heeft	100	fte	inspecteurs	in	dienst	die	zich	met	

de	kwaliteit	van	het	onderwijs	bezighouden	(dus	exclusief	

inspecteurs	Rekenschap).

•	 	Van	de	inspectiewerknemers	is	63	procent	vrouw.

•	 	De	inspecteur	is	gemiddeld	49,6	jaar	oud.

•	 	In	2012	bezochten	de	inspecteurs	2.757	scholen	

(kwaliteitsonderzoek,	vierjaarlijkse	bezoeken,	bestuurs

gesprekken	en	de	OVsteekproef)	en	808	vvelocaties.	

Daarnaast	zijn	nog	4.676	scholen	‘vanachter	het	bureau’	

onderzocht.

•	 	Iedere	poinspecteur	heeft	één	van	de	vijf	kantoren	

(Utrecht,	Tilburg,	Zwolle,	Leeuwarden,	Zoetermeer)	als	

stand	plaats,	waar	gewerkt	kan	worden	aan	het	voor

bereiden	of	afhandelen	van	bezoeken,	waar	overleggen	

plaatsvinden	et	cetera.

•	 	Er	is	geen	specifieke	functie	regioinspecteur.	Wel	is	iedere	

inspecteur	gekoppeld	aan	een	aantal	besturen,	waarvan	de	

scholen	in	hetzelfde	gebied	liggen.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	

inspecteur	goed	zicht	heeft	op	de	specifieke	kenmerken	van	

de	regio.

•	 	Lopende	onderzoeken/toetsingskaders:

	 –	PO:	Toezichtkader	PO/VO	2011

	 –		PO:	Toezichtkader	Samenwerkingsverbanden	(Passend	

onderwijs,	wordt	gefaseerd	ingevoerd)

	 –		PO:	Beleidsregel	financieel	toezicht	PO	en	VO	2011

Daarnaast	zijn	er	uitbreidingsmodules	voor	specifieke	onder

werpen:	taal,	nieuwkomers,	(hoog)begaafdheid,	leraarschap,	

vve,	stellen,	opbrengstgericht	werken,	ict,	tussenschoolse	

overgangen,	bestuurlijk	handelen,	sociale	cohesie/sociale	

veiligheid.	Deze	modules	zijn	vaak	ontwikkeld	voor	thema

onderzoeken	en	kunnen	zo	nodig	ook	worden	ingezet	als	een	

specifieke	situatie	op	een	school	daar	om	vraagt.

Bron:	Inspectie	van	het	Onderwijs
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“Dat is nu al de situatie. Wij kijken naar de basiskwaliteit, 

we definiëren niet goed onderwijs. Daar zijn scholen zelf 

verantwoordelijk voor. Amsterdam presenteerde onlangs 

bijvoorbeeld een eigen auditsysteem.”

Maar alle scholen moeten werken volgens ‘Beter Presteren’.

“Ja, maar hoe sturend is dat? Rondom de basiskwaliteit zit 

nog zóveel ruimte.”

Wordt de toegevoegde waarde belangrijker in jullie beoordeling?

“Wij proberen testscores zo goed mogelijk te corrigeren 

met het oog op de specifieke leerlingpopulatie. Maar hele

maal zuiver krijg je het nooit. Daarom doen we nu een 

pilot. We merken dat het veel vraagt van de datakwaliteit 

op scholen. Daarnaast is de vraag: hoe breed kijk je? Gaat 

het om rekenen, taal, of ook over wereldoriëntatie, sociaal

emotionele vaardigheden, burgerschap? We kijken of we 

thema _ de onderwijsnspec tie

een breder opbrengstenbegrip kunnen hanteren. Daar gaat 

de school zelf een belangrijke rol in spelen. Ik denk niet 

dat er een landelijke toets voor burgerschap komt. Het zal 

draaien om de ambities van een school, en of deze worden 

waargemaakt.”

Welke lessen trekt de inspectie uit de gebeurtenissen rond Ibn 

Ghaldoun?

“Daar denken we nu over na. Eind dit jaar gaan we daar

over rapporteren. Aan de maatschappelijke verontwaar

diging over de examenfraude kun je zien dat er in onze 

samenleving ongelooflijk veel waarde wordt gehecht aan 

diploma’s. En aan ons oordeel.”

Moet de controle op slecht presterende scholen strenger worden?

“Die is vrij streng.”

Hoe kon de situatie bij Ibn Ghaldoun dan zo lang voortduren?

“Daar kijken wij ook naar. Wij proberen daarvan te leren. 

Want onze risicoaanpak moet slecht presteren juist tegen

gaan.” _

Met dank aan Edwin Borger, onderwijsadviseur en schoolleider bij 

de Bloemendaalse Schoolvereniging, die input heeft geleverd voor 

dit interview.

‘ w e  d e f i n i ë r e n  n i e t  g o e d 
o n d e r w i j s .  d a a r  z i j n  s c h o l e n 
z e l f  v e r a n t w o o r d e l i j k  vo o r ’

De	inspectie	heeft	100	fte	inspecteurs	in	dienst	die	zich	met	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	bezighouden.	Arnold	Jonk:	“Inspecteurs	kunnen	
nooit	helemaal	objectief	zijn,	het	blijft	mensenwerk.”
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‘ i k  pro b eer  ze  een  s ta p  vo o r  t e  z i j n ’

Veel	scholen	zien	op	tegen	een	bezoek	van	de	

onderwijsinspecteur.	Waarom	die	angst?	Is	die	

terecht?	Hoe	kun	je	als	schoolleider	de	druk	

wegnemen	en	goed	beslagen	ten	ijs	komen?	

“Een	school	moet	zijn	eigen	inspecteur	zijn.”	

tekst vanja de groot

Help,

thema _ de onderwijsnspec tie

de inspectie
op bezoek!

Foto:	Chris	Keulen/Hollandse	Hoogte16



Bas van der Zanden, directeur van de Utrechtse Schoolver

eniging (eenpitter) kreeg onlangs voor het eerst in zijn nog 

jonge carrière als schoolleider de inspectie over de vloer. 

De druk zat voor hem vooral in het feit dat het beoorde

lingsrapport een paar jaar op de website van de inspectie 

staat. “Het kan best zijn dat bepaalde verbeterpunten een 

half jaar na het bezoek al opgelost zijn.” Edwin Willemsen 

is directeur van obs Vuurvogel in Bergschenhoek. De school 

is het verse resultaat van een fusie tussen een Jenaplans

school en een reguliere basisschool. Willemsen krijgt in 

december de inspectie op bezoek en maakt zich er ook zor

gen over dat zaken die nog niet helemaal op orde zijn in de 

openbaarheid komen. “De fusie was een hele klus en veel 

administratieve dingen moeten nog op elkaar afgestemd 

worden. Je weet niet zeker of je een inspecteur krijgt die 

echt naar je verhaal luistert en ook zo’n fusie meeweegt in 

het oordeel.”

>

Schoolleider Willemsen stelt zich verre van volgzaam op 

en bereidt zichzelf en het team voor op een inspectie

bezoek door helder te krijgen waar de school staat. “Ik 

probeer de inspectie eigenlijk een stap voor te zijn door 

bijvoorbeeld onze Citouitslagen te analyseren en een aan

valsplan te maken voor zwakke punten. Het team moet 

doordrongen zijn van waar de school mee bezig is. Zorg 

dat iedereen hetzelfde verhaal vertelt en daar ook achter 

staat. Daarmee voorkom je onzekerheid.”

Schoolleider Van der Zanden trad zijn eerste inspectie

bezoek open en eerlijk tegemoet. “Presenteer je school 

zoals die is, geef aan waarom bepaalde zaken er zo voor 

staan en wat je wilt verbeteren. Als je je team uitlegt 

waar de inspectie op beoordeelt, maak je het bezoek 

minder beladen. De inspecteur kijkt echt niet of de boek

jes recht staan en het bord schoon is, die angst kun je 

wegnemen.” Het heeft geen zin om je in te dekken, vindt 

hij, “de opbrengsten staan toch zwart op wit. Toen ik nog 

Edwin	Willemsen,	directeur	
van	obs	Vuurvogel	in	
Bergschenhoek:	“Ik	analyseer	
onze	Citouitslagen	en	maak	
een	aanvalsplan	voor	zwakke	
punten.”

Onderwijsadviseur	Thijs	
Radersma:	“Benut	de	
mogelijkheid	tot	wederhoor,	
dat	doen	scholen	te	weinig.”

Niet te meegaand
Thijs Radersma, onderwijsadviseur en een van de auteurs 

van het boek ‘Overleef de onderwijsinspectie!’ herkent de 

vrees van de schoolleiders voor het opgeplakt krijgen van 

een etiket. “Ook ontstaat onrust door onbekendheid met 

de werkwijze van de inspectie. Schoolleiders gaan vaak 

nog te gemakkelijk mee in het oordeel van de inspectie, 

in veel gevallen door beïnvloeding van hun bestuur”, 

meent Radersma. Schoolleiders, intern begeleiders (ib’ers) 

en leerkrachten moeten volgens hem precies weten op 

welke indicatoren de inspectie gaat letten, zodat ze daar 

op in kunnen haken en die onderdelen verbeteren indien 

nodig. “Bespreek dit in de teamvergadering. Ook waar je 

de inspectie nog meer op wilt wijzen, wat niet direct aan 

de oppervlakte zichtbaar is maar wel aandacht verdient. 

En benut de mogelijkheid tot wederhoor, door eventueel 

aanvullingen te doen in het beoordelingsrapport. Dat doen 

scholen te weinig.” Radersma betreurt het dat de inspectie 

niet actiever is in het communiceren van het beoordelings

instrumentarium. “Zo kan een leerkracht veel hebben aan 

het vooraf bekijken van het lesobservatieformulier.” Dit 

formulier staat dan ook in het boek.

‘d e  i n s p e c t e u r  k i j k t  e c h t  n i e t 
o f  d e  b o e k j e s  r e c h t  s ta a n  e n 
h e t  b o r d  s c h o o n  i s ’

Bas	van	der	Zanden,	
directeur	van	de	Utrechtse	
Schoolvereniging:	
“Presenteer	je	school	zoals	
die	is,	het	heeft	geen	zin	je	in	
te	dekken.”
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leerkracht was kwam het wel eens voor dat de inspectie 

bewust ‘een andere kant op werd gestuurd’ door zwakke 

punten te verhullen. Die spelletjes speel ik niet.”

Spiegel
De transparante houding richting de inspectie heeft 

volgens Van der Zanden geleid tot een ‘prettig gesprek’. 

“De inspecteur gaf bijvoorbeeld tips voor verbeteringen, 

zoals hoe je remedial teaching specifieker kunt evalueren. 

Ik waardeer het dat je een objectieve spiegel voorgehou

den krijgt, zelfs al is die zakelijk en hard. Overigens had 

de inspecteur ook oog voor de algehele sfeer op school 

en koppelde hij zijn gevoel daarover terug.” Willemsen 

van De Vuurvogel vindt het terecht dat er een instantie 

is die er op toeziet of het onderwijs het overheidsgeld 

goed besteedt. “Het is fijn als iemand meedenkt en je 

vertelt waar je als school nog aan moet werken en hoe. 

Een inspecteur gaf me ooit zijn 06nummer voor als ik 

nog vragen had of hulp nodig.” Hij vindt het jammer 

als het puur een ‘afrekenbezoek’ betreft. “Aan het halen 

van het voorgeschreven aantal lesuren zie je niet of een 

school goed is.” Willemsen snapt dat inspecteurs vooral 

de opdracht hebben om te kijken naar wat niet goed gaat, 

maar kan het waarderen als iemand ook oog heeft voor 

de brede ontwikkeling van kinderen en wat daarbij wél 

goed gaat.

Smalle focus
Hoewel beide schoolleiders deels goede ervaringen met de 

inspectie hebben, vindt onderwijsadviseur Radersma de 

organisatie niet meer de kritische vriend die het vroeger 

was. “Door de komst van risicogericht toezicht ligt het 

accent te veel op eindopbrengsten, en dan met name op 

de scores voor rekenen en taal. Dat zegt niets over of je als 

“Naarmate	scholen	meer	zelfinzicht	en	

vertrouwen	hebben	in	de	eigen	kwaliteit	

neemt	de	vrees	voor	een	inspectiebezoek	

af,	daar	ben	ik	van	overtuigd.	Een	school	

moet	zijn	eigen	inspecteur	zijn!”	Aan	het	

woord	is	Mieke	van	Schijndel,	inspecteur	

primair	onderwijs	in	ZuidNederland	

en	inspecteur	Samenwerkend	Toezicht	

Jeugd	(landelijk).	“Als	scholen	een	

gesloten	deurenbeleid	voeren,	er	weinig	

klassenbezoeken	plaatsvinden	en	er	geen	

open	professionele	cultuur	heerst,	lijkt	

het	me	dat	men	daar	eerder	nerveus	is.”	

De	angst	van	schoolleiders	voor	het	jaren	

achtereen	online	staan	van	een	beoordeling	

smoort	ze	in	de	kiem.	“Als	een	school	goed	

horizontaal	communiceert	en	de	dialoog	

aangaat	met	ouders	en	de	omgeving,	

dan	zouden	derden	niets	nieuws	moeten	

aantreffen	op	de	site	van	de	inspectie.”

Over	de	houding	die	een	inspecteur	zou	

moeten	aannemen	–	kritische	vriend,	

deskundige	gesprekspartner	of	juist	een	

berekenende	controleur	–	is	Van	Schijndel	

helder.	“Een	inspecteur	moet	betrokken	

zijn,	maar	met	distantie.	Om	adequaat	en	

objectief	te	kunnen	spiegelen.	Scholen	

zijn	autonoom	in	het	inrichten	van	hun	

onderwijs,	het	is	niet	de	voornaamste	taak	

van	de	inspectie	om	hen	daarnaast	ook	

te	adviseren.	Wel	kun	je	ze	inspireren	en	

stimuleren,	goede	voorbeelden	op	andere	

scholen	aanhalen	en	ook	zaken	die	goed	

gaan	benoemen.”	De	(eind)opbrengsten	

vormen,	net	als	bijvoorbeeld	observaties,	

een	indicatie	voor	de	kwaliteit,	aldus	

Van	Schijndel.	“Daar	rekenen	we	scholen	

niet	op	af,	maar	spreken	we	ze	op	aan:	

kloppen	de	resultaten,	wat	betekenen	

ze,	zijn	ze	misschien	onder	de	maat	

door	een	wisseling	in	leerkracht,	een	

slechte	rekenmethode,	de	onstabiele	

thuissituatie	van	een	leerling,	speelt	het	

opleidingsniveau	van	de	ouders	een	rol,	et	

cetera.	Onder	het	motto:	wat	moet	beter,	

kan	beter	en	is	beter.”

De	inspecteur	beaamt	dat	het	

risicogerichte	toezicht	heeft	geleid	tot	

een	versmalde	focus.	“Dat	was	in	eerste	

instantie	bedoeld	om	(zeer)	zwakke	

scholen	er	weer	bovenop	te	krijgen.	

Dat	lukt	aardig,	het	aantal	is	sterk	

gereduceerd.	De	inspectie	oriënteert	

zich	momenteel	echter	op	het	verbreden	

en	meer	differentiëren	van	het	toezicht	

en	is	bezig	met	het	herijken	van	het	

waarderingskader.	Er	lopen	pilots	met	

bezoeken	waarin	(weer	meer)	wordt	

gekeken	naar	de	sociaalemotionele	

competenties,	welbevinden,	burgerschap,	

leraarschap,	de	rol	van	de	schoolleider	en	

het	bestuurlijk	handelen.”

w at  z e g t  d e  i n s p e c t e u r ?

‘ h e t  t e a m  m o e t  d oo r d ro n g e n  z i j n 
va n  wa a r  d e  s c h oo l  m e e  b e z i g  i s 
e n  da a r  oo k  ac h t e r  s ta a n’ 

‘ w e  r e k e n e n  s c h o l e n  n i e t  a f  o p  o p b r e n g s t e n , 
m a a r  s p r e k e n  z e  e r  o p  a a n ’

“Een	inspecteur	moet	betrokken	zijn,	maar	
met	distantie”,	aldus	inspecteur	Mieke	van	
Schijndel.	
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school het beste uit een kind haalt. Zelfs zwakke scholen 

doen dat. Etikettering werkt demotiverend. Bovendien 

gaan scholen zich voegen naar dit Angelsaksische model 

van cijfermatig controleren en sanctioneren, door steeds 

meer toetsen af te nemen. Het toezicht zou meer in de 

volle breedte gericht moeten zijn op de kwaliteit. Ook Wil

lemsen en Van der Zanden vinden dat het toezicht te veel 

op leerprestaties focust. “Feedback op andere punten krijg 

ik nu alleen via intercollegiale visitatie”, aldus Van der 

Zanden. _

m e e r  w e t e n ?
De	publicatie	‘Overleef	de	onderwijsinspectie!’	

(2013)	biedt	schoolleiders,	ib’ers	en	leerkrachten	

op	basisscholen	een	handreiking	waarmee	zij	

zich	voor	kunnen	bereiden	op	een	

inspectiebezoek.	Het	vertaalt	de	indicatoren	

waar	de	inspectie	op	let	naar	de	praktijk	en	

maakt	ze	concreet.	Inclusief	tips	en	checklisten.	Meer	

informatie:	www.overleefdeonderwijsinspectie.nl

e e n d a a g s e  s t u d i e d a g

Hoe	kan	een	schooldirecteur	samen	met	het	team	het	

bezoek	van	de	onderwijsinspectie	goed	voorbereiden?	

Hoe	houdt	een	schooldirecteur	de	regie	op	het	gesprek	

met	de	inspecteur?	En	hoe	zorgt	de	directeur	voor	een	

effectieve	informatieuitwisseling	met	het	bestuur?	

De	AVS	verzorgt	voor	directeuren	en	ib’ers	de	eendaagse	

studiedag	‘Bezoek	onderwijsinspecteur:	leiden	of	lijden,	

lust	of	last?’.	Met	onder	andere	theorie	over	de	werkwijze	

van	de	inspectie,	de	verschillende	toetsingskaders	en	

actuele	onderzoeken.	Ook	is	er	aandacht	voor	het	omgaan	

met	een	inspectierapport	waar	de	schooldirecteur	het	niet	

mee	eens	is.	Tijdens	de	studiedag	is	–	indien	mogelijk	–	

een	onderwijsinspecteur	aanwezig	om	mee	in	gesprek	te	

gaan.

Data:	13	november,	11	december	(2013)	of	5	februari	(2014)

Meer	informatie: www.avspifo.nl

Verbreed uw horizon 
nieuw in het reisaanbod: curaçao

goed onderwijs door visionair leiderschap

De	2.000	euro	aan	professionaliseringsgelden	voor	schoolleiders	(CAO	PO	2013)	kunnen	voor	deze	educatieve	reizen	
ingezet	worden.	Ook	zijn	er	mogelijkheden	voor	subsidies	via	het	Europees	Platform.	

Komend	schooljaar	organiseert	de	AVS	weer	culturele	en	
thematische	reizen	met	schoolbezoeken	naar	bestem
mingen	binnen	en	buiten	Europa.	Nieuw	in	het	aanbod	
is	een	reis	naar	Curaçao,	van	18	tot	en	met	26	januari	
2014.	De	andere	geplande	reizen	gaan	naar	Fins Lapland	
(16	t/m	23	februari	2014)	en	Dubrovnik	in	Kroatië	(25	t/m	
31	oktober	2014).	De	AVS	organiseert	ook	studiereizen	
op	maat,	bijvoorbeeld	naar	Denemarken,	Polen,	Oosten
rijk,	Malta,	Marokko,	Israël	en	de	VS.

Thema’s	lopen	uiteen	van	Passend	onderwijs	tot	
brede	schoolontwikkeling,	kinderopvang,	ict,	
onderwijsachterstanden,	integratie,	meertalig	
onderwijs	en	leiderschap.

Meer	informatie:	www.avs.nl/educatievereizen	of	de	
brochure	Educatieve	reizen	2013/2014	
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‘zeer  z wa k k e  s c h o o l’  –  en  da n?

thema _ de onderwijsnspec tie

Waarschijnlijk	staatie	in	de	top	5	ergste	nachtmerries	voor	schoolleiders:	je	school	belandt	

op	het	overzicht	zeer	zwakke	scholen	van	de	inspectie.	Welke	impact	heeft	dat	op	het	team	en	

de	ouders?	Vier	schoolleiders	–	die	ieder	een	zeer	zwakke	school	uit	het	slop	trokken	–	vertellen.	

“De	naweeën	van	een	negatieve	beoordeling	duren	lang.”		 tekst lisette blankestijn

Een loep
over je school

Foto:	Studio	rUZ

20



>

‘De instroom heeft een klap gehad’

‘Bij de inloop roepen ouders 
de leerkracht zomaar
op het matje’

Openbare basisschool Lyts Libben 

in Berlikum 

•	 	najaar	2012:	op	de	lijst	zeer	zwakke	

scholen

•	 	zomer	2013:	basistoezicht

“De school werkte al jaren op een te laag 

plan”, vertelt interimdirecteur Marian

ne Vijftigschild. “Er waren veel teamwis

selingen, en de directeur werd ziek toen 

de Citoscores beneden de maat bleken. 

Het was geen verrassing dat de inspectie 

de school als onvoldoende beoordeelde. 

Het bestuur heeft, in overleg met mij, 

wisselingen in het team aangebracht. 

Dat had een goed effect, al gaf het ook 

gemor bij degenen die er nog maar kort 

waren. ‘Kan ik de rotzooi van een ander 

opruimen’, is dan het gevoel.

Mijn ervaring is dat de ouders eerst erg 

schrikken, als ze horen dat de school 

van hun kinderen het niet goed doet. 

Daarna, als ze merken dat hun kind het 

naar de zin heeft, valt het toch mee. Ze 

willen weten wat je eraan gaat doen. 

Maar later, als er een keer een probleem 

is of er een moeilijk gesprek gevoerd 

moet worden, dán krijg je het terug. 

Dan ligt alles natuurlijk aan de school. 

De school is haar goede naam kwijt. 

Zo’n negatieve beoordeling werkt erg 

lang na. De kinderen die we hadden 

hebben we gehouden, maar de instroom 

heeft wel een klap gehad. Nu hebben 

we een jaar keihard gewerkt, we heb

ben het helemaal voor elkaar, en toch 

moeten we een leerkracht inleveren 

omdat we te weinig kleuters hebben. De 

tik die je krijgt, wordt zo een straf van 

drie tot vijf jaar. Daarbij komt dat de 

negatieve beoordeling te lang op de site 

van de inspectie blijft staan. Daar zou

den ze alerter op kunnen zijn, omdat de 

naweeën zo lang duren.

Mijn klus zit er nu bijna op. 

Door opbrengstgericht en planmatig 

te werken hebben we de school er weer 

bovenop gekregen. Dat is een voordeel 

van verscherpt toezicht. We hebben de 

zorg nu zo goed op orde, menig school 

kan daar niet aan  tippen.” _

Openbare basisschool De Horizon 

in Harmelen

•	 	najaar	2012:	op	de	lijst	zeer	zwakke	

scholen

•	 	zomer	2013:	toezichtarrangement	

	zwakke	school

Directeur Ed Ilgen: “Op zo’n lijst belan

den, dat doet wat met een school. 

Natuurlijk merkte het team al dat de 

‘d e  t i k  d i e  j e  k r i j g t , 
w o r d t  e e n  s t r a f  v a n 

d r i e  tot  v i j f  j a a r ’

Interimdirecteur	Marianne	Vijftigschild:	
“Na	een	jaar	keihard	werken,	hebben	we	het	
helemaal	voor	elkaar.”

school onderuit gleed, en daar gingen 

zij in mee. En toen kwam ook nog eens 

die beoordeling ‘zeer zwak’ er overheen. 

Dat is zwaar frustrerend, voor een team 

dat jarenlang keihard (maar stuurloos) 

heeft gewerkt. Ik kwam op deze school 

nadat de inspectie was geweest. Toen ik 

duidelijk maakte dat er een zware taak 

voor ons lag, gaf ik aan: wie mee gaat, 

doet dat voor de volle 100 procent. We 

moeten sluiten als de school niet beter 

wordt. Daarbij hebben we voortdurend 

voor ogen gehouden voor wie we het 

deden: voor het kind. Ik heb beleidsma

tige en administratieve veranderingen 

doorgevoerd en gezorgd voor direct 

zichtbare verbeteringen: rommel uit de 

gang, ruimte logischer indelen, afspra

ken over de start van de dag, hoe je de 

school binnenloopt, dat soort zaken. 

Maar de belangrijkste vooruitgang boek

ten de leerkrachten, in de klas.

In het najaar hebben we een informa

tieavond voor de ouders georganiseerd, 

om het rapport van de inspectie toe 

te lichten. Omdat we inmiddels al een 
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paar maanden verder waren, konden 

we goed aangeven wat we eraan gingen 

doen. De verplichte brief van de onder

wijsinspectie heb ik toen uitgedeeld, 

mét een print van mijn eigen verhaal. 

Door deze werkwijze viel de reactie van 

de ouders mee. We hebben ze het afge

lopen jaar steeds bijgepraat. Maar toch 

zijn er kinderen van school gehaald 

en de instroom is gestopt. Sommige 

‘We zijn niet zielig, we gaan door’
Basisschool De Regenboog,  locatie 

 Groenoord in Schiedam

•	 	voorjaar	2012:	op	de	lijst	zeer	zwakke	

scholen

•	 	zomer	2013:	toezichtarrangement	

	zwakke	school

“Toen we als zeer zwak beoordeeld wer

den, kostte dat mij en de rest van het 

team slapeloze nachten. Verschrikkelijk 

vonden we het. Dit kon ons toch niet 

overkomen!” Directeur Carolien van 

Collenburg schetst de ernst van zaak. 

“Verschillende teamleden waren in eer

ste instantie opstandig en teleurgesteld 

richting de inspectie. Samen met de ib’er 

ben ik (toen nog adjunctdirecteur) de vol

gende dag meteen om de tafel gaan zitten 

om een analyse te maken. Dus niet bij de 

pakken neerzitten, maar: waar staan we 

nu en wat hebben we nodig? Vooral de 

zorg en het klassenmanagement moes

ten beter. We startten met een plan van 

aanpak, daarnaast kregen we hulp van de 

Vliegende Brigade van de PORaad. Ook 

het team kwam meteen in beweging.

‘d e  v e r p l i c h t e  b r i e f  v a n  d e  o n d e r w i j s 
i n s p e c t i e  h e b  i k  u i t g e d e e l d ,  m é t  e e n  p r i n t 

v a n  m i j n  e i g e n  v e r h a a l ’

‘d e  k i n d e r e n  z e g g e n  h e t  z e l f : 
z e  m e r k e n  d at  e r  m e e r  s t r u c t u u r  i s ’

Directeur	Ed	Ilgen:	“De	belangrijkste	vooruit
gang	boekten	de	leerkrachten,	in	de	klas.”

Directeur	Carolien	van	Collenburg:	
“Verschillende	teamleden	waren	in	eerste	
instantie	opstandig	en	teleurgesteld	richting	
de	inspectie,	maar	het	heeft	ons	als	school	
uiteindelijk	veel	verder	gebracht.”

In samenspraak met het bestuur heb

ben we het inspectierapport afgewacht 

voordat we de ouders informeerden. Dat 

deden we tijdens een ouderavond, het 

bestuur was daarbij aanwezig. Wij heb

ben die avond de nieuwe groepsplannen 

gepresenteerd. We waren opgelucht toen 

we merkten dat we het vertrouwen van de 

ouders kregen. Veel van hen waren overi

gens verbaasd over het inspectieoordeel.

Na een jaar was er een tussentijds 

kwaliteitsonderzoek. Een extra span

nend moment voor de leerkrachten. 

Nu moeten we knallen, dachten ze. 

Gelukkig waren de tussentijdse resul

taten voldoende en zag de inspectie 

een positieve ontwikkeling; we zijn nu 

als zwak beoordeeld. Het verscherpte 

toezicht heeft ons veel tijd en energie 

gekost, maar ook veel opgeleverd. In de 

media heerst er vaak weerstand tegen 

het inspectiebeleid en opbrengstgericht 

werken. Ik begrijp dat mensen erte

genaan lopen dat er zo op prestaties 

gefocust wordt. Als je op zo’n lijst staat, 

voel je de druk ervan: er gaat een loep 

over je school. Het heeft ons echter als 

school wel veel verder gebracht. Iedere 

leerling is nu in beeld. De kinderen 

zeggen het zelf: ze merken dat er meer 

structuur is. We zijn niet zielig, we 

gaan door. Nu komt het aan op verfij

ning en borging. Op naar een basis

arrangement!” _

kritische ouders verplichten ons voort

durend om ons te verantwoorden. Bij de 

inloop roepen ze de leerkracht zomaar 

op het matje, en daarna is het: ‘fijne 

dag verder!’ Ze beseffen niet waarmee 

ze hem of haar dan opzadelen. Maar 

we zitten in de lift, en de opbrengsten 

gaan gelukkig weer omhoog. Waar

schijnlijk krijgen we na de komende 

Citoeindtoets basistoezicht.” _

22



“Het	team	heeft	met	veel	bezieling	fantastisch	werk	verricht	en	de	steun	van	de	ouders	was	daarbij	
hartverwarmend.”	

kwalificatie ‘zeer zwak’ is dat we van 

het bestuur extra middelen en formatie 

kregen. Daarmee konden we van drie 

naar vier klassen, en onze ib’er kreeg 

extra uren. Omdat ik vertrouwen in 

de vooruitgang had, heb ik vervroegd 

inspectiebezoek aangevraagd. Ik wilde 

van die lijst af! Dat is nu gelukt. Die 

extraatjes in de formatie raken we hier

door gedeeltelijk wel weer kwijt. Dat is 

jammer, maar ik begrijp het wel.

Het team heeft met veel bezieling fan

tastisch werk verricht en de steun van 

de ouders was daarbij hartverwarmend. 

Op de eerste schooldag stond er een bos 

bloemen, en de Stichting Dorpsbelan

gen stuurde een grote taart.” _

thema _ de onderwijsnspec tie

‘Als het dan weer beter gaat,
is dat óók snel doorverteld’
Openbare basisschool De Holm 

in Den Andel

•	 	voorjaar	2012:	op	de	lijst	zeer	zwakke	

scholen

•	 	zomer	2013:	basistoezicht

Sineke Sietsema, directeur onderwijs

team: “De impact van die lijst op het 

team was enorm. Verdriet, zelfverwij

ten, schaamte. Maar de meeste teamle

den snapten het wel. De sectordirecteur 

heeft een externe deskundige een ana

lyse laten maken en gezorgd voor een 

frisse wind in het team, waaronder een 

nieuwe ib’er en locatieleider. Ze stuurde 

de ouders een brief waarin ze diep door 

het stof ging en ook tijdens ouderavon

den gaf ze opening van zaken. In juni 

2012 werd ik aangesteld als directeur. 

Op een ouderavond waar ook het ver

beterplan werd gepresenteerd, werd ik 

voorgesteld aan de ouders. Ik heb zelf 

regelmatig een ouderavond belegd, 

waarin we als school met de billen bloot 

gingen en vertelden over onze aanpak. 

Veel ouders hadden al klachten, maar 

toen er echt zo’n oordeel lag vroegen ze 

zich terecht af waarom er niet eerder 

was ingegrepen. Onze school staat in 

een klein dorp, op verjaardagen werd 

er over gepraat. Tegelijkertijd is dat 

een voordeel: als het dan weer beter 

gaat, is dat óók weer snel doorverteld. 

En dat was al snel. Ik heb een operati

oneel plan gemaakt, dat inzet op het 

leerkrachthandelen en het pedagogisch 

klimaat. Ook hebben we populaire 

activiteiten uit het slop gehaald, zoals 

onze poëzieprojecten die vroeger goed 

bekend stonden. Een voordeel van die 

‘o n z e  s c h o o l  s ta at  i n  e e n  k l e i n  d o r p, 
o p  v e r j a a r d a g e n  w e r d  e r  o v e r  g e p r a at ’

Directeur	onderwijsteam	Sineke	Sietsema:	“Ik	
heb	regelmatig	een	ouderavond	belegd,	waarin	
we	als	school	met	de	billen	bloot	gingen.”
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Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/arbeidsongeschiktheid 
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdagingen	

aan.	De	aanpak	kan	bijzonder	zijn	en	voor	meerdere	scholen	nuttig.	

Deze	maand	in	Zo	kan	het	ook!:	De	Rotterdamse	Children’s	Zone	stoomt	

achterstandsleerlingen	sinds	vorig	jaar	klaar	voor	een	succesvolle	toekomst.	

Twee	scholen	in	de	wijk	Hillesluis	zetten	extra	leerkrachten	en	onderwijstijd	

in	om	dit	te	realiseren.	 tekst winnie lafeber

“Omdat	taal	en	rekenen	veel	aandacht	ver

gen,	kwamen	we	niet	toe	aan	het	stimuleren	

van	de	brede	ontwikkeling.	Door	de	leertijd

uitbreiding	van	25	naar	35	uur	hebben	we	

nu	veel	meer	tijd	voor	vakken	als	wereld

oriëntatie,	een	uitstapje	naar	een	museum	

of	loopbaanoriëntatie.	Kinderen	die	anders	

de	wijk	bijna	niet	uitkomen,	leren	nu	meer	

van	de	wereld.”	Aan	het	woord	is	Sandra	de	

Vette,	directeur	van	de	Willem	van	Oranje	en	

Savornin	Lohmanschool	in	de	wijk	Hillesluis,	

een	van	de	zeven	wijken	van	RotterdamZuid	

die	volgens	het	concept	Children’s	Zone	

werken.	Uiteindelijke	doel	van	de	pilot	is	

dat	leerlingen	in	RotterdamZuid	in	2030	

gemiddeld	net	zo	goed	presteren	als	hun	

leeftijdgenoten	in	de	vier	grote	steden.	

Het	grote	voorbeeld	is	de	Harlem	Children’s	

Zone	in	New	York,	waar	scholen	in	een	

achterstandswijk	bovengemiddeld	kunnen	

presteren	door	een	ambitieuze	aanpak	voor	

leerlingen	en	ouders.

“De	gemeente	Rotterdam	wilde	dit	concept	in	

de	focuswijken	toepassen”,	vertelt	De	Vette.	

“Er	zijn	wel	verschillen	met	Amerika,	waar	

een	leerkracht	soms	maar	zes	kinderen	in	

de	klas	heeft,	maar	het	idee	is	hetzelfde.	

Wij	verwachten	veel	van	de	kinderen,	die	

op	hun	beurt	ook	hoge	ambities	hebben.	

Een	van	de	pijlers	is	een	doorgaande	ontwik

kellijn	van	0	tot	18	jaar.	Peuters	kunnen	al	in	

groep	0	instromen	en	er	zijn	goede	contacten	

met	het	voortgezet	onderwijs,	waardoor	er	

minder	kans	is	op	uitval.”

Op	de	twee	scholen	in	Hillesluis	zitten	kin

deren	van	groep	1	en	2	tot	16	uur	en	groep	

3	tot	en	met	8	zelfs	tot	17	uur	in	de	klas.	Op	

woensdag	zijn	alle	kinderen	om	13	uur	vrij.	

De	leerkrachten	zijn	een	à	twee	uur	per	dag	

uitgeroosterd	en	kunnen	dan	lessen	voorbe

reiden	en	corrigeren.	Een	expertleerkracht	

geeft	in	die	tijd	lessen	technisch	lezen,	

Engels,	natuur/techniek	en	nieuwsbegrip.	

Een	subsidie	van	de	gemeente	(‘Beter	pres

teren’)	maakt	dit	mogelijk.	“In	het	begin	

merkten	we	dat	de	kinderen	vaak	moe	

waren,	nu	zijn	ze	aan	de	tijden	gewend.	

Ook	hebben	we	de	roosters	voor	leer

krachten	verbeterd	en	een	middagpauze	

toegevoegd,	zodat	de	verhouding	tussen	

in	en	ontspanning	beter	is.”

Om	het	ambitieuze	doel	van	de	Children’s	

Zone	waar	te	maken	is	een	intensieve	

samenwerking	tussen	scholen,	consultatie

bureaus,	kinderopvang,	sportverenigingen	

en	ouders	belangrijk.	De	Vette:	“We	hebben	

wijkbreed,	samen	met	andere	scholen,	een	

plusklas	voor	groep	7	en	8.	We	maken	ook	

gebruik	van	een	wijkteam	dat	gezinnen	

helpt	bij	(financiële)	problemen,	het	

begeleiden	van	huiswerk	en	opvoed

vragen.	Er	is	een	omgekeerd	10minuten	

kennismakingsgesprek	aan	het	begin	van	

het	jaar,	waarbij	ook	het	kind	aanwezig	is.	

Ouders	ontvangen	wekelijks	een	nieuwsbrief	

van	de	leerkracht.	We	hebben	geen	ouder

contracten,	maar	alle	ouders	moeten	wel	

achter	het	concept	staan.”	Hillesluis	werkt	

niet	samen	met	bedrijven,	wat	je	bij	andere	

Children’s	Zonescholen	en	de	verlengde	

schooldag	wel	ziet.	“Voor	onze	twee	scholen	

werkt	het	beter	om	alleen	(extra)	leerkrach

ten	in	te	zetten.	Tijdens	klassengesprekken	

of	–vergaderingen	kunnen	kinderen	meeden

ken	over	de	invulling	van	de	lestijd.	Dat	helpt	

om	positief	naar	de	toekomst	te	kijken.”

Eind	vorig	schooljaar	is	de	balans	van	het	

eerste	pilotjaar	opgemaakt.	“Kinderen	

zijn	positief	over	de	nieuwe	activiteiten,	

leerkrachten	zijn	tevreden	met	de	twee	roos

tervrije	uren	en	ouders	vinden	het	prettig	dat	

hun	kinderen	minder	lang	op	straat	rondhan

gen	of	thuis	achter	de	pc	zitten.	We	denken	

er	dit	jaar	de	vruchten	van	te	plukken	

en	verwachten	hogere	leeropbrengsten.	

Ook	buiten	Rotterdam	is	er	interesse	voor	

dit	concept,	wat	ik	andere	(achterstands)

scholen	zeker	kan	aanraden.”	_

m e e r  w e t e n ?
www.rotterdam.nl/childrenszone

www.hcz.org

www.pcbs-willemvanoranje.nl

www.desavorninlohmanschool.nl

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

Mail	naar	communicatie@avs.nl	o.v.v.	

‘Zo	kan	het	ook’.

hoge ambities van achter-
standskinderen waarmaken

De	Willem	van	Oranje	en	Savornin	Lohman
school,	die	volgens	het	Children’s	Zoneconcept	
werken,	organiseren	voor	de	bovenbouw	
regelmatig	een	‘college	tour’,	waarbij	kinderen	
bijvoorbeeld	een	chirurg,	olympisch	kampioen	
(Epke	Zonderland,	zie	foto),	burgemeester	of	
garagemedewerker	interviewen.
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goed onderwijsbestuur

Misstanden in de semipublieke sector, 
waaronder onderwijs, spelen meestal 
op het gebied van bestuur en toezicht 
houden. Dit leidde in mei 2013 tot het 
instellen van de commissie Maat-
schappelijk verantwoord bestuur en 
toezicht in semipublieke sectoren, 
in de ‘volksmond’ bekend onder de 
naam commissie Behoorlijk bestuur. 
Voorzitter van de commissie was 
Femke Halsema. De commissie liet 
zich bijpraten door een groot aantal 
ervaringsdeskundigen, onder andere 
uit het onderwijs, en publiceerde 
afgelopen september het rapport ‘Een 
lastig gesprek’1. 

tekst carine hulscherslot

Er	is	volgens	de	commissie	binnen	de	semi

publieke	sector	sprake	van	drie	weeffouten:

•	 	schaalvergroting,	deregulering	en	de	

‘bedrijfsmatige	overheid’	zorgden	ervoor	

dat	de	publieke	belangenbehartiging	

ondergesneeuwd	raakte;

•	 	de	politieke	sturing	en	controle	legt	veel	

te	veel	de	focus	op	kwantitatieve	presta

ties	in	plaats	van	op	kwaliteit;

•	 	te	weinig	transparantie	over	de	verdeling	

van	verantwoordelijkheden	tussen	het	

bestuur	van	de	instelling,	intern	en	extern	

toezicht	en	de	politiek.	Daardoor	is	het	

op	cruciale	momenten	niet	duidelijk	wie	

waarvoor	verantwoordelijk	is.

Cultuuromslag 
Binnen	de	sectoren	primair	en	voortgezet	

onderwijs	is	al	geruime	tijd	sprake	van	

een	code	Goed	bestuur.	De	commissie	

Behoorlijk	bestuur	vindt	dat	moet	worden	

voorkomen	dat	de	semipublieke	sector	

wordt	‘dichtgeregeld’.	Daarom	geen	plei

dooi	voor	een	overkoepelende	code.	Wel	

wijst	de	commissie	op	het	belang	van	een	

cultuuromslag	in	de	semipublieke	sector	

en	dus	ook	in	het	onderwijs.	Die	omslag	

moet	zich	richten	op	het	herijken	van	de	

publieke	belangen,	het	stellen	van	heldere	

kwaliteitseisen	en	het	beter	positioneren	

van	het	interne	en	externe	toezicht.	Ook	

wijst	de	commissie	op	de	noodzaak	van	

het	versterken	van	de	positie	van	burgers	

en	werknemers	door	uitbreiding	van	de	

medezeggenschap	en	het	toelaten	van	de	

Nationale	Ombudsman	tot	de	semipublieke	

sector.

De	commissie	wijst	erop	dat	waar	zich	

de	afgelopen	jaren	incidenten	hebben	

voorgedaan,	er	vaak	sprake	was	van	een	

te	grote	afstand	tussen	bestuurders	en	de	

werkvloer.	Dit	had	bijvoorbeeld	tot	gevolg	

dat	de	bestuurders	slecht	of	niet	op	de	

hoogte	waren	van	onvrede	in	de	instelling.	

Bovendien	bleek	in	deze	situaties	dat	de	

betreffende	bestuurders	door	de	mede

werkers	werden	gezien	als	tegenstanders,	

en	dat	zij	een	niet	passende	levensstijl	

hadden.	

De	commissie	stelt	dat	eerst	de	publieke	

belangen	duidelijk	moeten	worden	

geformuleerd	en	dat	de	manier	waarop	de	

publieke	taken	kunnen	worden	uitgevoerd	

door	de	politiek	is	begrenst2.	Tegen	deze	

achtergrond	is	het	aan	de	instellingen	om	

een	passende	en	effectieve	interne	organi

satie	te	kiezen.

Instemming sectororganisaties
De	PORaad	en	de	VOraad	reageerden	

instemmend	op	de	aanbevelingen	uit	

het	advies	van	de	commissie	Behoorlijk	

bestuur:	geen	gedragscode,	wel	een	

cultuuromslag.	De	instellingen	moeten	

de	maatschappelijke	opdracht	en	de	ver

antwoordelijkheid	met	betrekking	tot	een	

deugdelijke	uitoefening	van	de	publieke	

taak	herijken.	Dat	betekent	hard	werken	aan	

versterking	van	intern	toezicht,	zelfregule

ring,	medezeggenschap,	het	organiseren	

van	tegenspraak,	extra	inzet	op	profes

sionalisering	en	bevordering	van	de	finan

ciële	deskundigheid	van	toezichthouders,	

bestuurders	en	schoolleiders.

Aanpassing codes Goed bestuur
De	commissie	Behoorlijk	bestuur	pleit	niet	

voor	een	algemene	gedragscode,	maar	

doet	wel	aanbevelingen	voor	aanpassing	

of	uitbreiding	van	bestaande	codes.	Een	

sectorcode	moet	aandacht	besteden	aan	de	

maatschappelijke	taak	van	instellingen	en	

bestuurders,	aan	de	professionaliteit	van	

bestuurders	en	de	verantwoordelijkheid	van	

toezichthouders.

De	bestaande	codes	en	de	uitwerking	

daarvan	binnen	instellingen	bieden	aan

knopingspunten	voor	uitwerking	van	de	

aanbevelingen	van	de	commissie.	

Het	is	wel	van	belang	dat	het	niet	blijft	bij	

een	regeling	op	papier,	zonder	invoering	en	

uitwerking	in	de	praktijk.

Het	rapport	van	de	commissie	Behoorlijk	

bestuur	staat	niet	op	zichzelf.	Al	in	april	

2013	stuurde	de	minister	van	OCW	een	

uitgebreide	brief	aan	de	Tweede	Kamer	

over	de	bestuurskracht	in	het	voortgezet	

onderwijs.	Ook	hier	waren	incidenten	in	de	

semipublieke	sector	de	aanleiding.	De	brief	

richt	zich	op	het	voortgezet	onderwijs,	maar	

ook	andere	sectoren	kunnen	hieruit	lering	

trekken.	Daarover	meer	in	deze	rubriek	in	

een	volgende	Kader	Primair.	_

Carine	HulscherSlot	

(carine.hulscher@leeuwendaal.nl,	

tel.	0612946483)	is	senior	adviseur	

bij	Leeuwendaal.	Zij	richt	zich	vooral	op	

governance	–	waaronder	Policy	

	Governance®	–,	demografische	krimp,	

organisatieontwikkeling,	leiderschapsont

wikkeling	en	verandermanagement	binnen	

verschillende	sectoren	zoals	onderwijs,	

gemeenten	en	rijksoverheid.	Daarnaast	

ontwikkelt	en	geeft	zij	opleidingen,	cursus

sen	en	trainingen.

1.	Het	rapport	is	te	vinden	op	

www.rijksoverheid.nl.

2.	Zie	ook	de	rubriek	Goed	

onderwijsbestuur	in	Kader	Primair	9	(mei	

2013)	over	publieke	belangen	dienen.

een lastig gesprek: besturen 
en toezicht houden in de 
semipublieke sector
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specia al (ba sis)onderwijs

Een pregnante vraag in alle samen-
werkingsverbanden Passend 
onderwijs is op dit moment: wie is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van basisondersteuning? Zijn dat de 
afzonderlijke besturen of is dat het 
(bestuur van het) samenwerkings-
verband? Beide opties zijn mogelijk. 
Maar wat zijn de gevolgen van een 
gemaakte keuze? En wat betekent 
dat voor de taakinvulling van de 
afzonderlijke besturen, dan wel van 
het samenwerkingsverband?

tekst heike sieber

Uiteraard	hebben	bovenstaande	vragen	

alles	te	maken	met	de	gezamenlijk	te	

formuleren	visie	van	de	nieuwe	samenwer

kingsverbanden.	Op	dit	moment	vinden	

deze	uitgangspunten	een	eerste	weerslag	

in	het	regionaal	ondersteuningsplan	van	het	

samenwerkingsverband.	In	bijeenkomsten	

van	samenwerkingsverbanden	en	besturen	

kom	je	beide	invalshoeken	tegen.	Dat	een	

keuze	voor	het	een	of	ander	vergaande	

consequenties	heeft	is	evident.

Daar	waar	men	stelt	dat	de	besturen	

verantwoordelijk	zijn	voor	de	kwaliteit	van	

onderwijs,	en	daarmee	dus	ook	van	de	

basisondersteuning	van	Passend	onderwijs,	

is	de	zorgplicht	van	de	afzonderlijke	bestu

ren	–	en	daarmee	de	kwaliteitsbewaking	

daarvan	–	weggezet.

Daar	waar	gepleit	wordt	de	verantwoor

delijkheid	voor	de	kwaliteit	van	basis

onder	steuning	te	beleggen	bij	het	

samen	werkingsverband,	is	sturing	en	

monitoring	op	dat	niveau	goed	geregeld.	

De	realisatievraagstukken	ten	aanzien	van	

een	dekkend	aanbod	kunnen	op	dat	niveau	

sterker	benadrukt	en	gevolgd	worden.

En	toch	is	een	keuze	niet	eenvoudig	

gemaakt.	Zeker	waar	het	gaat	om	lange	

termijn	ontwikkeling,	monitoring	en	de	

sturing	daarop.	Eerder	gemaakte	keuzes	

kunnen	wellicht	lastig	uitpakken.	Immers:	

er	is	sprake	van	een	niet	vrijblijvende	

samenwerking	tussen	besturen	en	samen

werkingsverbanden.	En	dat	is	zeker	op	het	

thema	kwaliteit	van	basisondersteuning	

van	toepassing.	Het	beleggen	van	verant

woordelijkheid	voor	kwaliteit	bij	de	ene	of	

andere	partij	heeft	dus	consequenties	die	

vooraf	wellicht	niet	in	de	volle	breedte	kun

nen	worden	overzien.

Ondersteuning van scholen
Scholen	en	leraren	maken	het	verschil.	Hoe	

uiteindelijk	de	verantwoordelijkheden	ook	

belegd	worden,	het	gaat	erom	wat	er	in	de	

scholen	gebeurt	en	hoe	deze	in	staat	zijn	de	

basisondersteuning	te	leveren.	Daar	waar	

sprake	is	van	negatieve	verevening	is	de	

lastigheid	dat	er	(op	termijn)	meer	gebeuren	

moet	met	minder.	Daar	waar	het	samenwer

kingsverband	in	staat	is	om	stimulerende	

maatregelen	te	treffen	bij	het	inzetten	van	

middelen,	zijn	de	mogelijkheden	ruimer.	Eén	

manier	om	een	boost	te	geven	aan	scholen	

om	Passend	onderwijs	te	realiseren	is	de	

tijdelijke	doorbetaling	van	LGFmiddelen	

(zie	Kader	Primair	1,	september	2013,	pag.	

28,	interviews	met	pioniers).	Ook	de	rol	van	

het	speciaal	basisonderwijs	(sbo)	is	daarin	

een	belangrijk	gezichtspunt:	maakt	het	sbo	

de	expertise	beschikbaar	voor	reguliere	

scholen	om	daar	de	basisondersteuning	te	

kunnen	realiseren?	Is	zij	daarin	laagdrempe

lig,	efficiënt	en	functioneel?

En	dan	alle	voorzieningen	voor	de	extra	

ondersteuning.	Ook	daarin	is	de	rol	van	het	

sbo	niet	weg	te	denken.	Daarnaast	wordt	

een	invulling	van	extra	ondersteuning	

gezocht	in	arrangementen,	die	(ook	al	in	de	

huidige	verbanden)	winst	hebben	geboekt	

en	de	moeite	waard	zijn	om	te	behouden.	

Er	zijn	legio	goede	voorbeelden	van	arran

gementen	in	samenwerkingsverbanden.	Het	

verdient	aanbeveling	deze	arrangementen	

goed	tegen	het	licht	te	houden	en	te	over

wegen	wat	bewaard	moet	blijven.

De	AVS	en	Leeuwendaal	beschikken	over	

ervaring	met	het	opzetten	van	een	‘gebrui

kerspanel’,	waarbij	doeltreffendheid	en	

efficiëntie	snel	in	beeld	worden	gebracht.	

Ga	bij	het	inrichten	van	extra	ondersteuning	

niet	over	een	nacht	ijs,	is	het	devies.	_

Heike	Sieber	(heike.sieber@	

leeuwendaal.nl)	is	adviseur	bij	

Leeuwendaal	op	het	gebied	van	

onderwijs	en	leerlingzorg.

eigenaarschap
van kwaliteit

k w a r t i e r m a k e r s 
b i j e e n ko m s t  o v e r 
k w a l i t e i t

De	AVS	organiseert	(samen	met	BMC)	

voor	het	tweede	achtereenvolgende	

jaar	kwartiermakersbijeenkomsten	

voor	coördinatoren	en	directeuren	

van	samenwerkingsverbanden	po/

vo	(in	oprichting).	In	de	bijeenkomst	

op	6 november	aanstaande	wordt	

onder	andere	over	het	thema	kwaliteit	

gedebatteerd.	Eén	ding	staat	vast:	elke	

van	de	schijnbaar	polaire	keuzes	heeft	

voor	en	nadelen.	Er	is	geen	absolute	

uitkomst	in	goed	of	fout.	Deze	keuzes	

zullen	weloverwogen	gemaakt	moeten	

worden.	

In	een	volgende	Kader	Primair	volgt	

een	weerslag	van	de	kwartier	makers		

bijeenkomst.h e t  b e l e g g e n  v a n 
v e r a n t  w o o r d e l i j k h e i d 
vo o r  k w a l i t e i t  b i j  d e 
e n e  o f  a n d e r e  pa r t i j 
h e e f t  c o n s e q u e n t i e s 
d i e  vo o r a f  w e l l i c h t 
n i e t  i n  d e  vo l l e 
b r e e d t e  k u n n e n 
w o r d e n  o v e r z i e n
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achtergrond

c i to  v er su s  a lt er n at ie v e  e in dto e t s en

De	binnenkort	verplichte	centrale	eindtoets	wordt	door	Cito	samengesteld.	Wel	wordt	de	weg	

vrijgemaakt	voor	andere	toetsaanbieders	om	te	komen	met	een	alternatieve	eindtoets.	De	macht	

der	gewoonte	en	de	druk	van	buitenaf	zal	het	voor	scholen	echter	lastig	maken	om	voor	een	

alternatieve	eindtoets	te	kiezen.	Oudinspecteur	Henk	van	der	Weijden:	“De	monopoliepositie	

van	Cito	is	zo	verankerd	in	ons	systeem,	daar	is	nauwelijks	van	los	te	komen.”	 tekst irene hemels

‘Het wordt moeilijk 
gemaakt om voor iets 
anders te kiezen’

Foto:	Hans	Roggen
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Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het opstellen 

van kwaliteitscriteria waaraan straks de verplichte centrale 

eindtoets moet voldoen. Als ook de Eerste Kamer akkoord 

gaat met de Wet Eindtoets is de verplichte centrale eind

toets met ingang van het schooljaar 2014/2015 voor elke 

basisschool onontkoombaar. Door een amendement in het 

parlement houden scholen hun keuzevrijheid: zij mogen 

zelf de toets kiezen die ze willen gebruiken, mits deze toets 

door de minister is toegelaten.

Obstakels Toetsaanbieders zijn in gesprek met 

het ministerie van Onderwijs over de voorwaarden 

waaronder alternatieve toetsaanbieders volwaardig de 

gelegenheid krijgen om ook een centrale eindtoets te 

ontwikkelen. Dat is nodig ook, omdat Cito via een wet 

(SLOA, Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende 

Activiteiten) definitief de enige ontwikkelaar wordt van 

de verplichte eindtoets. Omdat de organisatie met naam 

en toenaam wordt genoemd in de wet, heeft de organisa

tie een streepje veel credit. Van de andere eindtoetsen (zie 

kader onder 1) moet opnieuw beoordeeld worden of ze 

voldoen aan deels nieuwe vast te stellen eisen.

Tientallen miljoenen euro’s worden door de overheid vrij

gemaakt om de eindtoets door Cito te laten ontwikkelen. 

De huidige monopoliepositie van Cito is daarmee flink 

verstevigd, zegt Henk van der Weijden, oudinspecteur 

van het onderwijs. “Als alternatieve toetsaanbieders niet 

voldoende tijd en geld krijgen om 

toetsen te ontwikkelen, hebben 

zij straks het nakijken.”

En hij ziet meer obstakels. “De 

huidige Eindtoets Basisonderwijs 

van het Cito komt elk jaar met 

een nieuwe toets. Als dat een eis 

wordt, dan is dat een probleem. 

Dan staan de alternatieve toets

aanbieders bijvoorbeeld al op een 

achterstand, want hun toetsen 

worden tot nu toe niet jaarlijks 

vernieuwd. Het kost sowieso veel 

tijd en geld om te zorgen voor een 

databank met veel toetsvragen. 

Ook voor het normeren en vali

deren van de toetsen is meer tijd 

nodig dan de huidige startdatum 

van de verplichte toets in school

jaar 2014/2015, waarop wordt 

gekoerst.”

m e e s t  vo o r ko m e n d e 
e i n d to e t s e n  o p  e e n  r i j

Er	heerst	soms	verwarring	over	welke	eindtoetsen	er	zijn	

en	waarvoor	ze	dienen.	Er	zijn	twee	soorten	eindtoetsen:	

eindtoetsen	die	de	leervorderingen	(eindopbrengsten/

feitelijke	prestaties)	meten	en	eindtoetsen	die	de	potentie	

van	een	leerling	meten	(‘Wat	heeft	de	leerling	in	huis’/

cognitieve	intelligentie).

1)	De	Inspectie	van	het	Onderwijs	beoordeelt	de	

leerresultaten	aan	het	eind	van	de	basisschoolperiode	

aan	de	hand	van	een	eindtoets,	waarbij	de	inspectie	een	

grote	voorkeur	heeft	voor	de	Eindtoets	Basisonderwijs	

van	Cito.	Daarnaast	is	er	het	Schooleindonderzoek	en	

het	Drempelonderzoek	678.	Ook	de	toetsen	uit	het	

leerlingvolgsysteem	van	Cito	(twee	toetsen	uit	groep	8)	

mogen	gebruikt	worden	als	eindtoets.	De	meeste	scholen	

gebruiken	deze	laatste	naast	de	Citoeindtoets:	dubbelop	

dus.	Als	straks	een	centrale	eindtoets	verplicht	wordt,	is	

dat	wettelijk	gezien	de	Eindtoets	Basisonderwijs	(Cito

eindtoets),	hoewel	alternatieve	toetsaanbieders	zich	ook	

mogen	melden.

2)	Eindtoetsen	waarop	de	leerkracht	van	groep	8	het	

schooladvies	mede	baseert	en	die	de	potentie	van	

leerlingen	meten,	zijn:	Drempeltest,	GIVO,	IVO,	NDT,	NIO,	

SONR	640,	WISCIII	en	WNVNL.	Deze	toetsen	worden	in	

groep	7	of	8	afgenomen	en	zijn	hoofdzakelijk	intelligentie	

en/of	capaciteitstesten	en	worden	niet	geaccepteerd	als	

eindtoets	die	de	leerresultaten	van	leerlingen	in	kaart	

brengen.

“Als	alternatieve	toetsaanbieders	niet	voldoende	tijd	en	geld	krijgen	om	toetsen	te	ontwikkelen,	
hebben	zij	straks	het	nakijken”,	denkt	oudinspecteur	Henk	van	der	Weijden.

>

‘ z o n d e r  c o n c u r r e n t i e  b l i j f  j e 
m i n d e r  s c h e r p ’
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Veel uitgevers van methodeonafhankelijke toetsen zijn 

er overigens niet. Naast Cito zijn er eigenlijk alleen 678 

Onderwijs Advisering, AVISION, Boom testuitgevers en 

Pearson. Van der Weijden vindt het onwaarschijnlijk dat 

er een hele nieuwe 

speler op de markt 

zal komen. “Ervaring 

op testgebied is een 

vereiste.”

Gelijk speelveld
Eind dit jaar rappor

teert staatssecretaris 

Dekker de Tweede 

Kamer over het verloop 

van de gesprekken met 

de toetsaanbieders en 

de selectiecriteria die 

gehanteerd worden. 

Tweede Kamerlid 

Michel Rog (CDA), een 

van de indieners van 

het amendement, ver

wacht geen problemen. 

“De staatssecretaris 

heeft toegezegd dat 

alternatieve aanbieders 

zowel materieel als qua 

tijd in staat moeten zijn om ook een eindtoets aan te bie

den. Er moet een gelijk speelveld zijn. Daar zal ik hem aan 

houden. Als ik het gevoel heb dat dit niet het geval is, zal 

de CDAfractie om uitstel van invoering van de verplichte 

eindtoets vragen.”

Als het andere testontwikkelaars lukt op tijd met een 

geschikte, alternatieve centrale eindtoets te komen, hoe 

groot is dan de kans dat scholen hiervan daadwerkelijk 

gebruik maken? Door de naamsbekendheid van Cito zijn 

alternatieve aanbieders psychologisch in het nadeel. 

Van der Weijden: “Ondanks de verhalen over toetsgekte 

is Cito een begrip. In dat opzicht lijkt het vechten tegen 

de bierkaai voor alternatieve toetsaanbieders. En als het 

voor nieuwe toetsaanbieders ingewikkeld wordt gemaakt, 

zou die keuzevrijheid voor scholen weleens een farce 

kunnen zijn.”

Op dit moment kiest meer dan 80 procent van de basis

scholen voor de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. “Er is 

geen betere als het gaat om het objectief meten van de 

parate kennis van een leerling op het stukje taal en reke

nen. Wat we willen weten brengt de Citotoets heel mooi 

in beeld”, zegt directeur Werner Buurma van Het Kompas 

in Heijningen en De Ruigenhil in Willemstad. Naast de 

Citoeindtoets leggen de leerlingen van beide basisscho

len aan het begin van groep 8 ook de NIOtest af. “We 

vinden het daarnaast ook belangrijk dat het potentieel 

van het kind wordt gemeten: hoe staat het kind sociaal

emotioneel in zijn schoenen, wat verwachten we dat er in 

de toekomst uit kan komen? Allemaal waardevolle extra 

informatie voor de leerkracht bij het opstellen van het 

schooladvies.”

Onderling vergelijken
Hoewel de Citoeindtoets slechts een beperkt deel van 

taal en rekenprestaties meet, wordt de betrouwbaarheid 

ervan alom geprezen. Ook de status en druk van buitenaf 

om voor de Cito

eindtoets te kie

zen is groot. Dat 

geldt bijna voor 

alle schooldirec

teuren. Buurma: 

“Wat mij betreft 

zou het ook een 

ander objectief 

meetinstrument 

mogen zijn, maar 

mijn werkgever 

vindt het belang

rijk om onze 

school met andere 

scholen binnen 

het bestuur te 

kunnen vergelij

ken. Wil je elkaar 

een beetje onder

ling kunnen ver

gelijken dan moet 

Tweede	Kamerlid	Michel	Rog	(CDA):	“Er	moet	
een	gelijk	speelveld	zijn.	Zo	niet,	dan	vragen	
wij	om	uitstel	de	verplichte	eindtoets.”

Schoolleider	Werner	Buurma	van	
Het	Kompas	in	Heijningen	en	De	Ruigen
hil	in	Willemstad:	“Bij	de	inspectie	moet	
je	je	verantwoorden	als	je	voor	iets	anders	
kiest.”

‘ h e t  i s  b e t e r  o n s  b e s t  t e 
b l i j v e n  d o e n  o m  t e  vo o r ko m e n 
d at  d e  v e r p l i c h t e  e i n d to e t s 
e r  ko m t ’

‘ i k  h o o p  d at  e r  e e n 
a lt e r n at i e v e  to e t s  ko m t 
d i e  d e  ta l e n t e n  e n  c r e at i v i t e i t 
v a n  k i n d e r e n  i n  d e  vo l l e 
b r e e d t e  l a at  z i e n ’
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je met een en dezelfde eindtoets werken. Dan kom je al 

snel uit op de Citotoets. Bovendien zijn onze administratie

systemen hierop ingericht. Ook ouders vinden de Citotoets 

heel belangrijk. En dan hebben we nog de inspectie, waar

bij je je moet verantwoorden als je voor iets anders kiest. 

Dat is vaak veel gedoe. In die zin wordt het je moeilijk 

gemaakt om voor een alternatief te kiezen.”

Talent en creativiteit Alternatieve toetsontwikke

laars maken misschien de meeste kans onder scholen die 

nu al werken met een alternatieve eindtoets, of die hele

maal geen gebruikmaken van een centrale eindtoets. Nog 

altijd zo’n 15 procent 

van het marktaandeel. 

Op jenaplanschool de 

Kring in Nuis wordt 

volstaan met de 

gegevens uit het Cito

leerlingvolgsysteem. 

Directeur Wim 

Huiting: “Daarmee 

kunnen we goed 

laten zien op welke 

gebieden een leerling 

vooruit is gegaan, en 

dat willen we inzich

telijk maken. Ik heb 

grote bezwaren tegen 

de Citoeindtoetsing 

zoals dat nu gebeurt, 

omdat er alleen geke

ken wordt naar taal en 

rekenen, en dan ook 

nog op een moment 

en op een bepaalde 

manier. Neem taal

vaardigheid, dat is 

veel meer dan waarop dat nu wordt gemeten. Het is ook: 

hóe vertel je iets, je spreekvaardigheid, maar ook wat 

voor verhalen schrijf je. Als school heb je de opdracht 

om talenten te ontwikkelen. Door alleen te toetsen op de 

opbrengsten van vakken als rekenen en taal, maak je de 

definitie van ‘talent ontwikkelen’ wel heel erg klein.”

Kortstondig was zijn flirt met het Drempelonderzoek 

678 als alternatief voor de Citoeindtoets. “Deze brede 

toetsing spreekt me al meer aan, maar toentertijd werd 

deze toets nog niet serieus genomen door de inspectie en 

kregen we er last mee.” Als de eindtoets straks verplicht 

wordt, wil Huiting in elk geval niet terugvallen op de 

Citoeindtoets, zegt hij stellig. “Eigenlijk hoop ik dat er 

een alternatieve toets wordt ontwikkeld die de talenten 

van kinderen en hun creativiteit in de volle breedte kan 

laten zien.”

achtergrond

Vernieuwing Willen alternatieve toetsaanbieders 

echt een kans maken dan ligt de uitdaging in de ontwik

keling van een kwalitatief betere eindtoets. Of zij daar

mee de markt echt openbreken is de vraag. Ze moeten 

op z’n minst met een briljante propositie komen, zoals 

het digitaal of in kortere tijd afnemen van de toets, of 

kiezen voor een inhoudelijke vernieuwing zoals een open 

vraagstelling of het zelf schrijven van teksten. En dan nog 

is het een lastige opgave, meent Van der Weijden. “Er is 

maar beperkte vernieuwing mogelijk. Je bent toch gehou

den aan de referentieniveaus. Je hebt het eerder over 

accentverschillen.”

Ton Duif, voorzitter van de AVS, blijft nuchter onder alle 

commotie. “Scholen ervaren het als moeilijk om voor 

iets anders dan de eindtoets van de Cito te kiezen. Nu al 

kunnen scholen voor een alternatieve eindtoets kiezen 

en doen ze dat niet. Cito heeft toch een voorsprong, is 

goed en betrouwbaar.” Wel is hij voorstander van de 

komst van alternatieve aanbieders op de markt. “Zonder 

concurrentie blijf je minder scherp.” Evenals Van der 

Weijden geeft 

hij aan dat “het 

beter is om ons 

best te blijven 

doen om te voor

komen dat de 

verplichte eind

toets er komt. 

Met een toets 

is in principe 

niet veel mis, 

maar het gaat er 

om wat we met 

die uitkomsten 

doen. Het meten 

van de school

kwaliteit hoort 

daar in mijn 

optiek niet bij.” _

Directeur	Wim	Huiting	van	jenaplanschool	
de	Kring	in	Nuis:	“Als	de	eindtoets	straks	
verplicht	wordt,	wil	ik	in	elk	geval	niet	
terugvallen	op	de	Citoeindtoets.”

“Cito	heeft	toch	een	voorsprong”,	aldus	
AVSvoorzitter	Ton	Duif.	Foto:	Gerard	Helt

‘ n u  a l  k u n n e n  s c h o l e n  vo o r  e e n 
a lt e r n at i e v e  e i n d to e t s  k i e z e n 
e n  d o e n  z e  d at  n i e t ’
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d e  w i s s elw er k in g  t u s s en  s c h o l en  en  c u lt u r el e  in s t el l in g en

Eén	keer	met	de	klas	naar	een	museum	gaan,	is	nog	geen	cultuureducatie.	Culturele	

instellingen	worden	geacht	met	scholen	in	gesprek	te	gaan	over	hun	behoefte,	zodat	–	liefst	–	

een	maatwerkaanbod	ontstaat	en	de	educatiefunctie	versterkt,	schreef	minister	Bussemaker	

afgelopen	zomer	in	haar	‘museumbrief’*.	Hoe	ziet	die	samenwerking	eruit?	En	hoe	zorg	je	ervoor	

dat	cultuureducatie	verankerd	raakt	in	het	onderwijs,	dat	het	meer	voorstelt	dan	een	vluchtige	

kennismaking	met	musea,	dans	en	theater?	 tekst larissa pans

achtergrond

zijn nooit

Een	schoolconcert	in	de	kleine	zaal	van	het	Concertgebouw.	Zo	wordt	op	kleuters	de	Kleuter	Sinfonietta	losgelaten,	met	composities	van	Bartók	
en	Vivaldi.	Foto:	Ronald	Knapp

‘Kinderen die zingen

chagrijnig’
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“Als kleuters in het 

Concertgebouw rondlo

pen, vragen ze vaak: ‘Is 

dit het paleis? Woont 

de koningin hier?’ 

Magisch vinden ze 

het, om in zo’n mooi 

gebouw rond te lopen”, 

vertelt Anja van Keu

len, hoofd Educatie 

en Participatie van 

het Concertgebouw 

Amsterdam. “Ik vind 

dat elk kind tijdens 

zijn schooltijd een 

keer naar het Con

certgebouw moet zijn 

geweest.” Ze is met 

dat streven al goed op 

weg: jaarlijks bezoeken 

30.000 kinderen onder 

schooltijd het Concert

gebouw. “Culturele 

instellingen moeten 

goed met scholen afstemmen wat hun vraag is. Scholen 

zijn kritisch en geven veel feedback als we daar bij evalu

aties om vragen. We zijn al bijna dertien jaar bezig met 

cultuureducatie, onze projecten worden gemaakt op basis 

van eerdere ervaringen en evaluaties van leraren. Wat vin

den zij leuk, wat werkt goed?” En Van Keulen heeft nog een 

troef: “Ik ben zelf juf geweest, ik weet wat er op een school 

gebeurt, ik weet wat welke groepen leren. Het thema erf

goed kun je in vele vakken verwerken: een stukje informa

tie over het 125jarig bestaan van het Concertgebouw kan 

in de geschiedenisles, de componisten kunnen aan bod 

komen in de muziekles. Ook coachen we muziekleraren 

om beter muziekonderwijs te geven, die service biedt de 

gemeente namens het Concertgebouw. Wij leveren lespak

ketten met cd’tjes, zodat kinderen mee kunnen doen.” Zo 

wordt op kleuters de Kleuter Sinfonietta losgelaten, waarin 

composities van Bartók en Vivaldi zijn verwerkt. Als je 

een verhaal bij de muziek bedenkt en de kinderen op de 

melodie een liedje zingen, kan zoiets heel goed. Muziek 

is net een taal. Hoe eerder je er aan begint, des te beter je 

het leert.”

Cultuurarme omgeving Het ‘Amsterdamse pro

bleem’ (of: stedelijke probleem) is dat er zoveel cultureel 

aanbod is. Van Keulen constateert dat er ‘ongelooflijk 

veel’ aanbod is, maar ‘weinig afstemming’. “Dat zorgt 

voor een enorme concurrentie tussen culturele instel

lingen.” Tegengesteld daaraan is de situatie bij Frank 

Koelen, schoolleider van basisschool De Bloeiende Betuwe 

in Rhenoy, die zijn omgeving ‘redelijk cultuurarm’ noemt 

en moeite moet doen om geschikte samenwerkings

verbanden te vinden met culturele instellingen. “Onze 

taak is ervoor te zorgen dat cultuur de school in komt.’ 

Culturele partners van de Bloeiende Betuwe werden Fort 

Asperen en de plaatselijke muziekvereniging Voorwaarts. 

Combinatiefunctionarissen van de gemeente geven op 

school lessen over lokaal cultureel erfgoed, daar wordt 

Fort Asperen bij betrokken. Uiteraard bezoeken de leer

lingen – tegen een klein tarief – het fort. Leraren van de 

muziekvereniging komen onder schooltijd langs om ken

nismakingslessen met instrumenten te geven. En er is een 

naschools aanbod waarin kinderen op school les krijgen 

in het bespelen van een instrument. De leerlingen die lid 

worden van een muziekvereniging, hoeven niet naar de 

muziekschool in een andere stad, maar kunnen gewoon 

op school blijven. De muziekdocenten komen naar hen 

toe, de instrumenten worden aan de kinderen in bruik

leen gegeven. “Dan is de drempel een stuk lager.”

“Laaiend enthou

siast”, zijn z’n leerlin

gen over de culturele 

lessen zegt Koelen, 

“en ons naschools 

aanbod zit vrijwel 

altijd vol.” Dat vari

eert van koken met 

groenten uit de 

schoolmoestuin tot 

een cursus graffiti

spuiten en fotografie. 

Zijn leerkrachten 

moesten in het begin 

wennen aan het feit 

dat ze ruimte moes

ten maken in hun 

eigen lesprogramma 

voor cultuureducatie. 

“Het werd ervaren 

als: het komt er nog 

eens extra bij. Maar 

het levert juist wat 

op.” Zijn oplossing bestaat eruit dat cultuureducatie is 

geclusterd in bepaalde periodes van het jaar, niet het hele 

jaar door.

Hoofd, hart en handen Eeke Wervers –  senior 

projectleider cultuureducatie bij het Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 

“Elk	kind	moet	tijdens	zijn	schooltijd	een	
keer	naar	het	Concertgebouw	zijn	geweest”,	
vindt	Anja	van	Keulen,	hoofd	Educatie	
en	Participatie	van	het	Concertgebouw	
Amsterdam.	

“Juist	omdat	de	kerndoelen	zo	
ruim	geformuleerd	zijn,	kunnen	
onderwerpen	en	activiteiten	
worden	gebaseerd	op	wat	scholen	
zelf	willen”,	meent	Eeke	Wervers	
van	het	Landelijk	Kennisinstituut	
Cultuureducatie	en	Amateurkunst	
(LKCA).

*Om	musea	te	belonen	voor	meer	samenwerking	met	scholen	stelt	

minister	Bussemaker	tot	2017	2	miljoen	euro	per	jaar	beschikbaar	

en	is	er	zelfs	een	prijs	voor	het	beste	samenwerkingsproject.	De	

minister	vindt	het	belangrijk	dat	niet	alleen	scholen	naar	musea	

en	culturele	instellingen	toe	komen,	maar	ook	omgekeerd.	De	

‘museumbrief’	van	Bussemaker	is	te	lezen	op	www.avs.nl/artikelen/

samenwerkingtussenmuseaenscholengestimuleerd.

‘Kinderen die zingen
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(LKCA) – merkt dat er veel in beweging is gezet op scholen. 

Schoolleiders en leraren beginnen steeds meer belang te 

hechten aan een brede vorming van hun leerlingen. “Juist 

omdat de kerndoelen zo ruim geformuleerd zijn, kunnen 

onderwerpen en activiteiten worden gebaseerd op wat 

scholen zelf willen. Als je creativiteit en talent wil bevor

deren, moet je kinderen in de herfst niet allemaal exact 

hetzelfde paddenstoeltje laten 

maken.“ Van Keulen van het 

Concertgebouw: “Leraren zien 

vaak dat kinderen die moei

lijk kunnen leren, opeens 

opbloeien als hun creatieve 

vaardigheden worden aange

sproken. En: kinderen die zin

gen, zijn nooit chagrijnig.”

Elly Cuhfus is als cultuur

makelaar een intermediair 

tussen onderwijs en cultuur

instellingen en brengt vraag 

en aanbod bij elkaar. Haar 

organisatie, kunstencentrum 

Muzerie in Zwolle, heeft die 

taak toebedeeld gekregen 

van de gemeente. “De heden

daagse maatschappij verlangt 

van haar burgers dat ze het 

vermogen hebben om met 

creatieve oplossingen op alle terreinen te kunnen komen. 

Hoofd, hart en handen: alle gebieden moeten bij de ont

wikkeling van een kind worden aangesproken.” Cuhfus 

geeft trainingen aan interne cultuurcoördinatoren op 

scholen, waarin ze hen eerst bevraagt over de identiteit 

van de school en daarna met hen bekijkt welke culturele 

activiteiten en vaardigheden passen bij de school. “Cultu

rele instellingen moeten hun deskundigheid vergroten en 

met maatwerk komen, scholen moeten ervaring en kennis 

opbouwen met cultuureducatie, zodat zij in staat zijn om 

hun vraagbehoefte te formuleren.” De vraag kwalitatief 

uitdiepen, noemt Cuhfus dat. “Het moet verder gaan dan: 

we vinden het leuk om iets met muziek te doen. Of: we 

willen elke zes weken een musical opvoeren. Wat wil je dat 

je leerlingen meemaken, onthouden, leren? Wat hebben 

leerlingen qua cultuur in hun rugzakje zitten aan het eind 

van hun schooltijd? Hoe kun je een project verbinden met 

de rest van de leerlijn? Jenaplanscholen bijvoorbeeld wer

ken al erg themagericht, daar kun je kunsteducatie goed 

vervlechten met het onderwijs.”

Niet alleen een uitje Wervers van het LKCA leidt een 

groot netwerk van cultuurcoördinatoren in het onderwijs. 

“Cultuurcoördinatoren denken steeds meer na over de 

plaats die kunstonderwijs inneemt op school. Worden het 

aparte vakken of ga je het verbinden met bestaande vak

ken, bijvoorbeeld taal met drama?” Ook zij waarschuwt 

net als Cuhfus dat cultuureducatie geen ‘incident’ moet 

Leerlingen	van	basisschool	De	Bloeiende	Betuwe	in	Rhenoy	krijgen	op	school	muziekles	van	docenten	van	de	plaatselijke	muziekvereniging.

Elly	Cuhfus,	‘cultuurmakelaar’	bij	
kunstencentrum	Muzerie	in	Zwolle:	
“Het	is	prima	als	er	een	gevarieerd	
creatief	naschools	aanbod	is,	maar	
de	basis	moet	gelegd	worden	onder	
schooltijd.”
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achtergrond

zijn, en ook bij haar 

valt de term ‘veranke

ring’. “Als school moet 

je een visie hebben 

op cultuureducatie. 

Wat houdt het crea

tieve proces in en hoe 

beoordeel je dat? Als 

een groep naar een 

museum gaat, kun je 

de tentoonstelling ver

binden met onderwijs 

door er opdrachten 

aan te koppelen, voor 

en na het bezoek. Het 

museumbezoek moet 

niet alleen een uitje 

zijn. Het is prima als er 

een gevarieerd creatief 

naschools aanbod is, 

maar de basis moet 

gelegd worden onder 

schooltijd, zodat alle leerlingen van de kunstlessen kun

nen profiteren. Dat is ook verplicht, er zijn kerndoelen 

voor kunstzinnige oriëntatie, iedere school moet daar in de 

lessen aandacht aan besteden.” Scholen moeten ook goed 

weten wat ze willen, omdat volgens Cuhfus veel culturele 

instellingen ‘erg aanbodgericht’ zijn. “De aanbieders wil

len heel graag de scholen in. Voor 10,90 euro per leerling 

(het bedrag dat iedere school jaarlijks per leerling uit mag 

geven aan cultuureducatie, red.) kun je wel een aantal des

kundigen inhuren, maar het is ook de bedoeling dat lera

ren professionaliseren en van elkaar leren, dat ze elkaar 

uitdagen waar in de lesstof zij zelf een link kunnen leggen 

met kunst en cultuur.”

Schoolleiders zijn een onmisbare schakel in dit culturele 

geheel. Want: laat het liever niet alleen de persoonlijke 

hobby van een leraar zijn. Schoolleiders zijn de basis, of 

zoals Wervers het verwoordt: “Als een schoolleider kunst

educatie belangrijk vindt, vindt het team dat ook.” Direc

teur Koelen van basisschool De Bloeiende Betuwe is in dit 

opzicht een schoolvoorbeeld, hij ziet zijn rol als organise

rend en enthousiasmerend. “Ik zorg dat het netwerk op 

poten staat, ik begeleid het geheel en coach mijn team. Als 

wij vinden dat er extra muzieklessen moeten komen, dan 

gebeurt dat. Het is mijn taak om aan mijn team duidelijk te 

maken: cultuureducatie is een bijdrage aan ons onderwijs, 

het is geen lastenverzwaring.” _

Schoolleider	Frank	Koelen	van	De	Bloeiende	
Betuwe	in	Rhenoy:	“Onze	taak	is	ervoor	te	
zorgen	dat	cultuur	de	school	in	komt.”

Door de bomen
het bos zien

goed onderwijs door visionair leiderschap

Postbus	1003	 3500	BA	Utrecht	telefoon	030	2361010	fax	030	2361036	info@avs.nl	www.avs.nl	

herziene uitgave jan bommerez – nu te koop via www.avs.nl

In	Kun je een rups leren vliegen?	ging	Jan	Bommerez	
al	in	op	het	verschil	tussen	verandermanagement	en	
transformationeel	leiderschap.	In	Door de bomen het 
bos zien	gaat	hij	(samen	met	René	Hoppenbrouwers)	
nog	een	stap	verder.	Transformatie	kun	je	niet	leiden,	
het	is	een	zelforganiserend	proces.	Je	kunt	wel	een	
‘ecosysteem’	bewerkstelligen	waarin	transformatie	
spontaan	plaatsvindt.	

Succesvolle	organisaties	en	leiders	als	Herman	Wijffels	
zijn	hierdoor	geïnspireerd.	Het	boek	biedt	verrassend	
nieuwe	inzichten	voor	leidinggevenden.	

Prijs:	t	29,95.	Bestellen:	www.avs.nl/vereniging/	
publicatiesenproducten/publicaties
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De	AVS	opent	op	22	november	aanstaande	

de	deuren	voor	al	haar	leden.	Neem	gerust	

een	collegaleidinggevende	mee	die	graag	wil	

kennismaken	met	de	AVS.	Nieuwe	huisvesting	

en	het	20jarig	bestaan	van	de	AVS	dit	jaar	

zijn	goede	redenen	om	eens	in	de	AVSkeuken	

te	kijken.	Alle	activiteiten	van	de	AVS	komen	

deze	dag	voor	het	voetlicht.

Open dag 
De	AVS	is	sinds	maart	van	dit	jaar	gehuisvest	in	een	pand	

waar	voldoende	ruimte	is	om	trainingen	te	geven	en	leden	te	

ontmoeten.	Bijna	alle	trainingen	en	opleidingen	vinden	dan	

ook	in	huis	plaats.	Op	22	november	zijn	er	de	hele	dag	door	

korte	presentaties	van	het	professionaliseringsaanbod	van	

de	AVS.	Overweegt	u	een	opleiding	of	training	bij	de	AVS	te	

volgen,	maar	wilt	u	er	eerst	meer	van	weten?	De	proeverij	

van	het	scholingsaanbod	geeft	u	een	goed	beeld	op	basis	

waarvan	u	uw	keuze	kunt	maken.	Wie	zich	inschrijft	voor	een	

training	of	opleiding	tijdens	de	open	dag,	krijgt	speciale	

opendagkorting.	

de avs opent ha ar deuren op 22  november 2013

Foto’s:	Hans	Roggen
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Onze	helpdeskmedewerkers	staan	altijd	voor	u	klaar	aan	

de	telefoon	en	via	de	email.	Tijdens	de	open	dag	kunt	u	live	

uw	vragen	aan	hen	stellen.	Dit	geldt	ook	voor	de	juristen	van	

de	AVS.	Zij	zijn	dagelijks	actief	met	het	helpen	van	leden	die	

juridische	ondersteuning	nodig	hebben.	Op	22	november	kan	

iedereen	die	dat	wil	met	hen	in	gesprek	gaan.

Benieuwd	hoe	hét	vakblad	voor	schoolleiders	Kader	Primair	

tot	stand	komt?	En	alle	andere	publicaties	van	de	AVS?	Praat	

dan	eens	met	de	medewerkers	van	de	afdeling	communicatie.	

Daar	ligt	ook	het	programma	van	het	congres	van	de	AVS	

dat	op	14	maart	2014	wordt	gehouden.	De	open	dag	is	de	

eerste	dag	dat	u	zich	kunt	inschrijven	voor	het	congres	–	met	

vroegboekkorting.

In	de	Skyperoom	kunt	u	via	het	scherm	kijken	en	luisteren	

naar	(internationale)	onderwijsdeskundigen.	Uiteraard	kunt	

u	in	debat	met	de	sprekers,	want	skypen	maakt	deze	interac

tieve	aanpak	mogelijk.	Op	het	gebied	van	internationalisering	

vindt	ook	een	presentatie	van	de	educatieve	reizen	van	de	

AVS	plaats.	Ook	kunt	u	kennismaken	met	het	World	Educa

tion	Forum	(WEF)	en	de	European	School	Heads	Association	

(ESHA).

Afgevaardigden	van	de	Ledenraad,	de	AVScommissie	Onder

wijs	en	de	commissie	Postactieven	vertellen	over	hun	werk	en	

luisteren	naar	wat	u	als	AVSlid	hen	mee	wilt	geven.	Er	is	ook	

een	vertegenwoordiging	van	het	Schoolleiders	register	PO	

(SRPO)	aanwezig.	

Kortom,	22	november	wordt	een	dag	waarop	u	veel	kunt	

halen,	maar	ook	kunt	brengen.	Diverse	ruimtes	zijn	openge

steld	om	te	netwerken.	Daar	kunt	u	de	hele	dag	terecht	voor	

ontmoetingen	met	collegaschoolleiders.

We	nodigen	al	onze	leden	van	harte	uit	voor	de	open	dag.	

Zij	hebben	de	mogelijkheid	om	collegadirectieleden	die	(nog)	

geen	lid	zijn	van	de	AVS	mee	te	nemen.	

U	kunt	zo	binnenwandelen	op	22	november,	maar	logistiek	

is	het	handig	als	u	ons	even	op	de	hoogte	stelt	van	uw	komst	

via	opendag@avs.nl.

s t u d i e d a g ?  b i j e e n ko m s t ?
d e  av s  h e e f t  r u i m t e  t e  h u u r

Wilt	u	met	uw	team	eens	op	een	andere	plek	samen	

komen,	voor	een	studiedag	bijvoorbeeld?	Dan	zijn	er	

mogelijkheden	om	bij	de	AVS	een	ruimte	te	huren	(voor	

leden	tegen	een	gereduceerd	tarief).	Meer	informatie:	

www.avs.nl/zalenverhuur
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	in	

onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Karin Straus,	woordvoerder	

(primair)	onderwijs	namens	de	VVD	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

de schooldirecteur:
leider of lijder?
Door	mijn	werk	als	Kamerlid	kom	ik	in	

nagenoeg	alle	uithoeken	van	het	land.	

Daar	spreek	ik	boeiende,	inspirerende	

mensen	uit	verschillende	beroepsgroepen	

die	één	ding	met	elkaar	gemeen	hebben:	

onderwijs.	Ik	ben	nu	ruim	een	jaar	onder

wijswoordvoerder	namens	mijn	partij	en	

na	ieder	afgelegd	werkbezoek	kom	steeds	

weer	tot	dezelfde	conclusie:	in	het	onder

wijs	maken	de	mensen	het	verschil.

Het	begint	natuurlijk	met	de	leraar.	Ik	ken	

tal	van	leraren	die	met	bevlogenheid	en	

passie	voor	de	klas	staan.	Toch	hoor	je	in	

Den	Haag	vaak	een	ander	geluid.	Hoge	

werkdruk,	veel	administratie,	drukke	leerlin

gen	en	lastige	ouders.	Het	typische	is	echter	

dat	die	leraren	die	mij	het	meest	inspireren,	

diegenen	zijn	die	zich	door	deze	geluiden	

niet	laten	tegenhouden.	Het	type	leraar	dat	

gepassioneerd	les	blijft	geven	en	écht	voor

uit	wil	met	onderwijs.	De	kunst	is	om	deze	

bevlogenheid	te	creëren	en	vast	te	houden.	

Dat	is	niet	alleen	een	taak	voor	de	leraar,	

maar	ook	voor	de	schoolleider.

Vóór	mijn	Kamerlidmaatschap	had	ik	een	

loopbaan	in	het	human resource manage-

ment.	De	laatste	jaren	als	programmama

nager	van	een	bevlogenheidsprogramma	

waar	wereldwijd	meer	dan	20.000	collega’s	

jaarlijks	aan	deelnamen.	Eén	van	de	

dingen	die	ik	in	al	die	jaren	geleerd	heb	is	

inderdaad	dat	mensen	het	verschil	maken.	

Bevlogenheid	heeft	aantoonbaar	een	posi

tief	effect	op	het	succes	van	je	organisatie.	

Het	bevorderen	van	die	bevlogenheid	

gebeurt	niet	zo	zeer	door	beloning,	maar	

door	waardering.	Het	gaat	om	zaken	als	

loopbaanontwikkeling,	je	verder	in	je	vak	

bekwamen	en	ruimte	bieden	voor	ideeën	en	

eigen	inbreng.	Allemaal	voorbeelden	van	

motivatiefactoren	die	enorm	veel	waarde

ring	uitspreken	en	relatief	weinig	hoeven	te	

kosten.

Het	zijn	de	schoolleiders	die	deze	hand

schoen	moeten	oppakken.	Want	de	vertaling	

van	‘het	beste	uit	jezelf	halen	bij	de	leraar’	

betekent	voor	de	schoolleider	‘het	beste	uit	

je	personeel	halen’.

Dit	is	echter	gemakkelijker	gezegd	dan	

gedaan.	Een	school	is	een	organisatie	van	

professionals:	de	leraren.	Professionals	

echter,	zijn	het	moeilijkst	om	te	veranderen,	

want	een	leider	heeft	in	hun	ogen	weinig	

te	willen.	Zijn	of	haar	leiderschap	is	geen	

gegeven,	maar	moet	verdiend	worden1.

De	sleutel	voor	succesvol	leiderschap	in	het	

onderwijs	ligt	wellicht	bij	ideeën	van	Peter	

Senge.	Want	zou	een	school,	waar	alles	in	

het	teken	staat	van	leren,	niet	zelf	ook	een	

lerende	organisatie	moeten	zijn?	Lerende	

organisaties	zijn:	(...) “organizations where 

people continually expand their capacity to 

create the results they truly desire (…) and 

where people are continually learning to see 

the whole together” 2.

Om	een	lerende	organisatie	te	bewerkstelli

gen	is	het	nodig	dat	de	individuen	dus	goed	

in	hun	vel	zitten	en	professioneel	bevlogen	

zijn.	Senge	noemt	persoonlijk	meesterschap	

het	‘geestelijk	fundament’	van	een	lerende	

organisatie.	“De	inzet	en	het	vermogen	van	

een	organisatie	om	te	leren	kan	nooit	groter	

zijn	dan	die	van	zijn	leden.”	Met	aandacht	

voor	de	persoonlijke	ontwikkeling	van	zijn	

of	haar	medewerkers	begint	dan	ook	de	

route	van	de	schoolleider	om	te	komen	tot	

een	lerende	organisatie.	Persoonlijk	mees

terschap	voedt	de	motivatie	van	mensen	om	

te	willen	leren.	Niet	alleen	als	individu,	maar	

ook	als	team.	Dán	is	de	essentie	van	de	

lerende	organisatie	geboren.	_

r e a g e r e n ?
Mail	naar	k.straus@tweedekamer.nl

Noten

1	 	Henri	Mintzberg	‘Structures	in	Fives.	

Designing	effective	organisations’,	1993

2	 	Peter	Senge,	‘The	fifth	discipline’,	1997

h e t  b e vo r d e r e n  v a n  b e v lo g e n h e i d  g e b e u r t 
n i e t  z o  z e e r  d o o r  b e lo n i n g ,  m a a r  d o o r 
w a a r d e r i n g

p e r s o o n l i j k  m e e s t e r s c h a p  vo e d t  d e  m ot i v at i e 
v a n  m e n s e n  o m  t e  w i l l e n  l e r e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Kan	ik	nog	gebruik	maken	van	de	baporegeling?

tekst paul van lent en harry van soest

De	AVShelpdesk	wordt	overspoeld	met	de	vraag	wat	er	met	de	

baporegeling	gaat	gebeuren.	In	de	politiek	is	de	afgelopen	periode	

veel	gesproken	over	de	ouderenregeling	bapo.	In	het	regeerakkoord	

is	de	suggestie	gewekt	dat	de	baporegeling	wordt	afgeschaft.	Het	

afsluiten	van	het	Nationaal	Onderwijsakkoord,	waarbij	overigens	

de	AVS	niet	betrokken	was	en	dat	de	AOb	niet	heeft	ondertekend,	

versterkt	de	onrust	rondom	deze	regeling.	Zeker	gezien	de	onduide

lijkheid	over	het	toepassen	van	een	eventuele	overgangsregeling.

Maar	voordat	überhaupt	afscheid	wordt	genomen	van	deze	regeling,	

dient	er	eerst	een	goed	alternatief	te	komen	met	medewerking	van	

de	sociale	partners.	Pas	daarna	kan	bekeken	worden	hoe	de	over

gang	naar	een	nieuwe	regeling	vorm	kan	krijgen.

De	AVS	adviseert,	zolang	het	nog	kan	en	aan	de	huidige	voorwaar

den	wordt	voldaan,	een	aanvraag	voor	bapoverlof	gewoon	bij	het	

bestuur	in	te	dienen.

De	AVS	Helpdesk	is	op	22 november aanstaande	telefonisch	

niet bereikbaar	in	verband	met	de	open	dag	bij	de	AVS.	

Leden	kunnen	de	helpdeskadviseurs	(en	juristen)	die	dag	persoon

lijk	ontmoeten	en	met	hen	in	gesprek	gaan.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	

Onderliggende	documenten,	aanvullende	informatie	en	verwijzingen	

kunt	u	verkrijgen	via	de	AVS	Helpdesk.	De	helpdesk	is	alle	

werkdagen	bereikbaar	van	9.00	tot	17.00	uur	via	tel.	0302361010	of	

helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	

u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.

Rectificatie muziekonderwijs
Diegenen	die	een	opleiding	hoger	onderwijs	schoolmuziek	en/of	

AMV	hebben	gevolgd	zijn	bevoegd	tot	het	geven	van	muziekonder

wijs	in	het	primair	onderwijs.	Dit	in	tegenstelling	tot	het	antwoord	

op	de	Vraag	van	de	maand	in	Kader	Primair	7	(maart	2013),	waarin	

vermeld	werd	dat	het	pabodiploma	bevoegd	onderwijzer	een	ver

eiste	is.	Zie	artikel	3	van	de	WPO	(Bevoegdheid	schoolonderwijs)	en	

artikel	9	(vakgebieden	kerndoelen).

a v s  i n  d e  p e r s

Leerlingen weigeren
Dat	scholen	wel	eens	leerlingen	weigeren	is	van	alle	tijden.	“Het	is	

juist	een	teken	van	sterkte	dat	scholen	zeggen:	voor	deze	leerling	kan	

ik	geen	goed	onderwijs	verzorgen,	we	gaan	voor	dit	kind	een	andere	

oplossing	zoeken”,	zei	AVSvoorzitter	Ton	Duif	op	21	oktober	op	Radio	

1.	“Met	de	invoering	van	Passend	onderwijs	is	afgesproken	dat	scholen	

met	elkaar	samenwerken	om	voor	elk	kind	een	goede	plek	te	vinden.”	

Duif	reageerde	op	een	Brandpuntuitzending	van	20	oktober,	waarin	

naar	voren	kwam	dat	de	helft	van	de	schoolleiders	wel	eens	een	leer

ling	met	leer	en	gedragsproblemen	weigert.	De	AVSvoorzitter	bena

drukte	dat	het	speciaal	onderwijs	blijft	bestaan	voor	leerlingen	die	hoe	

dan	ook	niet	in	het	basisonderwijs	te	handhaven	zijn.

Open dag voor alle AVS-leden
De	AVS	opent	op	vrijdag	22	november	officieel	de	deuren	

van	het	nieuwe	AVSpand	aan	de	Herenstraat	35	in	Utrecht.	

Ter	gelegenheid	hiervan	organiseert	de	AVS	die	dag	van	10	tot	

16	uur	een	open	dag	voor	al	haar	leden.	De	aanwezigen	kunnen	

kennismaken	met	de	professionaliserings	en	vakbondsactivi

teiten	van	de	AVS.	Leden	hebben	de	mogelijkheid	om	collega

directieleden	die	(nog)	geen	lid	zijn	van	de	AVS	mee	te	nemen,	

zodat	ook	zij	kennis	kunnen	maken	met	de	vereniging.

U	kunt	zich	aanmelden	via	opendag@avs.nl.	Aanmelden	is	niet	

verplicht,	maar	wij	horen	graag	of	u	van	plan	bent	te	komen.	

Meer	informatie	over	de	open	dag	is	te	vinden	op	pagina	36.

Foto:	Hans	Roggen
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a v s  c o n g r e s  2 0 1 4

Thema: Leiders voor de toekomst
Het AVS-congres 2014 vindt plaats op 14 maart 
in het NBC te Nieuwegein. De titel van het congres is 
‘Leiders voor de toekomst’.

Het	onderwijs	gaat	

een	nieuw	tijdperk	

in	van	onder	ande

re	excellentie	en	

talentontwikkeling.	

De	toekomst	is	niet	

meer	automatisch	

af	te	leiden	uit	het	

verleden.	De	dyna

miek	en	onvoor

spelbaarheid	

van	de	toekomst	

vragen	leiderschap	

waarbij	creativiteit,	veranderbaarheid	en	flexibiliteit	essentieel	zijn.	

Visionair,	transformationeel	en	gespreid	leiderschap	zijn	belangrijke	

pijlers	voor	de	schoolleider	van	de	toekomst.	De	AVS	is	momenteel	

druk	bezig	een	mooi	programma	samen	te	stellen	rond	dit	thema.	In	

een	ruim	aanbod	van	sessies	en	workshops	biedt	de	AVS	alle	moge

lijke	informatie	om	voorbereid	te	zijn	op	de	toekomst.

Bij	Kader	Primair	4	(december)	zal	de	congresbrochure	met	het	

volledige	programma	bijgesloten	zijn.	Inschrijven	is	mogelijk	vanaf	

de	open	dag	van	de	AVS	op	22	november.

v o o r l i c h t i n g

Pensioenbewustzijn
Het Ambtenarencentrum (AC) organiseert voor AVS-
leden en andere leden van organisaties die zijn 
aangesloten bij het AC voorlichtingssessies om het 
pensioenbewustzijn de vergroten.

De	voorlichting	wordt	gegeven	door	vertegenwoordigers	van	ABP,	

APG	en	de	pensioenkamer.	De	kosteloze	sessies	vinden	plaats	op	

18	november	en	9	december	in	respectievelijk	Apeldoorn	en	Utrecht.

Meer	informatie	en	aanmelden:	tel.	0703155137,	

t.vanelst@ambtenarencentrum.nl

m e e p r at e n

Nieuws uit de beleidscommissie 
onderwijs

De eerste bijeenkomst van de Onderwijsbeleidscommissie 
van de AVS op 20 september werd opgeluisterd door vier 
nieuwe leden.

Drie	andere	nieuwe	leden	schuiven	bij	de	volgende	bijeenkomst	

aan.	Een	mooie	uitbreiding	die	aantoont	dat	er	veel	collegaschool

leiders	zijn	die	graag	mee	willen	denken	over	het	onderwijs.

Gesproken	is	over	de	samenhang	tussen	enerzijds	de	zorgen	

over	het	langer	moeten	doorwerken	van	oudere	leerkrachten	en	

anderzijds	de	hoge	werkloosheid	onder	nieuwe,	startende	collega’s.	

De	3.000	banen	voor	jonge	leerkrachten	uit	het	Onderwijsakkoord	

sluiten	hier	bij	aan.	De	commissie	heeft	het	advies	uitgebracht	aan	

het	AVSbestuur	om	tijdens	politieke	onderhandelingen	en	gesprek

ken	te	benadrukken	dat	er	een	mentaliteitsverandering	nodig	is	om	

te	komen	tot	een	andere	zienswijze	op	werk	en	werk	verdeling	en	

geldstromen.

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014

Daarnaast	spreekt	de	commissie	de	zorg	uit	dat	er	steeds	meer	lijkt	

te	moeten	in	het	onderwijs.	Van	veel	zaken	die	wel	leuk	zijn,	maar	

niet	verplicht	vindt	de	commissie	dat	directeuren	en	besturen	hier	

een	duidelijke	keuze	in	moeten	durven	maken,	waarbij	de	hoofd

doelstelling	van	goed	onderwijs	leidend	is.	Wat	betreft	zaken	die	

vanuit	wetgeving	worden	opgelegd	en	vaak	vanuit	hypes en	actuali

teiten	ontstaan,	geeft	de	commissie	het	AVSbestuur	het	advies	mee	

om	vroeg	in	onderhandelingen	alert	te	zijn.	Nieuwe	dingen	moeten,	

maar	hoort	het	wel	echt	in	het	onderwijs	en	hoe	past	het	er	dan	in?

Als	het	gaat	om	de	steeds	opnieuw	opkomende	competitie	op	

scores	en	prestaties	vindt	de	commissie	dat	directeuren	en	besturen	

duidelijk	gewezen	moeten	worden	op	hun	eigen	rol	daarin	en	dat	de	

aandacht	veel	meer	moet	uitgaan	naar	trots	op	het	vak	en	de	goede	

prestaties	die	al	bereikt	worden.	Bij	de	inspectie	zou	de	AVS	met	

nadruk	moeten	blijven	neerleggen	dat	goed	onderwijs	om	veel	meer	

gaat	dan	Citoscores.	Laten	we	breed	blijven	kijken	en	scholen	ook	

vooral	met	zichzelf	vergelijken.
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Trainingen & opleidingen School for Leadership
December	2013	en	januari	2014

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Leren	in	de	21e	eeuw	 29	november,	10	januari,	7	maart

	 	 4	april	of	16	mei	(masterclass	basis)	 Platform	L21

	 	 6	december,	17	januari,	28	maart,

	 	 11	april	of	23	mei	(masterclass	verdieping)	 Platform	L21	

•	 Schoolleider	startbekwaam		 11	december	(reeds	gestart),	

	 	 22	en	23	januari	(nieuwe	serie)	 Tom	Roetert	

•	 Schoolleider	vakbekwaam		 11	december	(reeds	gestart),	

	 	 22	en	23	januari	(nieuwe	serie)	 Tom	Roetert	

•	 Bezoek	onderwijsinspecteur:	leiden	of	lijden,	lust	of	last?		 11	december	 Jan	Stuijver	

•	 Competentiegericht	coachen		 11	en	12	december		 Tom	Roetert	

•	 Professioneel	kapitaal:	leidinggeven	boven	verwachting		 13	december,	24	januari	 Bob	Ravelli,	Jan	Jutten	

•	 Interimmanagement,	iets	voor	u?		 19	en	20	december	(intake),	

	 	 30	en	31	januari	 Tom	Roetert	

•	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap		 13	en	14	januari		 Ruud	de	Sain	

•	 Op	welke	wijze	wordt	medezeggenschap	professioneel	gevoerd?	

	 –	voor	(G)MRleden		 15	januari		 Carine	HulscherSlot,	Paul	van	Lent

•	 Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!		 16	januari		 Carine	HulscherSlot	

•	 Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?		 21	januari		 Carine	HulscherSlot,	Jacqueline	Kenter	

•	 Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?		 21	januari		 Eelco	Dam,	Paul	van	Lent	

•	 Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	de	bestuurder		 22	januari		 Carine	HulscherSlot,	Jacqueline	Kenter	

•	 Meesterlijk	coachen		 22	en	23	januari		 Tom	Roetert	

•	 Naar	andere	schooltijden,	en	dan?		 28	januari		 Eelco	Dam,	Paul	van	Lent	

(onder	voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	trainingen,	maatwerk,	

meer	informatie	en	inschrijven	de	AVS	Professionaliseringsgids	2013/2014	of	kijk	op	

www.avspifo.nl,	de	website	van	het	AVS	Professionalisering	en	Innovatiecentrum	

Funderend	Onderwijs	voor	leidinggevenden	en	organisaties	in	het	funderend	onderwijs.

Tweedaagse

Competentiegericht coachen
Het	vergroten	van	de	eigen	vaardigheden	in	competentiegericht	

coachen	vraagt	expliciete	aandacht.	Voor	de	leidinggevende	is	

het	daarbij	van	belang	om	te	zien	waar	de	medewerker	staat	ten	

opzichte	van	het	competentieprofiel	van	zijn	of	haar	functie.	Met	

uitgebreide	aandacht	voor	de	theorie	en	praktijk	van	(competen

tiegericht)	coachen,	zoals	het	werken	met	ontwikkelingsplannen,	

op	het	spanningsveld	tussen	beoordelen	en	stimuleren.	Een	van	de	

zaken	die	centraal	staan	is	het	uitgaan	van	talenten,	competenties	

én	ambitie/passie.

‘ v e e l  o e f e n e n  h e l p t ’

Doelgroep:	leidinggevenden,	ib’ers	en	ab’ers	die	tijdens	hun	taakui

toefening	medewerkers	coachen.

Eendaagse

Teamontwikkeling: 
heeft u een ‘team’ dan?

De	studiedag	creëert	inzicht	in	(de	fasen	van)	teamontwikkeling	en	

hoe	u	daaraan	kunt	werken	en	mee	om	kunt	gaan	vanuit	uw	leiding

gevende	rol.	Wat	maakt	een	groep	mensen	tot	een	team?	Een	goed	

functionerend	team	is	geen	toeval.	Daar	dient	u	structureel	hard	aan	

te	werken.	Mensen	leren	om	samen	te	werken	en	medeverantwoor

delijkheid	te	dragen	voor	het	eindresultaat.	Van	belang	is	dat	een	

team	binnen	een	veilig	klimaat	tot	afstemming	komt	en	groeit.

Doelgroep:	(adjunct)directeuren

42



3	tweedaagsen	—	ook	afzonderlijk	te	volgen

Meesterlijk coachen
Wilt	u	uw	kennis	en	vaardigheden	in	coaching	uitbreiden	en	

opfrissen?	Wilt	u	met	medecursisten	de	diepte	in?	Dan	is	deze	

leergang	een	uitstekende	keuze.	In	de	drie	tweedaagsen	komen	

achtereenvolgens	aan	bod:	het	coachen	van	‘moeilijke	mensen’,	

teamcoaching en nieuw	gereedschap	voor	de	coachkist,	zoals	

basale	coachings	denk	en	doemodellen,	het	onderzoeken	van	

eigen	blokkades/valkuilen	en	coachen	met	een	leeg	hoofd.

Ook	nieuwe	technieken	als	provocatief	coachen,	conflictcoachen	en	

coachen	op	enneagrammen	komen	aan	de	orde.

‘ i k  h e b  w e e r  t o o l s  i n  h a n d e n  o m 
m e z e l f  v e r d e r  t e  o n t w i k k e l e n ’

Doelgroep:	iedereen	die	coacht	of	wil	gaan	coachen	en	regelmatig	

deze	vaardigheid	gebruikt	op	het	werk.	U	beschikt	over	de	basale	

gespreks	en	coachingsvaardigheden.	Goed	vervolg	en	verdieping	

van	de	training	competentiegericht	coachen.

Tweedaagse	masterclass

Leren in de 21e eeuw

Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname 
en ontslag van personeel

Als	u	te	maken	krijgt	met	ontslag	van	een	werknemer,	krijgt	u	ook	

met	vele	regels	en	procedurele	stappen	te	maken.	Uiterst	belangrijk	

hierbij	is	om	de	goede	stappen	te	zetten	en	te	kunnen	anticiperen	op	

toekomstige	verplichtingen.	Om	problemen	te	voorkomen	is	het	van	

belang	om	bij	het	in	dienst	nemen	van	personeel	(bijvoorbeeld	op	

basis	van	vervanging)	al	te	bekijken	welke	verplichtingen	u	mogelijk	

in	de	toekomst	gaat	opbouwen.	Aan	de	hand	van	praktijksituaties	

wordt	de	wet	en	regelgeving	inzichtelijk	gemaakt.	Met	aandacht	

voor	de	verschillen	tussen	openbaar	en	bijzonder	onderwijs.

‘d e  t r a i n e r s  v u l d e n  e l k a a r  g o e d  a a n : 
e e n  lo pe n d e  e n c yc lo pe d i e  m e t  e n o r m e 
f e i t e n -  e n  d o s s i e r k e n n i s ,  d e  a n d e r 
g e d e g e n  j u r i d i s c h e  va k k e n n i s ’

Doelgroep: directeuren	en	P&Ofunctionarissen

Foto’s:	Hans	Roggen

Nieuw!

De	educatieve	leeromgeving	van	een	basisschool	verandert	sterk,	

mede	door	de	opkomst	van	het	digitale	schoolbord,	tablets	en	nieu

we	applicaties.	Nieuwe	digitale	oefenmaterialen	sluiten	beter	aan	

op	de	leerlijn	en	geven	inzicht	in	de	vaardigheden	van	leerlingen.	

Enkele	applicaties	kunnen	de	traditionele	methode	al	vervangen.	

Tablets	geven	de	leerkracht	directe	feedback	over	leeropbrengsten	

en	oplossingsstrategieën.	Al	deze	mogelijkheden	vragen	van	een	

school	keuzes	en	inzicht	in	de	consequenties.	Hoe	combineer	je	

	bijvoorbeeld	nieuwe	leermiddelen	met	de	traditionele	methode?	

Wat	betekent	dit	voor	de	infrastructuur?	In	hoeverre	dragen	deze	

nieuwe	middelen	bij	aan	het	vergroten	van	het	leerrendement?	

Op	de	eerste	dag	(basiskennis)	komen	thema’s	aan	bod	als:	orga

niseren	van	het	werken	met	tablets,	interactieve	instructie,	nieuwe	

digitale	leermiddelen,	digitale	datafeedback	en	investeringen	in	

infrastructuur.	De	tweede	(verdiepings)dag	is	bedoeld	voor	scholen	

die	al	(bijna)	werken	met	tablets	in	een	interactieve	leeromgeving,	

zoals	Prowise	connect,	of	nieuwe	digitale	leermiddelen	gebruiken,	

zoals	Snappet,	de	Rekentuin	of	Taalzee.	Onderwerpen:	effecten	van	

digitale	leermiddelen	op	leeropbrengsten,	het	interactieve	instruc

tiemodel	en	sturen	op	(digitale)	data.	

In	samenwerking	met	het	platform	L21	(www.l21.nl).	

Doelgroep:	schoolleiders,	schoolbesturen	(eventueel	samen	met	

de	ictcoördinator)
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Eendaagse

Stress- en timemanagement
Altijd	tijd	tekort	komen,	is	slecht	voor	uw	gemoedsrust	en	uw	pro

ductiviteit.	In	deze	training	oefent	u	met	het	stellen	van	prioriteiten	

en	het	realiseren	van	haalbare	doelen	en	plannen.	U	ontdekt	wat	de	

oorzaken	zijn	van	uw	tijdsproblemen	en	leert	structuur	aan	te	bren

gen	in	uw	werkzaamheden.	Na	het	volgen	van	deze	training	maakt	u	

bewuster	gebruik	van	uw	energie,	kent	u	de	markers	van	stress	en	

weet	u	dit	proces	om	te	buigen.

‘ p r i m a  t r a i n i n g  v o o r  d i r e c t e u r e n 
d i e  e e n  p r o b l e e m  m e t  t i m e -
m a n a g e m e n t  h e b b e n ’

Doelgroep:	iedere	leidinggevende	die	met	tijd	en	tijdsdruk	wil	

omgaan	en	daarmee	het	totale	functioneren	wil	verbeteren.

Eendaagse

Een goed personeelsdossier 
is het halve werk!

Hoe	bouwt	u	op	school	een	goed	(digitaal)	personeelsdossier	op?	

Wat	zijn	de	vereisten	en	hoe	houdt	u	het	up-to-date	en	inzichtelijk?	

Hoe	maakt	u	er	een	leraarvolgsysteem	van?	Hoe	kunt	u	de	gesprek

kencyclus	en	andere	zaken	die	op	school	spelen	actueel	houden	in	

het	dossier?	Allemaal	vragen	die	tijdens	de	studiedag	beantwoord	

worden.	Ook	maakt	u	kennis	met	de	inhoud,	wet	en	regelgeving	

aangaande	persoonsgegevens	en	komen	de	do’s	en	de	dont’s	van	

een	goed	personeelsdossier	aan	de	orde.	

‘ i k  k a n  d i r e c t  a a n  d e  s l a g  m e t 
d e  v e r k r e g e n  k e n n i s ’

Na	de	eendaagse	heeft	u	inzicht	in	wat	er	in	de	inhoud	van	een	goed	

dossier	nodig	is	en	hoe	u	hier	in	de	praktijk	in	het	kader	van	goed	

personeelsbeleid	mee	kunt	werken.

Doelgroep:	directeuren

Eendaagse

Naar andere schooltijden, 
en dan?

Overweegt	u	als	directeur	op	uw	school	te	komen	tot	het	invoeren	

van	andere	schooltijden,	dan	is	het	zaak	geen	dingen	over	het	hoofd	

te	zien.	Deze	studiedag	belicht	de	(wettelijke)	regels	en	afspraken	

waar	de	schoolorganisatie	zich	aan	dient	te	houden.	Verder	komen	

ook	de	belangen	van	ouders,	leerkrachten	en	de	rol	van	de	MR	aan	

de	orde.	De	AVSpublicatie	‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’	

vormt	de	leidraad	en	krijgt	u	mee.	

‘ p r e t t i g e  m a n i e r  va n  i n f o r m at i e -
v e r s t r e k k i n g ,  m e t  d u i d e l i j k e 
l e e r s ta p p e n ’

Doelgroep:	(adjunct)directeuren

Populaire trainingen:
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Meer informatie, inschrijven en advies op maat
Kijk	voor	meer	informatie	zoals	data,	kosten,	trainers	en	inschrijven	op	www.avspifo.nl.	Of	neem	contact	op	met	de	AVS	via	

schoolforleadership@avs.nl	of	tel.	0302361010.	Wilt	u	een	training,	opleiding,	advies	of	coaching	op	maat	voor	uw	organisatie	of	

team?	Neem	dan	contact	op	met	Margriet	van	Ast,	adviesopmaat@avs.nl	of	coaching@avs.nl.

Wegens succes een 2e serie vanaf januari:

Minileergang	(6	eendaagsen)

Van moetisme naar moreel 
besef: opbrengstgericht 
leiderschap
Opbrengstgericht	leiderschap	is	een	actueel	thema.	Hoge	prestaties	

zijn	belangrijk,	kinderen	moeten	optimale	kansen	krijgen	in	onze	

complexe	samenleving.	Die	prestaties	realiseren	we	echter	niet	

door	meer	van	hetzelfde	te	doen,	maar	door	op	alle	niveaus	in	de	

school	dingen	anders	te	doen	en	andere	dingen	te	doen.	Deze	mini

leergang	richt	zich	op	de	vraag:	wat	is	nodig	in	de	school	om	hoge	

opbrengsten	te	realiseren	en	wat	betekent	dit	voor	leiderschap?	

In	essentie	komt	het	erop	neer	dat	de	leider	zich	ontwikkelt	van	

onderwijskundig	leider	naar	systeemleider.

‘e e n  a a n r a d e r  v o o r  a l l e  s c h o o l -
l e i d e r s  e n  e i g e n l i j k  i e d e r e e n  d i e 
m e t  o n d e r w i j s  t e  m a k e n  h e e f t ’

Doelgroep: (bovenschoolse)	directies	en	middenkader	(locatie

leiders,	interne	begeleiders,	bouwleiders).	Ook	voor	mensen	die	

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

Minileergang	van	4	tweedaagsen

Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

Uw	omgeving	verwacht	een	schoolleider	die	weet	te	bouwen	en	

te	verbinden.	Iemand	die	kwaliteiten	herkent	en	deze	op	de	juiste	

manier	en	op	het	juiste	moment	weet	in	te	zetten.	Als	schoolleider	

heeft	u	een	bepalende	rol	voor	de	kwaliteiten	van	uzelf,	uw	team	en	

daarmee	ook	van	het	onderwijs.	Die	verantwoordelijkheid	vraagt	om	

regelmatig	onderhoud.	Focus	op	doelgerichtheid,	opbrengsten	en	

prestaties	is	daarbij	een	must.

In	uw	veelzijdige	en	veeleisende	rol	als	gedreven	schoolleider	

heeft	u	behoefte	aan	verbreding,	verdieping	en	verrijking	van	uw	

dagelijkse	functioneren.	U	leert	graag	van	en	met	elkaar	rondom	

relevante	onderwerpen	en	actuele	thema’s,	en	boort	een	netwerk	

aan	van	bevlogen	collega’s	en	kennisdragers.	Als	professional	ziet	

en	ervaart	u	graag	persoonlijke	groei.

‘o v e r s t i j g t  d e  i n h o u d  va n  k l a s s i e k e 
s c h o o l l e i d e r s o p l e i d i n g e n  e n  i s 
e e n  m u s t  v o o r  d e  m e e r  e r va r e n 
s c h o o l l e i d e r ’

Doelgroep:	ervaren	schoolleiders	met	een	hoog	ambitieniveau,	

die	op	handelings	en	reflectieniveau	willen	groeien.
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voor: geïnteresseerden

van: ECPO

wanneer: 25 november

waar: Diligentia in Den Haag

wat: conferentie

Evaluatie Passend onderwijs
Tijdens	haar	afsluitende	conferentie	over	de	nulmeting	geeft	

de	Evaluatie	en	adviescommissie	Passend	onderwijs	antwoord	

op	vragen	als:	wanneer	is	de	invoering	van	Passend	onderwijs	

geslaagd,	is	het	onderwijsveld	voldoende	ver	gevorderd,	

hoe	ziet	de	invoering	en	beoordeling	eruit	in	2014	en	daarna?	

Met	presentaties	van	het	Evaluatieplan,	de	resultaten	van	

de	nulmeting	en	een	reactie	van	staatssecretaris	Dekker.	

www.ecpo.nl

voor: rekenzwakke kleuters

van: onderzoekers Universiteit Utrecht

wat: evidence-based remediërend programma

Op weg naar rekenen
Vroegtijdig	signaleren	en	interveniëren	van	leerachterstanden	

staat	hoog	op	de	agenda	van	onderwijsinspectie	en	overheid.	

Voorkom	achterstanden	door	remediërende	hulp	aan	reken

zwakke	kleuters.	Speciaal	voor	rekenzwakke	kleuters	is	het	evi

dencebased	remediërende	programma	‘Op	weg	naar	rekenen’	

ontwikkeld.	Het	beoogt	vaardigheden	op	het	gebied	van	kleuter

rekenen	te	stimuleren,	zodat	kleuters	met	een	rekenachterstand	

met	de	benodigde	voorkennis	aan	het	formele	rekenen	in	groep	

3	kunnen	beginnen.	Meer	informatie:	www.graviant.nl

voor: bestuurders, managers en professionals bij scholen, 

gemeenten, kinderopvangorganisaties, corporaties, 

maatschappelijke dienstverleners en marktpartijen 

van: Bouwstenen voor sociaal (en 5 andere organisaties)

wanneer: 5 december

waar: Spant, Bussum

wat: bijeenkomst 

Maatschappelijk voorzieningen 
en vastgoed

Scholen	kunnen	in	gesprek	gaan	met	gemeenten	en	kinderop

vangbedrijven	over	onder	andere	kindcentra,	buitenonderhoud	en	

andere	actuele	informatie	over	maatschappelijke	voorzieningen	

en	vastgoed.	Met	diverse	branchesprekers	(o.a.	Annemarie	

Jorritsma	van	VNG),	minister	Blok	(Wonen	en	Rijksdienst)	en	

anderen	(o.a.	Maurice	de	Hond).	Diverse	organisaties	houden	

spreekuur	tijdens	de	kennismarkt.	Deelnemers	krijgen	vier	

nieuwe	publicaties	en	tools	en	handvatten	mee	naar	huis.	

www.agendamaatschappelijkvastgoed.nl

voor: basisonderwijs en andere consumenten

van: Cinekid i.s.m. Little Chicken

wat: serious game

Cinekid Filmspel
Leerzaam	spel	voor	kinderen	van	6	tot	10	jaar	waarin	zij	leren	

zelf	een	film	te	maken,	waarbij	andere	doelen	dan	entertain

ment	voorop	staan.	Het	spel	leert	jonge	kinderen	op	intuïtieve	

wijze	complexe	(animatie)technieken.	Creativiteit,	techniek	en	

storytelling	komen	samen.	De	verschillende	technieken	worden	

stap	voor	stap	geïntroduceerd.	De	kinderen	worden	door	het	

spel	geleid	via	opdrachten.	Ontwikkeld	als	cultureel	lesmiddel	

voor	het	basisonderwijs.	Voor	scholen	bestaan	groepslicenties	

(per	staffel)	vanaf	t 39	per	jaar.	www.filmspel.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g

s y m p o s i u m
i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: huisvestingsprofessionals po en vo, kinderopvang en 

gemeenten

van: Ruimte-OK, i.s.m. VNG, PO-Raad, VO-raad, 

brancheorganisatie Kinderopvang en Waarborgfonds 

Kinderopvang

wanneer: 27 november 

waar: Groenhorst College, Almere

wat: kennisdag

Grip op kwaliteit
Hoe	krijgen	scholen,	kinderopvangorganisaties	en	gemeenten	

meer	grip	op	hun	huisvestingsvraagstukken	en	hoe	kunnen	zij	

leren	van	praktijkervaringen	elders?	Hoe	geven	ze	in	deze	tijden	

van	financiële	krapte	en	krimp	gezamenlijk	invulling	aan	kwali

tatieve	totstandkoming	en	instandhouding	van	voorzieningen	

waarin	kinderen	de	hoofdrol	spelen?	Over	welke	hulpmiddelen	

kunnen	partijen	beschikken?	Het	plenaire	programma	benadrukt	

het	sectoroverstijgende	belang	van	goed	opdrachtgeverschap.	

Daarnaast	kunnen	bezoekers	kiezen	uit	circa	twintig	(duo)pre

sentaties	door	de	doelgroep(en)	zelf.	www.ruimte-ok.nl
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voor: leidinggevenden, bestuurders, ict-coördinatoren en 

leraren uit alle onderwijssectoren

van: VNU Exhibitions

wanneer: 22 en 23 januari

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: vakbeurs

Leren met ict
Ict	raakt	steeds	meer	verweven	met	het	‘traditionele’	onderwijs	

en	ontwikkelingen	volgen	elkaar	in	snel	tempo	op.	Het	kan	

een	belangrijke	rol	spelen	in	het	verbeteren	of	op	peil	houden	

van	het	onderwijsproces.	Blijf	op	de	hoogte	van	de	laatste	

ontwikkelingen	op	de	ictmarkt.	Alle	belangrijke	spelers	zijn	

aanwezig.	Inhoudelijke	sessies	zorgen	voor	inspiratie	en	nieuwe	

inzichten.	De	AVS	levert	een	bijdrage	aan	het	programma	in	

het	Kenniscentrum	(kennisplein).	Het	entreebewijs	geeft	gratis	

toegang	tot	de	gelijktijdige	'Cultuur	en	Onderwijs	Beurs'	en	vice	

versa.	www.leren-met-ict.nl

voor: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, lokale en 

provinciale cultuurinstanties en gemeenten

van: CEOB

wanneer: 22 en 23 januari

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: landelijke vakbeurs 

Cultuuronderwijs
De	derde	editie	van	de	Cultuur	en	Onderwijs	Beurs	(CEOB)	ver

wacht	een	mix	te	presenteren	van	diverse	aanbieders	van	cultuur	

voor	het	onderwijs.	Musea,	muziek	en	dansinstellingen,	thea

ters,	cultuurmakelaars,	sectorinstituten	en	artiesten	laten	zien,	

horen	en	vertellen	wat	zij	kunnen	betekenen,	zoals	workshop	

en	cultuurdagen.	Doel	is	cultuureducatie	onder	de	aandacht	te	

brengen.Met	een	doorlopend	programma	van	presentaties,	work

shops	en	optredens.	Het	entreebewijs	geeft	gratis	toegang	tot	de	

gelijktijdige	beurs	‘Leren	met	ict’	en	vice	versa.	www.CEOB.nl

voor: geïnteresseerden

van: Business/Atlas Contact

wat: boek

Opvoeden met Stephen Coveys 
7 eigenschappen

Stephen	Coveys	klassieke	boek	inspireert	al	meer	dan	25	jaar	

miljoenen	mensen	over	de	hele	wereld	om	hun	leven	te	ver

beteren.	Basisschooldirecteur	Carla	Luycx	werd	er	ook	door	

gegrepen	en	startte	een	succesvolle	basisschool	op	basis	van	

dit	concept.	In	het	boek	laat	ze	zien	wat	de	zeven	eigenschap

pen	precies	inhouden,	hoe	je	ze	kunt	inzetten	bij	de	opvoeding	

en	op	welke	manier	ze	de	persoonlijke	en	sociale	(talent)

ontwikkeling	van	kinderen	bevorderen.	www.atlascontact.nl,	

www.businesscontact.nl	

voor: schoolleiders, ib’ers en zorgverleners

van: Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en 

uitgeverij Zwijsen

wanneer: 27 november

waar: Congrescentrum Papendal in Arnhem

wat: congres en prijs

Vijf jaar dyslexiezorg
Sinds	vijf	jaar	geleden	groen	licht	is	gegeven	voor	vergoede	dys

lexiezorg	voor	basisschoolleerlingen	is	er	veel	winst	geboekt.	

Nu	de	decentralisatie	van	dyslexiezorg	naar	gemeenten	er	

aan	lijkt	te	komen,	is	het	belangrijk	om	hierbij	stil	te	staan.	

Wetenschappelijk	onderzoek	heeft	meer	inzicht	geboden	in	

effecten	van	de	behandeling	en	de	opbrengsten	voor	de	samen

leving.	Met	(inter)nationaal	gerenommeerde	sprekers,	paral

lelsessies	en	de	uitreiking	van	de	eerste	DyslexieTalentenprijs.	

www.nrdcongres.nl

voor: schoolleiders en leerkrachten 

van: uitgeverij SWP

wat: boek

Van kerndoel tot referentieniveau
Belicht	het	onderwijsaanbod	vanuit	nieuwe	ontwikkelingen	in	

het	onderwijs	als	referentieniveaus,	kaders	en	arrangementen.	

Uitgangspunt	bij	deze	ontwikkelingen	is	het	datagestuurd	

opbrengstgericht	werken	waarmee	besturen	en	scholen	data,	

zoals	informatie	uit	het	leerlingvolgsysteem,	benutten	om	

sturing	te	geven	aan	de	kwaliteit	van	hun	onderwijs.	Speciale	

aandacht	gaat	uit	naar	meerbegaafde	leerlingen.	Meer	infor

matie	en	bestellen:	www.swpbook.com

voor: leraren, schoolleiders en iedereen die kinderen wil 

verrijken met creativiteit

van: Leuker.nu

wat: uitgave

Het Grote Vindingrijkboek
Wat	is	creatief	denken,	hoe	kun	je	het	(kinderen)	leren,	waarom	

is	het	belangrijk	en	hoe	kun	je	het	aandacht	geven	binnen	het	

onderwijs?	Creatief	denken	heeft	onder	meer	te	maken	met	nieuws

gierigheid,	wetenschap	en	kennis.	Het	speelt	een	belangrijke	rol	

bij	het	ontwikkelen	van	talenten.	Met	achtergronden,	lesideeën	en	

persoonlijke	anekdotes.	www.leuker.nu
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boekbespreking

‘De	mooiste	weg’	is	een	boek	over	leiderschap	van	Johan	Spitteler	en	Reinoud	

Buijs,	beiden	verbonden	aan	de	leiderschapsopleiding	van	het	Centrum	voor	

Nascholing.	De	ondertitel	geeft	de	kern	van	het	boek	goed	weer:	leiders	met	

lerende	teams	op	weg	naar	duurzame	kwaliteit.
tekst ron bruijn, avs

Het	boek	is	bij	uitstek	bestemd	voor	school

leiders	die	af	willen	van	blauwdrukken,	

van	alle	dikke,	uitgeschreven	plannen	

en	die	met	hun	team	willen	werken	aan	

een	professionele	leergemeenschap	om	

een	heel	goede	school	neer	te	zetten.	

Schoolleiders	die	de	moed	hebben	om	

samen	met	hun	team	op	zoek	te	gaan	naar	

manieren	om	hun	onderwijs	te	verbeteren	

in	de	wetenschap	dat	zij	zelf	ook	het	nodige	

te	leren	hebben	bij	het	leidinggeven	aan	

die	speurtocht.	Schoolleiders	die	onderweg	

fouten	durven	maken,	omdat	leren	niet	gaat	

zonder	fouten,	kunnen	aan	deze	publicatie	

veel	hebben.	Het	boek	geeft	goede	‘reis

verhalen’,	alleen	noodzakelijke	theorie	en	

bevat	veel	praktische	handreikingen	en	

hulpmiddelen.

Die	ontdekkingsreis	begint	met	het	formu

leren	van	de	ambitie,	het	antwoord	geven	

op	de	vraag	waar	de	school	heen	wil.	Met	

andere	woorden:	welke	(hoge)	verwachtin

gen	heeft	de	school	van	de	kinderen	en	van	

zichzelf?	Waar	wil	de	school	het	beste	in	

worden?	Waar	krijgt	het	team	energie	van?	

Waar	zit	de	diepe	passie?

Vervolgens	bespreken	de	auteurs	hoe	je	

kunt	werken	aan	een	professionele	leer

gemeenschap	en	verschaffen	ze	steun	met	

praktische	aanwijzingen	rond	de	vier	ken

merken	van	zo’n	leergemeenschap:	het	ont

dekken	van	nieuwe	aanpakken,	het	werken	

aan	een	betere	inhoudelijke	communicatie,	

het	verbeteren	van	het	leren	van	de	leraren	

en	het	combineren	van	eigenaarschap	met	

een	grotere	collectieve	intelligentie	van	het	

team.	Leidend	zijn	begrippen	als	gedeelde	

overtuigingen,	waarden	en	visie,	vertrouwen	

van	zowel	de	schoolleiding	in	het	team	en	

in	zichzelf	als	van	de	teamleden	in	zichzelf,	

met lerende teams 
naar duurzame kwaliteit

elkaar	en	de	leiding.	Dat	leidt	tot	steun	in	

plaats	van	afrekenen	en	controle,	en	daar

door	tot	ontwikkeling	en	groei.	Bij	dit	alles	

staat	het	leren	van	de	kinderen	centraal.	

Vier	vragen	worden	voortdurend	van	een	

nieuw	antwoord	voorzien:	Wat	willen	we	

dat	onze	kinderen	kennen	en	kunnen?	Hoe	

zorgen	we	dat	we	weten	wat	ze	geleerd	heb

ben?	Wat	doen	we	als	ze	het	niet	hebben	

geleerd?	Hoe	verrijken	we	voor	kinderen	die	

het	al	hebben	geleerd?

Natuurlijk	is	de	weg	niet	de	rechte	lijn	en	

niet	de	kortste	weg.	Dat	kan	niet	en	eigenlijk	

weten	we	dat	allemaal	wel.	Bovendien	is	de	

weg	rijk	voorzien	van	valkuilen,	zoals	gebrek	

aan	vertrouwen,	angst	voor	boosheid	en	

conflicten,	gebrek	aan	betrokkenheid,	weer

stand,	sjoemelen	met	verantwoordelijkheid,	

enzovoort.	Het	kost	dus	moeite	en	inspan

ning,	maar	geeft	een	grote	beloning	in	de	

vorm	van	kinderen	die	echt	aan	hun	trekken	

komen,	inclusief	hun	leraren.

De	rol	van	de	schoolleider	komt	ruim	aan	

bod	in	het	boek.	Hij	of	zij	gaat	immers	ook	

op	weg,	weet	wel	welke	kant	op,	maar	niet	

precies	waar	de	aankomst	is.	Onderweg	

moet	de	schoolleider	het	team	leiden,	

leraren	ondersteunen,	de	mensen	met	de	

visie	verbinden	en	met	elkaar	en	het	onder

wijs,	soms	moeilijke	gesprekken	voeren	

met	ouders	en	teamleden	die	even	de	weg	

kwijt	zijn,	klassen	bezoeken,	voor	aandacht	

zorgen	en	nogmaals	verbinden,	verbinden	

en	verbinden.	Al	deze	inspanningen	kunnen	

zorgen	voor	een	duurzame	kwaliteitsontwik

keling,	waarvan	de	kinderen	en	de	leraren	

volop	profiteren.	_

De	mooiste	weg,	leiders	met	lerende	teams	op	weg	naar	duurzame	

kwaliteit,	J.	Spitteler	en	R.	Buijs,	Centrum	voor	Nascholing,	2012,	

ISBN	9789080898936.	Het	boek	wordt	momenteel	(2013)	in	een	

tweede,	herziene	druk	(met	ondertitel	‘Naar	leren	en	leiderschap	

in	het	onderwijs’)	uitgegeven	door	Onderwijs	maak	je	samen/

Stichting	de	Brink,	zie	www.onderwijsmaakjesamen.nl/magento,	

ISBN	9789081748452.

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	op	www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/boekbesprekingen.

s c h o o l l e i d e r s  d i e 
o n d e r w e g  fo u t e n 
d u r v e n  m a k e n , 
o m d at  l e r e n  n i e t 
g a at  z o n d e r  fo u t e n , 
k u n n e n  a a n  d e z e 
p u b l i c at i e  v e e l 
h e b b e n
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Uitgelicht

Kleur: FC1000-21-3000-XXXX AVS KP2013-2014-3

Wegens vertrek van de huidige directeur heeft het bestuur van de 
stichting KOE m.i.v. 1 januari 2014 (of zo spoedig mogelijk erna)  

een vacature voor de functie van

Directeur  m/v
voor de Paulusschool 

Regulusstraat 8-10, 7521 DX Enschede

Komt U ons enthousiaste team van 17 personeelsleden versterken? 

Kijk voor uitgebreide informatie op www.skoe.nl/vacatures
Uw reactie ontvangen wij graag voor 14 november 2013.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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Rwanda zoekt onderwijzers

1_2_liSP_AVS_fc_D.indd   1 24-10-13   13:54

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, 

bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen 

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Word nu AVS-lid
met forse korting

… en krijg het boek ‘Door de bomen het bos zien’ cadeau!

Kent u collega-schoolleiders die nog geen 
AVS-lid zijn? Maak deze (adjunct-)directeuren, 
locatieleiders, middenmanagers, bovenschools 
managers of bestuurders dan lid.

De eerste vijftig AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen 
ontvangen de AVS-publicatie ‘Door de bomen het bos zien’ 
van Jan Bommerez cadeau. Het boek over transformationeel 
leiderschap is een must voor elke schoolleider. 
Deze actie geldt bovenop de percentuele korting op de 
eerstvolgende contributie: 10 procent bij één nieuw lid, 
oplopend tot 90 procent bij vijf nieuwe leden.
Het nieuwe AVS-lid krijgt ook het boek van Bommerez 
cadeau én dit schooljaar 50 procent korting op het 
persoonlijk deel van de contributie.

Kijk voor de voorwaarden op 
www.avs.nl/lidworden.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Maak een collega
AVS-lid…

Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 info@avs.nl www.avs.nl 


