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Onverantwoordelijke 
verantwoordelijken

Op	7	september	van	dit	schooljaar	hebben	de	onderwijsorganisaties,	met	

de	AVS	als	initiatiefnemer,	ruim	200.000	handtekeningen	aangeboden	

aan	de	Onderwijscommissie	van	de	Tweede	Kamer.	Doel	van	de	actie	was	

de	Tweede	Kamer	en	het	kabinet	ervan	te	overtuigen	dat	het	gebrek	aan	

ondersteuning	op	scholen	een	ernstige	bedreiging	vormt	voor	de	kwa-

liteit	van	het	onderwijs	en	een	onverantwoord	beroep	doet	op	de	inzet	

van	schooldirecties	en	-personeel.	Het	is	in	Nederland	een	unicum	dat	

in	twee	(!)	weken	tijd	ruim	200.000	handtekeningen	worden	verzameld,	

waarbij	nog	moet	worden	opgemerkt	dat	ruim	één	derde	van	de	scholen	

daar	slechts	een	week	de	tijd	voor	had	in	verband	met	de	zomervakan-

tie.	Maar:	er	komt	slechts	ongeveer	tien	miljoen	euro	beschikbaar	voor	

ondersteunend	personeel!	Het	kan	echter	nog	gekker:	intussen	wil	de	

gemeente	Leiden	de	financiële	steun	aan	schoolbesturen	om	conciër-

ges	aan	te	stellen	vanaf	1	januari	2009	intrekken.	Je	vraagt	je	af	of	de	

daarvoor	verantwoordelijken	het	nog	wel	allemaal	op	een	rijtje	hebben	

en	kranten	lezen.	Begrijpelijk	dat	schooldirecties	en	besturen	om	actie	

schreeuwen.	Maar	je	kunt	je	ook	afvragen	waarom	de	toezichthouder	

hier	niet	ingrijpt.	De	gemeenteraad	is	weliswaar	akkoord	gegaan	met	het	

voornemen	van	de	wethouder,	maar	een	aantal	partijen	is	inmiddels	toch	

geschrokken	van	de	felle	reacties.

De	AVS	steunt	de	directeuren	in	Leiden	en	zal	zonodig	ook	actief	van	de	

partij	zijn.	Bij	het	ter	perse	gaan	van	deze	Kader	Primair	waren	de	partijen	

in	Leiden	toch	nog	in	gesprek	om	te	kijken	of	de	maatregel	terug	kan	wor-

den	gedraaid.

Deze	hele	situatie	maakt	maar	weer	eens	duidelijk	dat	beleidsmakers	

vaak	weinig	interesse	hebben	in	maatregelen	die	op	de	langere	termijn	

renderen.	Want	dan	zit	er	toch	weer	een	andere	bestuurder	die	de	puin-

hopen	maar	op	moet	ruimen.	Maar	geld	om	rommelende,	op	korte	termijn	

op	winstbejag	gefocuste	banken	van	de	ondergang	te	redden	is	er	altijd.	

Begrijpelijk,	omdat	u	en	mijn	spaarcenten	erbij	betrokken	zijn.	Geld	om	

het	noodlijdende	onderwijs	te	ondersteunen	komt	er	niet.	Onbegrijpelijk,	

omdat	onze	kinderen	erbij	betrokken	zijn.	_

Kaderspel _ door ton duif
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wethouder en schooldirecteuren in onderhandeling

Gemeente Leiden wil subsidie 
conciërges intrekken
Leiden	had	tot	nu	toe	op	elke	basisschool	een	conciërge,	al	sinds	jaar	en	dag	verzorgd	door	de	gemeente.	

Helaas	staan	de	collegedragende	partijen	in	Leiden	(PvdA,	VVD,	CDA	en	GroenLinks)	op	het	punt	om	het	

volledige	budget	voor	conciërges	op	basisscholen	te	schrappen.

Momenteel voeren wethouder 

en schooldirecteuren, die de 

noodklok luidden, nog een 

‘constructief’ gesprek over 

de voorgenomen maatregel, 

die wellicht nog kan nog 

worden teruggedraaid bij de 

behandeling van de begroting 

op 11 november aanstaande. 

Mochten uit het overleg geen 

concrete afspraken volgen (de 

raad heeft al ingestemd met 

de bezuiniging), dan gaat de 

SP Leiden samen met de basis

scholen op de barricades in 

de vorm van een manifestatie. 

Eva Bakker, woordvoerder 

Onderwijs van SP Leiden: 

“Hoewel het natuurlijk beter 

zou zijn als zo’n belangrijke 

baan niet vervuld wordt via 

gesubsidieerde arbeid, maar 

gewoon betaald zou worden 

door het rijk, is het in elk 

geval voorlopig veel beter dan 

niets. Ook de PvdA is uitgeno

digd om mee te doen aan de 

manifestatie, omdat zij in de 

media zeggen dat ze de conci

ërges graag willen behouden. 

Dus als ze zich bedenken en 

gewoon meedoen dan is dat 

fantastisch, want dan is er al 

bijna een raadsmeerderheid 

om het besluit om te keren (de 

PvdA en de SP hebben samen 

16 van de 38 zetels in de Leidse 

raad). Doel is een zo breed 

mogelijke coalitie te vormen.”

Momenteel is het in Leiden 

nog zo geregeld dat de con

ciërges worden gedetacheerd 

door een sociale werkplaats. 

De gemeente betaalt de 

 socia le werkplaats daar 

274.000 euro per jaar voor. 

In de perspectiefnota van juli 

2008 werd voorgesteld om het 

hele budget voor conciërges 

te schrappen. Wethouder 

Gerda van den Berg (PvdA) 

vertelde dat het maar om een 

klein bedrag ging in verge

lijking met de rest van het 

budget van basisscholen, en 

dat scholen ‘dus’ zelf gemak

kelijk een conciërge zouden 

kunnen betalen uit hun 

lumpsumfinanciering als ze 

een conciërge zouden willen 

houden. Uit vragen van de SP 

bleek dat er nog geen overleg 

was geweest met de schoolbe

sturen over deze kwestie. De 

SP stelde voor de bezuiniging 

ongedaan te maken door een 

ongeveer even grote verhoging 

van het budget voor city marke

ting niet door te laten gaan. 

De PvdA kwam met een motie 

met als strekking dat de wet

houder nog moest proberen 

er op de een of andere manier 

een mouw aan te passen. In 

augustus kregen alle conciër

ges echter een brief – zonder 

overleg met de schoolbesturen 

– waarin werd aangekondigd 

dat hun betrekking per 1 mei 

2009 zou eindigen. Een en 

ander kwam dankzij de scho

len in de media terecht.

De SP Leiden hoopt dat een 

manifestatie niet nodig is, 

maar vreest het ergste en gaat 

samen met de schoolbesturen 

door met de voorbereidingen. 

De PvdA heeft zich inmiddels 

daarbij aangesloten. Als het 

zover komt zal ook AVS voor

zitter Ton Duif daaraan een 

bijdrage leveren. “Het is bela

chelijk dat het terugtrekken 

van de subsidie überhaupt 

onderwerp van gesprek is. 

De landelijke regeling – het 

rijk vergoedt 50 procent van 

de loonkosten van een con

ciërge – is er juist op geba

seerd dat voor de resterende 

kosten afspraken worden 

gemaakt met een derde partij, 

bijvoorbeeld de gemeente, 

indien basisscholen het niet 

uit eigen middelen kunnen 

betalen.” De AVS signaleert 

echter meerdere klachten 

over knelpunten en over de 

klemmende voorwaarden 

van de landelijke regeling 

Loonkostensubsidie ondersteu

nend personeel. Dit wijst erop 

dat naast het feit dat de subsi

die ontoereikend is voor alle 

basisscholen, ook de uitvoe

ring ervan aan verschillende 

kanten rammelt”, aldus Duif.

Bij het ter perse gaan van 

deze Kader Primair was de 

opbrengst van het gesprek op 

27 oktober tussen wethouder 

en schooldirecteuren nog niet 

bekend. _

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?	Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!
Uit lezersonderzoek blijkt dat personeelsadvertenties in Kader Primair en Kader nieuws vaak gelezen en goed 

gewaardeerd worden door bijna 6.000 abonnees. Plaats ook een vacature in Kader Primair en/of Kadernieuws! 

Neem contact op met Recent, tel. 020-3308998, info@recent.nl of kijk op www.recent.nl. NB: gratis doorplaatsing 

mogelijk naar www.werkeninhetprimaironderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.
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langere periode om boven opheffingsnorm uit te stijgen

Meer kansen voor voortbestaan kleine basisschool
Staatssecretaris	Dijksma	wil	kleine	scholen	die	met	opheffing	worden	bedreigd,	onder	speciale	

omstandigheden	langer	de	tijd	te	geven	aan	het	minimumaantal	leerlingen	te	voldoen.

Dijksma kondigt in een brief 

aan basisscholen die minder 

dan 23 leerlingen tellen de 

mogelijkheid te willen bieden 

toch te blijven voortbestaan. 

Scholen kunnen hiertoe een 

verzoek indienen bij het 

ministerie van OCW. Het 

ministerie beoordeelt vervol

gens of de scholen in staat 

zijn boven de 23 leerlingen uit 

te stijgen. Een school krijgt 

daarna drie jaar de tijd om 

alsnog aan het minimum

aantal leerlingen te voldoen. 

Voorwaarde is wel dat het 

bestuur waaronder de school 

valt het gebrek aan leerlingen 

van deze ene school com

penseert met het aantal leer

lingen van andere scholen. 

Dijksma houdt de kwaliteit 

van de zeer kleine scholen 

goed in de gaten; er zal ver

scherpt toezicht plaatsvinden 

gedurende de termijn van 

maximaal drie jaar.

Op dit moment is de regel 

dat de bekostiging van een 

school wordt stopgezet als 

de school meer dan drie 

achtereenvolgende jaren 

onder de opheffingsnorm 

zit. De opheffingsnorm is 

afhankelijk van het aantal 

leerlingen per vierkante 

kilometer. Deze norm kan 

variëren van 23 tot 200 leer

lingen. Scholen die onder de 

opheffingsnorm komen, kun

nen gecompenseerd worden 

door leerlingen van andere 

scholen die onder hetzelfde 

bestuur vallen. Aanvullende 

eis is dat een school tenminste 

23 leerlingen moet hebben. 

Veel kleine scholen onder de 

opheffingsnorm worden op 

die manier in stand gehouden. 

Zodra een school echter onder 

de 23 leerlingen zakt, wordt 

deze met ingang van het vol

gende schooljaar opgeheven. 

Vooral voor scholen die meer 

leerlingen in het vooruitzicht 

hebben, bijvoorbeeld door 

de aanbouw van een nieuwe 

wijk, heeft de huidige situatie 

nadelige gevolgen.

Naar verwachting treedt het 

nieuwe systeem per augustus 

2010 in werking. _

actueel ac tueel 

vergoedingsregeling stapsgewijs ingevoerd

Dyslexie definitief in basispakket 
zorgverzekering

De	vergoeding	voor	diagnostiek	en	behandeling	van	leerlingen	met	ernstige,	enkelvoudige	dyslexie	wordt	op	

1	januari	2009	in	het	basispakket	van	de	zorgverzekering	opgenomen.

De vergoedingsregeling wordt 

stapsgewijs ingevoerd in de 

periode tot en met 2013. De 

vergoede zorg in verband 

met ernstige dyslexie geldt in 

principe voor leerlingen van 

7 jaar en ouder in het primair 

onderwijs en leerlingen van 7 

tot en met 13 jaar in het spe

ciaal onderwijs. Stapsgewijze 

invoering betekent concreet 

dat ouders in 2009 aanspraak 

kunnen maken op vergoeding 

van de zorg, als deze zorg 

aanvangt vóór de negende 

verjaardag van hun kind. 

Elk kalenderjaar wordt deze 

leeftijdsgrens met één jaar 

opgetrokken, totdat in 2013 

de zorg wordt vergoed voor 

alle leerlingen in het primair 

onderwijs van 7 jaar en ouder 

en leerlingen in het speciaal 

onderwijs van 7 tot en met 

13 jaar.

Handreikingen voor 
scholen
Voor scholen is een belang

rijke rol weggelegd in het 

signaleren van en begeleiden 

bij dyslexie. In de ‘Protocollen 

Leesproblemen en Dyslexie 

en het Organisatorisch 

Continuüm van Zorg’ wor

den hiervoor handreikin

gen gedaan aan scholen. 

Aanmelding voor diagnostiek 

geschiedt door de ouders op 

basis van een leerlingdossier 

dat door de school wordt 

gemaakt. De gezondheidszorg 

beslist op basis van de school

gegevens en eigen onderzoek 

of de leerling voor de ver

goede dyslexiebehandeling in 

aanmerking komt.

Om scholen goed voor te 

bereiden is een flyer gestuurd 

vanuit het Masterplan 

Dyslexie. Ook heeft het 

Masterplan Dyslexie een 

digitale vraagbaak ingericht 

waar scholen met vragen 

rond de vergoedingen terecht 

kunnen. In december ontvan

gen alle scholen in primair 

en voortgezet onderwijs 

de ‘Wegwijzer Onderwijs

Gezondheidszorg’, waarin 

inhoudelijk wordt ingegaan 

op de rol van het onderwijs bij 

het verwijzen van leerlingen 

met een vermoeden van ern

stige dyslexie. In het huidige 

schooljaar 2008/2009 kunnen 

samenwerkingsverbanden 

WSNS met hulp van het 

Masterplan Dyslexie regionale 

conferenties organiseren over 

de rol van het onderwijs en de 

vergoedingsregeling. _

Meer informatie: 

www.masterplandyslexie.nl
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ziekte en arbeidsongeschiktheid

13e-weeksmelding UWV afgeschaft

De	regels	voor	het	ziekmelden	van	werknemers	veranderen	per	1	november	2008.	Voorheen	moesten	

werkgevers	hun	werknemers	nog	bij	het	UWV	ziekmelden	in	de	13e	ziekteweek.	Sinds	1	november	hoeft	dat	

pas	in	de	42e	week.	Ook	hoeven	werknemers	niet	meer	beter	te	worden	gemeld.

De nieuwe regels gelden 

alleen voor werknemers die 

op of na 1 augustus 2008 ziek 

zijn geworden. Deze wijziging 

in de regeling scheelt tijd 

en geld. In de praktijk blijkt 

namelijk dat veel werknemers 

tussen de 13e en 42e week 

herstellen.

Nadat werknemers in de 42e 

week ziek zijn gemeld, ont

vangt de werkgever na twee 

weken een brief ter bevesti

ging. Ook wordt er dan infor

matie verstrekt over de rein

tegratieactiviteiten die van de 

werkgever worden verwacht 

in het tweede ziektejaar.

Als de werknemer te laat ziek 

wordt gemeld, kan er een 

boete worden opgelegd van 

maximaal 455 euro. De regel 

dat bij een te late melding het 

loon van de werknemer na 

twee jaar ziekte langer moet 

worden doorbetaald, vervalt.

Voor werknemers die voor 

1 augustus 2008 ziek zijn 

geworden, blijven de oude 

regels gelden. De overige 

regels, voor onder andere de 

reintegratieinspanningen in 

het eerste ziektejaar, blijven 

ongewijzigd. _

aanvragen onderwijs bewijs tot 15 december indienen

Wetenschappelijk onderzoek op school

Al	eerder	maakte	het	ministerie	bekend	25	miljoen	euro	uit	te	trekken	voor	wetenschappelijk	onderzoek	naar	

wat	werkt	in	het	onderwijs.	Hiervoor	kan	binnen	het	programma	Onderwijs	Bewijs	geld	worden	verkregen.	Tot	

15	december	2008	kunnen	aanvragen	worden	ingediend.

informatie

Gevolgen kredietcrisis voor ABP-pensioen
Pensioenfonds ABP geeft naar aanleiding van de kredietcrisis en de financiële positie van ABP antwoord op de meest gestelde vragen. 

AVSleden kunnen deze informatie van ABP vinden op www.avs.nl/werkgeverszaken/pensioenensocialezekerheid/pensioen.

Het geld is bedoeld voor het 

onderzoek, voor de opstart

kosten van de innovatie, voor 

de innovatie zelf en voor de 

tijd die gemoeid is met het 

onderzoek en de innovatie. 

Ook wordt via internet een 

matching tool aangeboden om 

contact te leggen met weten

schappers die geïnteresseerd 

zijn in dezelfde onderwerpen.

Er zijn op dit moment veel 

initiatieven in het onderwijs 

voor nieuwe methoden, activi

teiten en projecten. Maar hoe 

effectief zijn die initiatieven? 

Is een plusklas bijvoorbeeld dé 

oplossing voor hoogbegaafde 

leerlingen? Maar een school 

is geen laboratorium waar je 

leerlingen en leerkrachten 

kunt isoleren en externe fac

toren voor 100 procent kunt 

buitensluiten. Dat maakt 

experimenteel onderzoek in 

de school lastig. Toch zijn 

er manieren om ook in de 

school onderzoek te doen. 

Wetenschappers kunnen 

daarbij helpen. Onderzoek in 

de school behoort niet tot de 

primaire taak van scholen. 

Daarom wordt er nog maar 

weinig onderzoek in scholen 

gedaan. Vooral in het primair 

onderwijs is wetenschappelijk 

onderzoek volgens experimen

teel design zeer uitzonderlijk. 

Onderwijs Bewijs brengt 

daar verandering in; een 

actieprogramma waarbinnen 

instellingen voor funderend 

onderwijs, jeugdzorg en/

of voorschoolse educatie, 

samen met wetenschappers, 

experimenteel onderzoek 

kunnen verrichten naar de 

effecten van innovaties in 

het onderwijs op het gebied 

van hoogbegaafdheid, het 

lerarentekort, rekenen en taal 

en jeugdzorg. Het gaat om de 

wetenschappelijke onderbou

wing van initiatieven, zodat 

voor de langere termijn wordt 

aangetoond wat het meest 

effectieve instrument is in de 

signalering en begeleiding 

van hoogbegaafde leerlingen. _

De exacte voorwaarden van 

het programma staan op 

www.onderwijsbewijs.nl
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ac tueel 

verhogen kwaliteit en aanbod

Convenant vroegschoolse educatie
Staatssecretaris	Dijksma	heeft	samen	met	vertegenwoordigers	van	de	PO-Raad,	de	AVS,	besturen-

organisaties,	onderwijsvakorganisaties	en	de	VNG	een	convenant	ondertekend	waarin	afspraken	worden	

gemaakt	over	het	verhogen	van	de	kwaliteit	en	het	aanbod	van	vroegschoolse	educatie.	De	afspraken	zijn	

vastgelegd	in	de	‘Agenda	Focus	op	vroegschoolse	educatie’.

De schoolbesturen van 

de 2.600 scholen die in 

aanmerking komen voor 

gewichtengeld hebben een 

brief ontvangen met een 

subsidieaankondiging voor 

vroegschoolse educatie (zie 

www.cfi.nl). Het gaat dus niet 

alleen om afspraken, maar 

ook om geld om deze afspra

ken te realiseren.

In het convenant staat dat 

besturen van basisscholen 

die in aanmerking komen 

voor gewichtengeld uiterlijk 

in 2011 de leerlingen in de 

groepen 1 en 2 vroegschoolse 

educatie zullen aanbieden. 

Ook zullen basisscholen en 

gemeenten gezamenlijk zorg 

dragen voor de verhoging 

van het bereik en het aanbod 

van vroegschoolse educatie 

en nemen zij maatregelen 

ter bevordering van een door

lopende leerlijn. De betrok

ken organisaties zullen zich 

inzetten voor versterking 

van de professionaliteit en 

informatievoorziening over 

vroegschoolse educatie naar 

de basisscholen. Het minis

terie van OCW draagt onder 

meer bij via een stimulerings

regeling; om te stimuleren 

dat scholen meer aandacht 

besteden aan vroegschoolse 

educatie, wordt voor de jaren 

2008 en 2009 een eenmalige 

financiële impuls van 20 mil

joen euro gegeven in de vorm 

van een subsidie aan scholen 

die in aanmerking komen 

voor gewichtengeld. Scholen 

kunnen dit geld gebruiken 

om lesprogramma’s aan te 

schaffen en leerkrachten op 

te leiden voor vroegschoolse 

educatie. Ook kunnen zij de 

overgang van de voorschoolse 

educatie op peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven naar 

de vroegschoolse educatie 

in de groepen 1 en 2 van de 

basisschool verbeteren.

Het kabinet wil dat in 2011 

alle kinderen met het risico 

op een achterstand in de 

Nederlandse taal deelnemen 

aan een VVEprogramma en 

dat de taalachterstand van 

leerlingen aan het eind van de 

basisschool met 40 procent is 

gereduceerd ten opzichte van 

het meetjaar 2002. _

regeling gepubliceerd; aanvragen voor 12 november

Stimuleringssubsidie Passend onderwijs

De	Regeling	voor	het	verstrekken	van	een	stimuleringssubsidie	Passend	onderwijs	2008-2010	is	

gepubliceerd.	Centrale	doelstelling	van	deze	regeling	is	het	stimuleren	van	(onderwijskundige)	initiatieven	

op	kleinere	schaal,	vooruitlopend	op	de	ontwikkeling	van	een	regionaal	netwerk.	Om	in	het	kalenderjaar	

2008	in	aanmerking	te	komen	dient	de	aanvraag	uiterlijk	op	12	november	2008	te	zijn	ontvangen.

De stimuleringssubsidie 

is bedoeld voor scholen en 

samenwerkingsverbanden 

die willen samenwerken om 

vorm te geven aan Passend 

onderwijs, maar die nog niet 

toe zijn aan een veldinitiatief 

of experiment. Deelnemers 

aan een veldinitiatief of 

experiment komen niet in 

aanmerking voor deze sub

sidie. De scholen mogen wel 

al deel uitmaken van een 

(beoogd) regionaal netwerk en 

hiervoor startsubsidie hebben 

ontvangen.

Doel van de subsidie is het 

stimuleren van waardevolle 

– vaak meer onderwijsin

houdelijke – initiatieven op 

kleinere schaal die bijdragen 

aan de ontwikkeling van 

Passend onderwijs. De initia

tieven moeten leiden tot het 

opstarten van nieuwe structu

rele voorzieningen binnen het 

kader van Passend onderwijs. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld 

om initiatieven om het onder

wijscontinuüm en/of het 

onderwijszorgaanbod in het 

netwerk uit te breiden en om 

de betrokkenheid van leraren 

en/of ouders te vergroten.

De samenwerkende deel

nemers van een initiatief 

kunnen op grond van deze 

regeling éénmaal een aan

vraag voor een stimulerings

subsidie indienen. De omvang 

van de subsidie bedraagt 

20.000 euro per initiatief. _

U kunt de regeling vinden op 

www.cfi.nl onder ‘Regelingen 

OCW’. Zie ook het artikel op 

pagina 21 van deze Kader 

Primair.
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spreadsheet als hulpmiddel op avs scholenportaal

Toepassing nieuwe verantwoordingsregels BAPO
Naar	aanleiding	van	de	nieuwe	verantwoordingsregels	voor	de	BAPO	heeft	de	AVS	voor	de	interpretatie	ervan	

als	hulpmiddel	een	spreadsheet*	gemaakt.	Daarmee	kunnen	schoolleiders	en	-besturen	een	berekening	

maken	van	de	hoogte	van	de	voorziening	en	de	jaarlijkse	kosten.	Bij	deze	berekeningsmethodiek	horen	twee	

kanttekeningen.

1. Als op grond van de bere

kening blijkt dat de BAPO

voorziening nog niet op peil 

is, zijn er twee tegengestelde 

bewegingen die tegen elkaar 

moeten worden afgewogen:

a. Er kan voor gekozen worden 

om de voorziening nog in 

2008 op peil te brengen door 

een bedrag uit de algemene 

reserve in de voorziening te 

storten. Dat mag buiten de 

exploitatie om, omdat er in 

2008 sprake is van een stelsel

wijziging. Hiermee wordt in 

2008 geen negatief exploita

tieresultaat veroorzaakt. Men 

kan er ook voor kiezen om 

niet in één jaar de voorzie

ning op peil te brengen, maar 

dat in meerdere jaren te doen. 

In dat geval dient jaarlijks een 

extra bedrag gestort te wor

den, wat wel een extra last is 

in de exploitatie. Dit kan inte

ressant zijn in verband met 

het gestelde onder b.

b. Personeel dat nog zowel de 

kleine als de grote BAPO mag 

sparen, zal naar verwachting 

de organisatie rond 2018 heb

ben verlaten. Dat betekent 

dat de voorziening dan nog 

slechts maximaal de drie 

spaarjaren behoeft te bevat

ten van personeel waarmee de 

organisatie een spaarovereen

komst heeft. De hoogte van de 

BAPOvoorziening zal in 2018 

dus veel lager hoeven te zijn 

dan op grond van de onder a 

gestelde berekening. Jaarlijks 

neemt bovendien de omvang 

van het spaarrecht af, omdat 

er personeel met FPU of pen

sioen gaat.

Het is daarom raadzaam ook 

de omvang van de BAPO

voorziening in 2018 te (laten) 

berekenen, omdat hieruit 

wel eens zou kunnen blijken 

dat het jaarlijks bij te stor

ten bedrag (onder 1.a) even 

groot of kleiner zal zijn dan 

het bedrag dat jaarlijks vrij

valt door de verminderende 

spaarrechten.

2. Overleg met het administra

tiekantoor en de accountant 

over de vraag of de BAPO volle

dig uit die voorziening betaald 

gaat worden en dat dus jaar

lijks een bedrag gestort moet 

worden, of dat de BAPOkosten 

in de exploitatie worden 

opgenomen en alleen het 

spaardeel uit de voorziening 

wordt gehaald. Dat laatste is 

minder inzichtelijk, maar kan 

nodig zijn als in de adminis

tratie geen onderscheid maakt 

wordt tussen loonkosten voor 

BAPOtijd en loonkosten voor 

gewerkte tijd.

In de CAOPO 20062008 is 

bepaald dat personeel dat 

geboren is na 31 juli 1954 

maximaal de eerste drie BAPO

jaren mag sparen. Ook meldt 

de CAOPO dat een medewer

ker die wil sparen, daarvoor 

een schriftelijk verzoek moet 

indienen op het moment dat 

het recht op BAPO ontstaat. 

Hierin moet worden aangege

ven dat men wenst te sparen 

en wanneer de gespaarde 

BAPO wordt opgenomen. 

Veel schoolbesturen zien af 

van zo’n schriftelijk verzoek 

en honoreren zo’n aanvraag 

achteraf nog door deze te 

antidateren. Ter bescherming 

van de medewerkers is het 

echter verstandig om toch te 

kiezen voor een schriftelijke 

aanvraag op het moment dat 

medewerkers 52 jaar worden. 

Daarmee wordt voorkomen 

dat in latere jaren een bestuur 

besluit om achteraf – onder 

de dan geldende omstandighe

den – geen spaarrechten toe te 

kennen, omdat er geen schrif

telijke overeenkomst bestaat. _

* Meer informatie en het 

spreadsheet is te down

loaden via www.avs.nl/

werkgeverszaken/financien/

lumpsum. Voor advies kunt 

u contact opnemen met 

AVS adviseurs Lex Albers 

(l.albers@avs.nl) of Carlo 

Juffermans (c.juffermans@ 

avs.nl), tel. 0302361010.

ac tueel 

Rectificatie
In Kadernieuws 3, pagina 8 (bericht ‘Nieuwe regels voor verant

woording BAPO’) wordt per abuis gesproken over 1 januari 1950 

als geboortedatum van personeel dat nog slechts drie jaar BAPO 

mag sparen; dit moet zijn 1 augustus 1954. _
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Moeten	scholen	vooral	weer	veel	gaan	lezen	

en	rekenen,	of	hun	taak	veel	breder	opvatten?	

En	helpen	de	discussies	tussen	aanhangers	

van	Beter	Onderwijs	Nederland	en	het	‘nieuwe	

leren’	ons	verder?	Onderwijsdeskundigen	

Luc	Stevens	en	Paul	van	Dam	reageren	op	vier	

stellingen	en	leggen	en	passant	de	vinger	op	

een	paar	zere	plekken.	 tekst marijke nijboer

Stelling 1: De basisschool is er om een kind te leren 
lezen en rekenen.

Van Dam: “Natuurlijk moeten kinderen taal en rekenen 

krijgen. Maar ze moeten veel meer leren, bijvoorbeeld over 

de wereld waarin ze leven via aardrijkskunde, geschiede

nis en natuurlessen. Ook de muzische vakken, gymnastiek 

en verkeersles zijn belangrijk. Ik betreur dat het accent te 

eenzijdig wordt gelegd op rekenen en taal. Er is een soort 

onderverdeling ontstaan: taal en rekenen zijn de Avak

ken, de wereldoriëntatievakken zijn van de Bcategorie 

en muziek en gym zijn Cvakken. Ik heb staatssecretaris 

Dijksma verzocht zorgvuldig te laten vaststellen wat kin

deren moeten leren. Haar antwoord was: ‘dat ga ik doen, 

op het gebied van rekenen en taal’. Het risico daarvan is 

dat de rest dan minder belangrijk wordt. Die moet óók tot 

z’n recht komen.”

Over	het	thema	

Is	de	basisschool	bedoeld	om	kinderen	te	

leren	lezen	en	rekenen,	of	is	het	noodzaak	

voor	leerkrachten	om	kinderen	ook	(deels)	

op	te	voeden	en	sociale	vaardigheden	aan	

te	leren?	De	Inspectie	focust	zich	steeds	

meer	op	leeropbrengsten,	maar	misschien	

bent	u	het	daar	helemaal	niet	mee	eens.	

	

In	dit	themanummer	stellen	we	de	vraag:	

Waar	staat	de	basisschool	–	anno	2008	

en	in	de	toekomst	–	voor?	Schoolleiders	

en	onderwijsdeskundigen	formuleren	een	

antwoord	en	fantaseren	over	een	‘optimale’,	

dan	wel	‘ideale’	basisschool.		

	

Onderwijsdeskundigen	Paul	van	Dam	en	

Luc	Stevens	gaan	met	elkaar	in	dialoog	

over	de	kerntaken	van	het	primair	

onderwijs.	Hoogleraar	Ton	Mooij	doet	

dat	in	de	vorm	van	een	betoog.	En	Henk	

Keesenberg	legt	uit	wat	–	met	het	oog	op	

de	toekomst	–	Passend	onderwijs	inhoudt.	

Verder	een	artikel	over	het	concept	van	de	

Sterrenschool	en	meningen	van	collega-

schoolleiders.

thema _ de ideale school

‘Leerlingen willen dat er
eisen worden gesteld’

in  dialoog over ta akopvat ting   ba sisonderwijs
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Stevens: “Ik ben het eens met Paul: taal en rekenen zijn 

essentiële vaardigheden die elk kind moet beheersen. 

Maar mijn grootste zorg betreft de algehele onderpres

tatie. Het groepsgewijze onderwijs is een zichtbare 

belemmering. Met flexibel onderwijs kun je beter 

inspringen op de verschillen tussen kinderen. Op het 

terrein van alle vakken is veel meer mogelijk dan nu 

wordt gezien. Maar op politiek niveau wil men het 

systeem van klassikaal onderwijs handhaven. Er zijn 

zorgvoorzieningen in het leven geroepen als speciaal 

onderwijs en intern begeleiders, maar de belangrijkste 

oorzaak van uitval, het gestandaardiseerde onderwijs, 

wordt gehandhaafd. Het curriculum en de eindtoets zijn 

uniform en men houdt geen enkele rekening met indivi

duele verschillen. De leerkracht moet met alle kinderen 

dezelfde prestatie leveren. Dat is een tegenstrijdigheid 

in onze samenleving. Elk gesprek over onderwijs begint 

voor mij daar.”

‘Leerlingen willen dat er
eisen worden gesteld’

Luc	Stevens	en	Paul	van	Dam	in	dialoog	over	de	kerntaken	van	het	primair	onderwijs.	Foto's:	Gerard	Helt

in  dialoog over ta akopvat ting   ba sisonderwijs

>
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Paul	van	Dam	is	penningmeester	van	de	Stichting	Cognitief	

Talent,	die	getalenteerde	schooljeugd	wil	stimuleren	om	beter	te	

presteren	op	het	terrein	van	leren,	weten	en	denken.	De	stichting	

organiseert	al	sinds	1997	de	Toptoets,	waar	jaarlijks	1.100	

basisscholieren	aan	meedoen.	Van	Dam	was	tot	zijn	pensionering	

hoofd	van	de	afdeling	primair	onderwijs	van	het	Cito.

Van Dam: “Dat komt doordat er onvoldoende doelgericht en 

doelmatig wordt gewerkt. Je moet de zaken zo organiseren 

dat je gericht aan je doelen werkt. Veel programmaonder

delen kunnen worden geschrapt.”

Stelling 3: De verschillende stromingen in het onder-
wijs, zoals Beter Onderwijs Nederland (BON) enerzijds 
en het ‘nieuwe leren’ anderzijds, houden ontwikke-
ling en kwaliteitsverbetering tegen.

Van Dam: “BON is een vereniging van mensen die het 

onderwijs willen verbeteren. Dat is op zich goed. Ik ben 

tegen de term het ‘nieuwe leren’. Ik snap dat er wordt 

gezocht naar antwoorden op vragen in de samenleving, 

maar er bestaat niet zoiets als nieuw leren. De onderwijs

vernieuwing verloopt momenteel via hypes. Scholen wor

den op hun kop gezet en uiteindelijk leidt het tot niets. De 

beste basis voor beter onderwijs is zorgvuldig onderzoek 

en ontwikkelingswerk. Zoals frater Caesarius Mommers, 

de grondlegger van Veilig leren lezen, dat deed. Een kwes

tie van zorgvuldig vertalen van bevindingen naar metho

den en voortdurend sleutelen aan het onderwijsproces om 

het te verbeteren.”

Stevens: “BON heeft ons op achterstand gebracht door het 

reactieve karakter: terug naar vroeger. BON is sterk poli

tiek geïnspireerd en de woordvoerders hebben weinig 

verstand van onderwijs. Dit is een tijd van grote onzeker

heid. De competitie neemt toe en de jeugd vraagt om meer 

ruimte. Wij weten niet hoe we daarmee moeten omgaan. 

De polarisatie die daarop volgt, draagt inhoudelijk niets 

bij. De dagbladpers heeft op dit punt nooit inhoudelijk 

beargumenteerd, maar vooral sfeer geschapen. Waar het 

echt over moet gaan, is de onderprestatie. Leerkrachten 

lopen gespannen rond en zijn intens bezig met hun werk; 

leerlingen doen te weinig. Uit NIVOZonderzoek blijkt dat 

leerlingen van 7 tot 16 jaar vinden dat het aanbod niet 

past bij wat ze kunnen en willen. Het tempo is te laag en 

ze krijgen te weinig verantwoordelijkheid.”

Van Dam: “Kijk naar de academische pabo. Kennelijk willen 

studenten graag dat er hogere eisen worden gesteld.”

Stelling 4: Discussies over waar de school voor staat 
hebben geen zin, want het antwoord zal nooit eendui-
dig zijn en brengt het onderwijs niet verder.

Stevens: “Het antwoord op die vraag moet op schoolniveau 

gegeven worden. De school moet weten waar ze voor staat, 

en daarover duidelijk zijn naar leerlingen en ouders. En 

niet de oren laten hangen naar wat er allemaal over het 

onderwijs wordt gezegd. Neem de Cito Eindtoets, waar 

Paul alles van weet. Die wordt erg belangrijk gemaakt en 

veel scholen denken zelfs dat ie verplicht is. Big business!”

Stelling 2: Vroeger kregen kinderen meer aandacht 
van ouders, welzijnsinstellingen en kerken. De basis-
school moet dat ‘pedagogische gat’ vullen.

Stevens: “Ik vind niet dat er een gat is gevallen. Er zijn 

altijd kinderen geweest die te weinig aandacht kregen en 

de school heeft altijd opgevoed. Die verantwoordelijkheid 

moet de school ook gewoon nemen. De school moet haar 

onderwijstaak bewaken, maar ze staat ín de samenleving 

en niet ernaast. Dat betekent dat de school ook gevoelig 

moet zijn voor veranderingen in de samenleving. Door 

maatschappelijke ontwikkelingen is de pedagogische taak 

van de school steeds meer op de voorgrond gekomen. Dat 

vind ik terecht. Maar problemen worden tegenwoordig wel 

erg snel geformuleerd als een maatschappelijk knelpunt.”

Van Dam: “Ik ben het er niet mee eens dat scholen dat ‘gat’ 

moeten vullen. Er worden veel te makkelijk taken naar de 

school toegeschoven. Het gevolg is dat je alles een beetje 

gaat doen en niets goed. Ik vind dat heel duidelijk moet 

worden aangegeven wat de school moet doen, en dat moet 

vervolgens goed gebeuren. Anders blijven de school en 

de maatschappij elkaar verwijten maken. De school moet 

kinderen taakgericht leren werken, hen leren goed om te 

gaan met anderen. Maar het kan niet zo zijn dat de school 

oppakt wat gezinnen laten liggen.”

Stevens: “Maar je kunt ouders wél ondersteunen. En dat 

kan nog veel beter. Leerkrachten zijn nu moeilijk bereik

baar voor mensen van buiten. Dat is niet goed.”
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thema _ duurzaamheidthema _ duurza amheidthema _ duurzaamheidthema _ duurzaamheidthema _ de ideale school

Luc	Stevens	is	algemeen	directeur	van	het	Nederlands	Instituut	

voor	Onderwijs	en	Opvoedingszaken	(NIVOZ),	een	denktank	die	

onderzoek	doet,	opleidt	en	een	forum	biedt.	De	hoogleraar	was	

betrokken	bij	de	vormgeving	van	overheidsbeleid	voor	kinderen	

met	leer-	en	gedragsproblemen	en	publiceerde	over	de	kwaliteit	

van	leerkracht-leerlinginteractie	en	adaptief	onderwijs.

Van Dam: (Lachend) “Ik ben, ook in m’n Citotijd, nooit 

voorstander geweest van verplichting van de Cito Eind

toets. Ik vind het juist goed dat er ook andere toetsen 

zijn. Maar wat het doel van het onderwijs betreft: discus

sies daarover vind ik heel zinvol. Het is alleen net alsof 

we daar met een grote boog omheen lopen. We geven 

bijvoorbeeld ongeveer vijftig uur geschiedenisonderwijs 

per jaar, maar wat er precies moet worden onderwezen in 

die beperkte tijd is niet duidelijk. Terwijl we tegelijkertijd 

steen en been klagen over dat leerlingen zo weinig weten. 

In feite, en dat geldt ook voor de andere vakken, bepaalt 

de leerkracht wat er geleerd wordt. Ik vind dat de overheid 

hierin moet sturen. Maar ook dat is een heet hangijzer, 

want dan gaan mensen meteen roepen dat de vrijheid van 

onderwijs wordt aangetast.”

Stevens: “Of een meer directieve overheid uiteindelijk bete

re resultaten oplevert, weet ik niet.”

Van Dam: “De staatssecretaris gaat nu meer sturen op het 

gebied van rekenen en taal. Dat is een begin. Slimme leer

lingen leren nu veel te weinig op school. Toch blijft het 

klassikale onderwijs dominant, omdat het naast de nade

len ook grote voordelen biedt, zoals de heldere ordening 

en structuur.”

Stevens: “De controle van het groepsgerichte werken hoort 

bij de industriële samenleving. We leven nu in een ken

nismaatschappij, waar ieder individu een eigen rol heeft. 

Daarbij is een individuele benadering nodig. Het ontbre

ken daarvan levert spanning op. Die moet de leerkracht 

oplossen en dat gaat niet. Dat is het grootste probleem van 

het onderwijs.”	_

lizo koppejan 
directeur van vco de ac aciahof in middelburg 

(2 loc aties, 428 leerlingen)

Lizo	Koppejan	geeft	te	kennen	dat	elke	school	uiteraard	een	

mix	taken	moet	uitvoeren.	Zijn	traditionele	school	in	Middel-

burg	legt	echter	vooral	de	nadruk	op	de	basisvaardigheden,	

waar	de	pedagogische	vaardigheden	als	een	soort	paraplu	

bovenhangen.

“Lezen	en	rekenen,	niet	voor	niets	een	prioriteit	van	de	

overheid,	staan	bij	ons	hoog	op	de	agenda,	evenals	de	

pedagogische	vaardigheden.	Het	pedagogische	klimaat	in	de	

klas	is	van	cruciaal	belang	voor	het	aanleren	van	de	basisvaar-

digheden.	Het	leren	leren	is	heel	belangrijk,	maar	staat	bij	ons	

als	‘traditionele	school’	onderaan	het	lijstje.”

Koppejan	is	erg	gecharmeerd	van	de	nadruk	die	de	overheid	op	

lezen	en	rekenen	legt.	“Mijn	vader	was	ook	directeur	van	een	

school	en	we	praten	regelmatig	over	de	nieuwe	beleidsmaatre-

gelen.	Beiden	zijn	we	van		mening	dat	we	net	als	de	oude	hoofd-

onderwijzers	weer	moeten	hameren	op	correct	taalgebruik	en	

goede	rekenvaardigheden.	Het	zijn	deze	twee	vaardigheden	die,	

mits	goed	aangeleerd,	absoluut	een	basis	leggen	voor	het	aan-

leren	van	andere	vaardigheden.”		 t e k st  da n i ë ll e  a ret s

Wat vindt 
de schoolleider   de belangrijkste taak van de basisschool?
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Hoogleraar	Ton	Mooij	doet	al	28	jaar	onderzoek	naar	innovatief	onderwijs.	Hij	vindt	dat	élke	

school	élk	kind,	van	zwak-	tot	en	met	hoogbegaafd,	vanaf	de	eerste	schooldag	goed	onderwijs	

moet	bieden.	Om	dat	voor	elkaar	te	krijgen	pleit	hij	al	jaren	voor	het	invoeren	van	‘optimale	

leerprocessen’	en	daarmee	voor	het	afschaffen	van	leeftijdsgebonden	onderwijs.	

Een	betoog.	 tekst ton mooij

thema _ de ideale school

die van het gemiddelde afwijken (naar beneden of boven) 

worden in hogere groepen vaak aparte speel/leerproces

sen, inclusief passende materialen, ingericht. Volgens 

veel onderzoeken (ook mijn eigen onderzoeken uit 2006 

en 2007 naar oorzaken en aard van sociale, emotionele 

en cognitieve problemen bij leerlingen in de basisschool) 

komen de minst en meest begaafde leerlingen echter al 

vanaf het schoolbegin in de knel.

Sinds ongeveer een eeuw hebben pedagogen en onder

wijskundigen dit probleem aangekaart. Minder begaafde 

Uit mijn eigen onderzoek (1997) blijkt dat vierjarige kinde

ren bij de start van de basisschool veel van elkaar verschil

len op competentiegebieden als algemene intelligentie, 

taal, voorbereidend rekenen, sociaal gedrag, emotioneel

expressief gedrag, motoriek en schoolmotivatie. Hun kalen

derleeftijd is meestal vier jaar, maar qua psychologische 

ontwikkelingsniveaus variëren zij van twee tot acht jaar. 

Andere onderzoeken stellen dat de minst begaafde leerlin

gen, en ook de meest begaafde leerlingen, vaker dan ove

rige leerlingen leerproblemen en motivationele en sociale 

problemen ervaren. Deze problemen blijken hardnekkig te 

zijn. In de loop der jaren zijn allerlei soorten extra stimu

lering en projectgelden besteed aan de vermindering van 

deze problemen. Maar volgens de Algemene Rekenkamer en 

veel andere onderzoeken is er sprake van een min of meer 

gelijkblijvende situatie. Hoe kan dit worden verklaard?

Onderwijssysteem en leerlingproblemen
Basisscholen groeperen leerlingen in eerste instantie op 

basis van leeftijd. Vaak zitten vier en vijfjarige leerlingen 

bij elkaar in groep 1, enzovoorts. Het aanbod van speel/

leermaterialen en de methodiek van speel/leerprocessen 

zijn ook gericht op leeftijdsgroeperingen. Voor leerlingen 

Naar de optimale
d e  da a d  b i j  h e t  wo o r d 

‘ i n  b a s i s s c h o l e n  w o r d t 
d a g e l i j k s  g e z e g d  d at  m e n 
r e k e n i n g  h o u d t  m e t  v e r s c h i l l e n 
t u s s e n  l e e r l i n g e n .  a n n o 
2 0 0 8  m a g  m e n  v a n  s c h o l e n 
v e r w a c h t e n  d at  z i j  d e  d a a d  b i j 
h e t  w o o r d  vo e g e n . ’
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Prof.	dr.	Ton	Mooij	(t.mooij@its.ru.nl)	is	onderzoeker	en	manager	van	onderwijs	en	onderwijsinnovatie	aan	het	Instituut	voor	Toegepaste	
Sociale	Wetenschappen	(ITS)	van	de	Radboud	Universiteit	Nijmegen.	Ook	is	hij	bijzonder	hoogleraar	Onderwijstechnologie	aan	de	Open	
Universiteit	Nederland	te	Heerlen.	Foto:	Hans	Roggen

leerlingen kunnen meestal minder snel en minder zelf

standig leren, krijgen lagere cijfers of beoordelingen, wor

den mede hierdoor gedemotiveerd voor school en lopen 

extra cognitieve achterstanden op. Meer of hoogbegaafde 

leerlingen zijn in hun leren en ontwikkeling vaak veel ver

der dan leeftijdgenoten en worden door een te laag speel/

leeraanbod onzeker, gedemotiveerd en onzelfstandiger. Bij 

beide categorieën leerlingen sluit de speel en instructie

omgeving niet voldoende aan op hun leerkenmerken. Zij 

kunnen lastig worden, storend gedrag vertonen, passief 

worden in school, of zich gaan richten op buitenschoolse 

activiteiten. Hierbij gaat het enerzijds om hobby’s waar

mee het schoolse leren overeind blijft en anderzijds om 

spijbelen, buiten school rondhangen en vandalisme in 

groepsverband, gevolgd door voortijdig schoolverlaten.

Een analyse van de relatie tussen kindontwikkeling 

en onderwijssysteem werd gegeven door Helen Park

hurst (1922). Andere relevante namen zijn bijvoorbeeld 

Kohnstamm (1928) en De Groot (1965). Hun ideeën en 

werkwijzen zijn in Nederland anno 2008 nog steeds 

geen gemeengoed (ook niet op Daltonscholen). Opval

lend is in dit verband ook dat in de wetgeving voor het 

primair onderwijs al decennia gesproken wordt over de 

verplichting van elke school om ‘elke leerling continue 

ontwikkeling te bieden in sociaal, emotioneel, cognitief, 

esthetisch en creatief opzicht’. Dat mogen we dus ver

wachten van scholen, maar blijkbaar gebeurt dit niet in 

voldoende mate. Waarom niet?

Oorzaken
Het ‘lager onderwijs’ werd oorspronkelijk ingericht om te 

leren lezen, schrijven en rekenen. Dit gebeurde leeftijdsge

baseerd en klassikaal, in een tijd dat men deze vaardighe

den niet elders (ook) kon leren. Iedere leerling begon met 

min of meer dezelfde begincompetenties, maar zelfs toen 

al was het naar school gaan voor sommige leerlingen – om 

dezelfde redenen als bovengeschetst – ook snel voorbij. 

Kohnstamm (1928) beschrijft de problemen rondom dit 

voortijdig schoolverlaten bij leerlingen in de derde en 

vierde klas, na slechts enkele jaren volksonderwijs. Nog 

steeds wordt grotendeels lesgegeven volgens deze oervorm 

van leeftijdsgebaseerd onderwijs. Dit terwijl de verschillen 

in begincompetenties van leerlingen hoogstwaarschijnlijk 

sterk zijn toegenomen. Voor kinderen onder de vier jaar 

valt veel meer te leren dan vroeger, via onder meer kinder

boeken, peuterspeelzalen en tvprogramma’s. 

optimale basisschool

>
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Afhankelijk van deze stimulering, ook in het gezin, begin

nen zij met een verschillende ‘bagage’ aan de basisschool.  

Ten tweede is het pedagogisch de bedoeling leerlingen 

onderwijs te bieden waarin zij ‘gelijke kansen’ hebben. Dat 

is in ieder geval wat men in de politiek wil. Een screening 

op vierjarige leeftijd zou ‘gelijke kansen’ in de weg staan, 

zeiden de diezelfde politici bijna drie jaar geleden nog. 

Terwijl zo’n screening volgens mij als volgt moet worden 

geïnterpreteerd: de vierjarige kinderen variëren – zoals 

eerder genoemd – in leerpsychologisch opzicht van twee 

tot acht jaar. Pedagogisch bieden van gelijke kansen is 

daarmee het adequaat aansluiten op de aanvankelijke 

ontwikkelingsverschillen tussen de kinderen. Om op deze 

verschillen vervolgens adequaat voort te bouwen in de 

speel en instructieprocessen, ter optimalisering van de 

ontwikkeling van elk kind. ‘Gelijkheid’ wordt dus juist 

gerealiseerd via ‘ongelijke instructie’.

Ten derde is de bestaande onderwijsondersteuning via 

schoolboeken, leerlingvolgsystemen en het toezicht van 

de Inspectie gebaseerd op het leeftijdsgebaseerd werken. 

Differentiatie per kind wordt verbaal wel genoemd, maar 

didactisch veelal niet voldoende concreet en te laat inge

bouwd. Elke groepsleerkracht moet een en ander per kind 

dan vaak extra realiseren, wat een zware wissel trekt op 

de beschikbare tijd, aanwezige leermiddelen of externe 

expertise. Qua differentiatie is er geen ‘moeilijker’ onder

wijssysteem te bedenken dan het huidige systeem.

Ten vierde bestaat er wel wetgeving over continue stimu

lering, maar de onderwijsinhoudelijke en didactische 

uitvoering ervan wordt aan scholen overgelaten. Dit hangt 

samen met de interpretatie van het begrip ‘vrijheid van 

onderwijs’. De wetgever kijkt vooral naar bestuurlijkjuri

dische aspecten en niet of nauwelijks naar pedagogische 

of leerpsychologische kwaliteiten van leerprocessen.

Wat mogen we verwachten?
Onderzoeken aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) ver

helderen dat pedagogischdidactische beïnvloeding meer 

effect heeft naarmate een kind jonger is. Bij een vijfjarig 

kind bepaalt erfelijke aanleg bijvoorbeeld voor (slechts) 30 

procent de intelligentieontwikkeling. Bij een zevenjarige 

is dit 40 procent, bij een twaalfjarige 60 procent en bij een 

volwassene meer dan 80 procent. Van basisscholen mogen 

we verwachten dat zij dergelijke informatie serieus nemen 

in hun onderwijssystematiek. Oftewel: bij jonge kinderen 

zo optimaal mogelijke leerprocessen realiseren.

Een voorbeeld van optimale leerprocessen geeft Helen 

Parkhurst al in 1922 in haar boek Education on the Dalton 

Plan. Zij houdt rekening met diverse soorten (leer)verschil

len tussen leerlingen vanaf het begin, werkt de diverse 

competentiegebieden qua kernstructuur en leermateria

len uit voor leerlingen met diverse leermogelijkheden en 

past de speel/leeromgeving, instructie en schoolorgani

satie consequent aan op het werken met kleine groepen 

leerlingen die elkaar ondersteunen.

Naar de optimale basisschool
De kern van de optimale basisschool anno 2008 ziet er wat 

mij betreft uit als volgt:

• Beginkenmerken screenen

Aan het einde van de peuterspeelzaal, of bij intrede in het 

basisonderwijs, worden beginkenmerken van alle vierja

rige leerlingen op de belangrijke competentiegebieden 

ingeschat door ouders, peuterleid(st)ers, en leerkrachten. 

Hiervoor heb ik elf jaar geleden instrumentatie ontwor

pen die eenvoudig bruikbaar, betrouwbaar en valide is. De 

instrumentatie werkt ook via internet.

• Samen met ouders inschatting maken

De bovengenoemde personen bespreken samen elkaars 

inschatting van de leerling in de eerste maanden dat deze 

de basisschool bezoekt. Ouders kunnen het kind anders 

inschatten, omdat een kind thuis een andere sociale en 

cognitieve situatie ervaart dan op school. Het gebruik van 

eenzelfde instrument bevordert het hanteren van dezelfde 

criteria ter inschatting van de kind of leerlingcompe

tenties. Ook het zoeken en evalueren van activiteiten of 

speel/leermaterialen ter ondersteuning van elke leerling 

wordt hierdoor vanaf het schoolbegin gestimuleerd. Dit is 

uiterst belangrijk voor de (potentiële) speciaal onderwijs

leerlingen en de meer of hoogbegaafde leerlingen.

• Extra diagnostiek

In geval van hoge inschattingen, of mogelijke hoogbe

gaafdheid, is nadere diagnostiek in het algemeen niet 

nodig als het vervolg van het onderwijstraject adequaat op 

de competentieniveaus van het kind aansluit en deze ver

der stimuleert. In geval van lage inschattingen kan extra 

diagnostiek zeer gewenst zijn, met name ter specificatie 

en ook preventie van mogelijke achterstanden. In beide 

gevallen dient de kern van het speel/leerstofaanbod voor 

groep 1 tot en met 8 geordend te zijn naar competentie

gebied, moeilijkheidsniveau en mate van zelfstandigheid 

in verwerking door leerlingen. Deze combinatie geeft ook 

houvast voor de mogelijke verschillen in zelfregulerend 

leren van de leerlingen. Met behulp van ‘blokken’ speel/

leerstof kunnen leerkrachten, de leerlingen zelf, hun 

ouders en eventuele externe professionals de leerproces

sen van de leerling helder ondersteunen, en waar nodig 

ook steeds uitbreiden.

‘ i n  m i j n  o g e n  i s  h e t  l e e f t i j d s 
g e b o n d e n  o n d e r w i j s s ys t e e m  e e n 
l a n g d u r i g  p e d a g o g i s c h  d r a m a . ’
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• Leeftijdsonafhankelijk werken

Organisatorisch is het essentieel dat leerlingen steeds 

leeftijdsonafhankelijk kunnen werken in kleine groepjes 

van circa twee tot acht leerlingen. Dit ondersteunt ook 

een betere verdeling van de aandacht van de leerkracht: er 

gaat meer aandacht uit naar leerlingen die dit ook meer 

nodig hebben en de anderen worden niet geblokkeerd in 

hun ontwikkeling.

• Leerlingcompetenties ontwikkelen

Leervorderingen van elk kind moeten – om motivationele 

redenen – worden bepaald op grond van de eigen vorde

ringen. Dit kan als de blokken leerstof diagnostisch ook 

functioneren als leerstofcriterium. Zo kan de inzet of 

motivatie van leerlingen eenduidig worden beloond. In 

de beoordeling kan desgewenst ook helder zijn (gemaakt) 

hoe vorderingenniveaus zich verhouden tot een landelijk 

gemiddelde, of een (andere) norm. Blokken leerstof kun

nen worden afgesloten, mits die met voldoende of goed 

zijn afgerond. Hiermee wordt ook een heldere overstap 

naar het voortgezet onderwijs gesteund.

Conclusie
In basisscholen wordt dagelijks gezegd dat men rekening 

houdt met verschillen tussen leerlingen. Anno 2008 mag 

men van scholen verwachten dat zij de daad bij het woord 

voegen: adequaat en controleerbaar rekening houden met 

de belangrijke (leer)verschillen tussen leerlingen, vanaf 

het allereerste schoolbegin. Ik zie helaas nog weinig echte 

aanzetten om datgene te bereiken wat men zegt dat men 

wil. Het blijft een beetje polderen, vaak met halve oplos

singen en dan maar weer verder zien. In mijn contacten 

met leerkrachten, schoolleiders en onderwijsmanagers 

merk ik dat ze het vaak moeilijk vinden een duurzame 

omslag te maken. Dat begrijp ik wel, maar met een juiste 

keuze van partners, een langduriger ontwikkelingsbeleid 

en een hierop aansluitende serie activiteiten kan zo’n 

omslag worden gerealiseerd. In enkele scholen is men al 

heel ver gekomen. In mijn ogen is het leeftijdsgebonden 

onderwijssysteem, en het daarbij behorende beoordelen op 

gemiddelden, een langdurig pedagogisch drama. Eigenlijk 

onbegrijpelijk. Daarom zal ik de hierboven genoemde – al 

bijna een eeuw oude – alternatieven voor beter onderwijs 

voor élk kind blijven bepleiten.	_

geert popkema
directeur van de duurzame school nieuw burgvliet 

in gouda (110  leerlingen)

“Na	acht	jaar	willen	ouders	weten	dat	je	je	core business	

goed	hebt	gedaan;	dat	houdt	in	dat	je	leerlingen	beschikken	

over	voldoende	basiskennis	en	goed	kunnen	leren.	De	andere	

aspecten,	waaronder	een	goed	pedagogisch	klimaat,	dragen	

daar	beslist	aan	bij.	Ons	uitgangspunt	is	dat	leren	meer	is	dan	

optellen	en	aftrekken.	‘Boeiend	Leren’,	noemen	we	dat.	

Leren	moet	je	ook	voor	de	toekomst;	wat	we	onze	kinderen	nu	

leren	moet	tenminste	vijftig	jaar	meegaan.	Dat	betekent	dat	

leren	leuk	moet	zijn	en	kinderen	moet	uitdagen.”

Nieuw	Burgvliet	is	lid	van	de	Stichting	Klasse,	een	overleg-

platform	van	twintig	scholen	die	allemaal	Boeiend	Leren als	

uitgangspunt	hebben.

“Waar	het	om	gaat	is	dat	je	het	maximale	uit	het	kind	haalt.	

Dat	betekent	vooral	goed	luisteren	naar	wat	het	kind	zelf	

wil	leren.”	Sociaalpedagogische	vaardigheden	zijn	daartoe	

volgens	Popkema	cruciaal.	

Popkema	vindt	dat	ouders	en	school	samen	het	kind	

opvoeden.	Er	is	op	Nieuw	Burgvliet	dan	ook	veel	ruimte	voor	

ouder-inspraak.	“Ouders	mogen	altijd	even	binnenlopen,	

vragen	stellen	of	ideeën	aanreiken;	we	geloven	in	een	open-

deur-beleid.”	 t e k s t  da n i ë l l e  a r e t s	

Wat vindt 
de schoolleider   de belangrijkste taak van de basisschool?
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De	ideale	school	zoekt	verbindingen.	Met	ouders,	met	het	samenwerkingsverband,	met	de	

eigen	leerkrachten	en	met	expertise	centra.	Verbinding	is	het	sleutelwoord	voor	Passend	

onderwijs,	dat	in	2011	wettelijk	wordt	verplicht.	 tekst bert nijveld

Passend onderwijs:

v er b in d in g  i s  h e t  s l eu t elwo o r d

“Kletskoek, onzin, fabels!” Henk Keesenberg verkondigt 

luidt en duidelijk wat Passend onderwijs in elk geval niet 

is. “Het is niet hetzelfde als inclusief onderwijs, er komt 

geen plaatsingsplicht, ouders worden niet de baas en de 

regionale expertisecentra worden niet opgeheven, net zo 

min als het speciaal onderwijs.” En hij kan het weten: als 

landelijk coördinator Passend onderwijs is hij nauw betrok

ken bij het streven om de zorg rondom kinderen die extra 

aandacht behoeven naar een hoger plan te tillen.

Wat het dan wel is? “Verbinden”, zegt Keesenberg, die 

nog steeds te veel kinderen tussen wal en schip ziet val

len. Vooral op het breukvlak tussen basis en voortgezet 

onderwijs en bij de overgang van voortgezet onderwijs 

naar mbo. Scholen opereren naar zijn idee te vaak nog 

op een eiland; ze zouden meer de samenwerking kunnen 

zoeken en zo tot een beter resultaat komen. Hoe zet je die 

zorgstructuren nog beter in elkaar? Welke leerkrachten 

hebben meer ondersteuning nodig? En hoe knoop je de 

diverse onderwijssectoren aan elkaar om zorgleerlingen 

beter te kunnen helpen? “Dat is Passend onderwijs”, weet 
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is zeventig miljoen beschikbaar (zie kader voor een uitleg 

over de verschillende subsidies). “Natuurlijk zou ik daar 

graag een nul achter zetten”, zegt Keesenberg. “Maar dit 

zijn wel middelen waarmee je iets kan. Inmiddels zijn 

negen veldinitiatieven opgestart, twintig regio’s hebben 

een startsubsidie aangevraagd. Ik zie overal mensen die 

gedreven zijn om het nog beter voor kinderen te maken. 

Want daar heb je ook dit vak voor gekozen.”

Driehoeken
Keesenberg schetst drie driehoeken die van belang zijn 

bij dit onderwerp. De belangrijkste is die van leerlingleer

krachtleerstof. De andere zijn leerkrachtintern begelei

derdirecteur en leerkrachtouderleerling. “Als het in die 

driehoeken goed zit, dan is het onderwijs hartstikke pas

send.” Om daar aan toe te voegen dat hij zich verbaast over 

het feit dat leerkrachten tijdens hun opleiding nauwelijks 

leren een goed oudergesprek te voeren. De afstemming 

de bevlogen coördinator. “Je zou kunnen zeggen dat het 

gewoon goed onderwijs is, met nog eens een extra focus 

op de leerlingen die in jouw lokale of regionale situatie 

toch nog geen goede plek gevonden hebben.”

Praktijkvoorbeelden
Gelukkig zijn er al veel voorbeelden van plekken in ons 

land waar Passend onderwijs vorm heeft gekregen. Kee

senberg noemt een flink aantal plaatsen en regio’s waar 

“mensen al heel lang bezig om die lijntjes beter, sneller en 

eenvoudiger aan elkaar te knopen.” Eemland heeft bijvoor

beeld het 14dagen loket, dat zorgt voor goede ondersteu

ning van leerkrachten, van waaruit een klassenassistent 

ingezet kan worden en dat in een crisissituatie zorgt voor 

snelle plaatsing van een leerling. In Deventer leeft de één

loketgedachte: ouders en leerkrachten kunnen bij dit ene 

loket terecht met al hun vragen over onderwijs. In Apel

doorn bestaan klankbordgroepen van ouders en leerkrach

ten. Je kunt Passend onderwijs dus op veel verschillende 

manieren organiseren, wil Keesenberg maar zeggen, en 

daarmee aan je maatschappelijke opdracht voldoen. Een 

opdracht die overigens in 2011 wettelijk wordt vastgelegd. 

Vanaf dat moment is sprake van een zorgplicht voor scho

len en moeten regionale netwerken actief zijn.

tussen ouder en school zou veel meer aandacht moeten 

krijgen. “Ouders zijn afhankelijk van wat de school ze 

biedt.” De intern begeleider noemt hij een onmisbare scha

kel, vooral in de contacten met externe partners als jeugd

zorg, jeugdhulpverlening, schoolmaatschappelijk werk, 

leerplicht en het samenwerkingsverband. De schoolleider 

is degene die dat alles managet en faciliteert, en de relatie 

legt tussen dat wat in het samenwerkingsverband wordt 

afgesproken en de eigen schoolontwikkeling.

De landelijk coördinator breekt een lans voor de man en de 

vrouw voor de klas. “Er zijn leerkrachten die het water aan 

de lippen staat, die kinderen in de klas hebben waarvan ze 

niet goed weten wat ze ermee aan moeten. En die hebben 

heel graag ondersteuning, een luisterend oor: wat denk 

ik dat een goede aanpak is en wat vinden mijn collega’s 

daar nu van?” Hij roemt in dat verband de door de AVS 

wat het wél is,
en wat per se niet

‘ i k  z i e  o v e r a l  m e n s e n  d i e 
g e d r e v e n  z i j n  o m  h e t  n o g  b e t e r 
vo o r  k i n d e r e n  t e  m a k e n . ’

Procesaanpak
De procesaanpak die Keesenberg hanteert op weg naar 

een landelijke dekking van Passend onderwijs is even 

simpel als doelgericht. “Alles begint met ontmoeten”, stelt 

hij. “Directeuren, coördinatoren van samenwerkingsver

banden en expertisecentra.” Na de ontmoeting volgt de 

oriëntatie op wat je met elkaar onder Passend onderwijs 

wil verstaan. De derde stap is de inventarisatie: wat heb

ben we al in huis en moeten we borgen, wat hebben we 

nog nodig, wat kan beter? Keesenberg: “In deze fase past 

het goed om de startsubsidie van vijftigduizend euro aan 

te vragen. Daarvoor moet je minimaal samenwerken met 

po,vo en cluster 3 en 4.” Daarna volgt de fase van conclu

sies trekken en planvorming; hoe ga je van de bestaande 

naar de gewenste situatie: het veldinitiatief. Heb je last 

van bestaande wet en regelgeving en wil je die doorbre

ken, dan kun je een experiment aanvragen. Structureel >
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v i e r  s u b s i d i e s  m o g e l i j k

•	 	De	startsubsidie	van	50.000	euro	–	met	elkaar	in	gesprek	

gaan,	ambities	formuleren.

•	 	Het	veldinitiatief,	15	euro	per	leerling	–	bijvoorbeeld	iemand	

inhuren	of	een	werkgroep	faciliteren	om	ambities	om	te	

zetten	in	concrete	plannen.

•	 	Het	experiment,	20	euro	per	leerling	–	wanneer	je	last	hebt	

van	bestaande	wet-	en	regelgeving,	deze	naar	eigen	inzicht	

doorbreken.

•	 	De	stimuleringssubsidie	van	20.000	euro	–	voor	samenwer-

kings	verbanden	die	willen	samenwerken	om	vorm	te	geven	

aan	Passend	Onderwijs,	maar	nog	niet	toe	zijn	aan	een	

veldinitiatief	of	een	experiment.

Zie	ook	www.passendonderwijs.nl	waar	onder	andere	een	

toolkit	beschikbaar	is	en	nadere	uitleg	wordt	gegeven	over	de	

subsidieregelingen.

Kijk	voor	meer	informatie	over	de	simulatietool	van	de	AVS	op	

www.avs.nl/kindopdegang/Documents/kindopdegang.html

ontwikkelde simulatietools, ‘Kind op de Gang!®’ voor het 

po en ‘Leerling bij de les’ voor het vo, die behulpzaam zijn 

bij het ontdekken van wat je als school, en dus als leraren

corps wel of niet aan zou willen kunnen als het gaat om 

leerlingen met ingewikkelde vragen. Wat kunnen we aan, 

wat nog niet en waar hebben we hulp bij nodig?

Smal of breed
Ten slotte nog even over de zogezegde ‘smalle’ of ‘brede’ 

opvatting die je kunt hebben over Passend onderwijs. De 

smalle opvatting is dat je de focus vooral houdt bij leerlin

gen die op de een of andere manier uitvallen; leerlingen 

waarvoor je een betere plek wilt zoeken om ze beter tot 

hun recht te laten komen. In de brede opvatting houd je de 

totale kwaliteit van je onderwijs tegen het licht. Keesen

berg: “Dan wordt het allemaal veel breder en veelomvat

tender. De overheid stelt in 2011 als eis dat er regionale 

netwerken zijn en dat schoolbesturen verantwoordelijk 

zijn voor de zorgplicht. Maar voor het overige komt het 

er vooral op aan zaken in te vullen op een manier die het 

best past bij jouw regionale situatie. Gelukkig kom ik heel 

veel mensen tegen die het niet hebben over moeten, maar 

over hun ambities.”	_

alex van dijk
directeur van obs de dorpsschool in wolvega 

(139  leerlingen)

“Op	dit	moment	heeft	de	educatieve	taak	beslist	de	prioriteit	

op	de	Dorpsschool.”	Basisscholen	worden	terecht	afgerekend	

op	het	adequaat	aanleren	van	de	basisvaardigheden,	vindt	

Van	Dijk.	“We	hebben	regelmatig	pabo-stagiaires	in	de	klas.	

Telkens	blijkt	dat	ze	grote	moeite	hebben	met	het	opstellen	

van	een	goede	brief.	Dat	moet	veranderen	en	ik	vind	het	

terecht	dat	de	overheid	zich	daar	druk	om	maakt.”

Toch	moet	volgens	Van	Dijk	wel	gewaakt	worden	voor	een	te	

grote	overheidsbemoeienis.	

“Ik	denk	dat	in	het	verleden	wat	te	veel	nadruk	is	komen	

te	liggen	op	de	sociaal-emotionele	component	van	het	

onderwijs.	Daardoor	zijn	de	basisvaardigheden	onder	

druk	komen	te	staan.	Ik	ben	blij	dat	daar	nu	weer	wat	meer	

evenwicht	in	komt.”	Op	de	Dorpsschool	staat	wekelijks	

sociaal-emotionele	vorming	op	het	rooster.	“We	zijn	een	

kleine	school	en	werken	voornamelijk	in	zelfstandige	

groepen,	dus	geen	combinatiegroepen.	Daardoor	is	er	veel	

ruimte	voor	individuele	begeleiding;	ook	op	sociaal	en	

emotioneel	gebied.	De	nadruk	ligt	echter	op	taal	en	rekenen,	

zodat	toekomstige	leerkrachten	wel	een	foutloze	brief	

kunnen	schrijven.”		 t e k s t  da n i ë l l e  a r e t s

Wat vindt 
de schoolleider   de belangrijkste taak van de basisschool?
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Zijn	basisscholen	straks	zo	klantvriendelijk	

dat	ze	het	hele	jaar	open	zijn?	Kunnen	ouders	

dan	–	binnen	grenzen	–	zelf	bepalen	wanneer	

ze	met	hun	kinderen	op	vakantie	gaan?	Gaan	

in	de	nabije	toekomst	alle	kinderen	tussen	

de	nul	en	twaalf	jaar	naar	de	Sterrenschool:	

de	allerkleinsten	naar	de	crèche	en	de	

basisschoolkinderen	naar	school	én	naar	de	

buitenschoolse	opvang?	Niemand	kan	op	dit	

moment	een	antwoord	geven	op	deze	vragen,	

maar	het	concept	van	de	Sterrenschool	is	

interessant,	prikkelend	en	uitdagend.	Rest	

de	vraag:	gaat	het	primair	onderwijs	deze	

uitdaging	aan?	 Tekst Peter Hamers

d e  s t er r en s c h o o l  i s  h e t  h el e  j a a r  o pen

Beter onderwijs 
voor hetzelfde geld

Op hoofdlijnen is er in de afgelopen honderd jaar in het 

primair onderwijs niets veranderd. Dat is een beetje 

eigenaardig als je bedenkt dat de maatschappij waarin 

basisscholen functioneren voortdurend verandert. De 

vraag is of het primair onderwijs nog wel past in deze tijd 

en of basisscholen tegemoet komen aan de vragen van 

hun klanten. Dit idee heeft de Argumentenfabriek – een 

onafhankelijk analysebedrijf dat organisaties helpt bij 

het inzichtelijk maken van complexe problemen door 

het visualiseren van argumentaties – geïnspireerd tot de 

ontwikkeling van een nieuw schoolconcept voor het basis

onderwijs: de Sterrenschool. Samen met een denktank, 

bestaand uit mensen die allemaal direct bij de dagelijkse 

gang van zaken in het primair onderwijs betrokken zijn, 

heeft de Argumentenfabriek een concept ontwikkeld dat 

heel sterk op klanten (ouders en kinderen) is gericht.

Kees Swart van Stichting Spoor (zetelt in de denktank, 

zie kader) vindt de Sterrenschool uniek omdat de school 

52 weken per jaar open is en er 52 weken per jaar onder

wijs wordt gegeven en opvang wordt geboden. “Kinderen 

kunnen er terecht van 7.00 tot 19.00 uur. Ouders hebben 

de keuze om voor hun kinderen vakantie op te nemen 

wanneer het hen schikt. Er wordt veel gebruik gemaakt 

van ict. De Sterrenschool biedt maximale vrijheid aan 

ouders. Ze kunnen op vakantie door het hele jaar zonder 

dat hun kind schade wordt berokkend.” Frank Kalshoven, 

directeur van de Argumentenfabriek, vult Swart aan. 

“Er zijn nu allerlei verschillende organisaties bezig met 

kinderen tussen nul en twaalf jaar. Deze organisaties zijn 

allemaal productiegedreven. Alles staat vast: aantal lessen, 

aantal dagen vakantie, et cetera. De Sterrenschool heeft 

een ander startpunt: wat hebben ouders en hun kinderen 

nodig? Dat is een heel andere benadering! Alle dienstver

lening onder één dak met één cultuur. Problemen van 
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kinderen kunnen vroeg gesignaleerd en opgelost worden. 

Dat wordt belangrijker omdat de instroom steeds hetero

gener wordt. De niveauverschillen worden groter: meer en 

meer kinderen kunnen steeds minder als ze op de basis

school komen.”

Niet duurder
Maar daar blijft het niet bij: de toekomstige school levert 

maatwerk voor haar leerlingen en speelt daarmee in op 

Passend onderwijs dat in de nabije toekomst voor alle 

basisscholen de norm wordt. Bovendien lopen volgens de 

Argumentenfabriek de kosten niet uit de hand. Sterker 

nog: het onderwijs wordt niet duurder. Volgens Kalshoven 

boekt de Sterrenschool op personeelsgebied de grootste 

financiële winst. “Nu is er op de basisschool in grote lijnen 

slechts één type personeelslid: de leerkracht. In de Sterren

school zijn er drie soorten personeel: academici, hbo’ers 

en mbo’ers. Daar verdienen we geld mee. De belangrijke 

rol van elearning zal ook geld opleveren: computers en 

software zijn immers goedkoper dan mensen.’ Swart van 

Stichting Spoor is het eens met Kalshoven. “De Sterren

school verdient geld door personeel efficiënt in te zetten. 

We gaan uit van een ander functiehuis; de specialisten 

op het gebied van rekenen, taal en lezen zijn duurder dan 

d e  d e n k ta n k

De	Sterrenschool	is	ontwikkeld	en	bedacht	door	mensen	

die	werkzaam	zijn	bij	organisaties	in	en	om	het	onderwijs.	

Onder	leiding	van	analysebedrijf	De	Argumentenfabriek	is	de	

denktank	tussen	december	2007	en	juni	2008	zo’n	15	keer	bij	

elkaar	geweest.	In	de	denktank	hebben	meegedacht:

•		Body	Bosgra,	onderwijsuitgever

•		Ton	Duif,	Algemene	Vereniging	Schoolleiders	(AVS)

•		Antoinette	Erdmann,	Dotcomschool

•		Meindert	Eijgenstein,	Stichting	Prisma	Almere

•		Henk	Hendriks,	Onderwijsadviesbureau	Van	Beekveld	

&	Terpstra

•		Marieke	Huber,	Sectorbestuur	Onderwijsarbeidsmarkt

•		Henkjan	Kok,	IJsselgroep

•		Frans	Kalshoven,	directeur	Argumentenfabriek

•		Jo	Koot,	Stichting	Prisma	Almere

•		Frans	Schouwenburg,	Kennisnet	Ict	op	school

•		Kees	Swart,	Stichting	Spoor

Om	een	beeld	te	geven	van	wat	de	Sterrenschool	allemaal	kan	betekenen	voor	zowel	leerlingen,	ouders	als	de	omgeving	van	de	school,	
is	de	fictieve	schoolloopbaan	van	Iris	Kroon	in	het	concept	weergegeven.	Beeld:	De	Argumentenfabriek

>
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directeur die geld moet aantrekken, waardoor er meer 

gedaan kan worden met bestaande budgetten. Ik denk ook 

aan bedrijven voor wie het interessant kan zijn te investe

ren in het onderwijs. In de toekomst kunnen ze daar hun 

vruchten van plukken.”

E-learning
Wat is eigenlijk het verschil tussen de Sterrenschool en de 

brede school? Kalshoven juicht het ontstaan van de brede 

school toe en heeft er veel waardering voor, maar vindt 

dat de Sterrenschool een stap verder gaat. “De inrichting 

van het onderwijs is in de Sterrenschool anders. Er wordt 

veel gebruik gemaakt van elearning, waardoor het pri

maire proces wordt verbeterd en tegelijkertijd goedkoper 

wordt. Met elearning kan de kwaliteit van het onderwijs 

omhoog, omdat leerlingen eindeloos kunnen blijven 

oefenen op onderwerpen waar ze problemen mee hebben. 

Leerlingen kunnen hun eigen tempo volgen en zich laten 

bedienen met vanuit leerstijlen. Ik ben overtuigd van de 

meerwaarde. Bovendien heeft de Sterrenschool minder 

mensen nodig en dat is gezien het aanstaande lerarente

kort ook gunstig. Elearning kan de rol van leerkrachten 

uitstekend aanvullen. Er is voldoende software beschik

baar, vooral ook voor kleine kinderen op het gebied van 

taal en rekenen.”

Is de maatschappij wel klaar voor elearning? Kalshoven 

hoopt het en ziet gunstige voortekenen. “Steeds meer 

ouders zijn op hun werk bezig met computers, maar ook 

privé neemt het computergebruik enorm toe. Kinderen 

groeien tegenwoordig op met de computer. Voor hen zal 

het dus geen probleem zijn.” De Sterrenschool besteedt 

veel aandacht aan goed lesmateriaal vooral ook in de vorm 

van computers en software. Volgens Kalshoven is op dit 

moment het gebruik van lesmateriaal voor veel scholen 

een sluitpost. “Het schoolmanagement is meestal gericht 

op menskracht, niet op het equiperen van mensen. Reken

boekjes waarin gerekend wordt met guldens zijn geen 

uitzondering. Een goede leerkracht kost ongeveer vijftig

duizend euro; aan lesmateriaal wordt per kind nog geen 

honderd euro uitgegeven. We willen dat beeld veranderen; 

dan wordt beter onderwijs voor minder geld mogelijk.”

Reacties uitlokken
Het is de vraag wat schoolleiders op dit moment kunnen 

doen met het nieuwe concept. “Nog niet zo veel”, vindt 

Ton Duif. “We gaan eerst proberen een aantal echte Ster

renscholen op te zetten. De rollen en taken zijn op de 

Sterrenschool totaal anders dan in traditionele scholen. 

Schoolleiders kunnen daar kennis van nemen en kun

nen nagaan of het concept iets is voor hun eigen school.” 

Duif denkt niet dat het een probleem zal zijn eerstegraads 

leerkrachten te vinden voor de Sterrenschool. Hij denkt 

dat ze het een uitdaging zullen vinden, omdat de niveau

verschillen in denken en doen groot genoeg zijn. Swart 

hoopt dat de discussies zullen losbarsten als het boek over 

de Sterrenschool uitkomt. “De discussie zal beginnen bij 

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

★		De school is het hele jaar open

Ouders	kunnen	zelf	kiezen	of	ze	hun	kind	vier	of	vijf	dagen	per	

week	naar	school	laten	gaan.	Ook	vakanties	en	vrije	dagen	

kunnen,	binnen	grenzen,	zelf	worden	gekozen.

★		Eén adres voor alle kinderen vanaf nul jaar

De	school	levert	een	scala	aan	diensten:	een	crèche	voor	

de	kleinsten,	primair	onderwijs	en	kinderopvang	en	een	

soepele	overgang	naar	het	voortgezet	onderwijs.	Alles	binnen	

hetzelfde	klimaat	en	dezelfde	cultuur.

★		Maatwerk voor ieder kind

Behalve	groepswerk	is	leren	ook	een	individuele	

aangelegenheid.	Kinderen	verschillen	van	elkaar	in	tempo,	

leerstijl	en	oefenen.	Daarom	werkt	de	Sterrenschool	met	

individuele	leerlijnen	en	er	wordt	veel	gebruik	gemaakt	van	

e-learning.	Leerachterstanden	kunnen	vroeg	worden	ontdekt	

en	opgelost.

★		Uitblinken in rekenen, taal en lezen

De	nadruk	op	de	Sterrenschool	ligt	op	rekenen,	taal	en	

lezen.	Daar	zijn	academisch	geschoolde	vakleerkrachten	

voor.	Zwakke	leerlingen	kunnen	meer	uren	naar	school	dan	

anderen.	Daarnaast	is	er	veel	ruimte	voor	spel	en	sport	en	de	

Sterrenschool	besteedt	veel	aandacht	aan	gezond	eten	en	

drinken	om	zwaarlijvigheid	te	voorkomen.

★		Binding met de buurt

De	faciliteiten	van	de	school	zoals	de	mediatheek,	de	ruimtes,	

de	kopieservice	en	de	maaltijdservice	staan	open	voor	gebruik	

door	buurtbewoners.

gemiddeld, maar worden ruimschoots gecompenseerd 

door goedkopere mbokrachten. Wij willen de arbeids

kosten terugbrengen naar 67 procent; nu bedragen die 80 

procent van de totale kosten. Dat zal onder meer lukken 

door gebruik te maken van de huidige ictmogelijkheden. 

Die technieken moeten dan wel feilloos en veilig zijn. 

Denktankleden Frans Schouwenburg van Kennisnet en 

Antoinette Erdmann van Dotcomschool hebben ons gega

randeerd dat dit mogelijk is.”

Kalshoven en Swart hebben het alleen over de kosten van 

het onderwijs, maar het is evident dat de Sterrenschool 

meer inkomstenbronnen zal moeten aanboren om de 

exploitatie rond te krijgen. “Dat klopt”, zegt voorzitter van 

de AVS Ton Duif (en tevens denktanklid). “Ik denk dan aan 

sport en VVE, maar de Sterrenschool zal ook inkomsten 

genereren met de crèche. Behalve een onderwijskun

dig directeur heeft de Sterrenschool een commercieel 
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de schoolleiders en de besturen, maar er zal vanuit allerlei 

invalshoeken aan worden deelgenomen: onderwijsadvies

bureaus, onderwijsbegeleidingsdiensten, vakbonden, de 

AVS, et cetera. De discussie zal ook gaan in de richting 

van het ministerie. Ons doel is uitdagen en daarmee 

reacties uitlokken. Er zijn nog veel open vragen: welke 

schaalgrootte past bijvoorbeeld bij dit concept? Hoe 

gaat het bij scholen met bijvoorbeeld 250 leerlingen of 

in dorpsscholen met minder dan honderd leerlingen?”

Experimenten
Kalshoven hoopt dat veel schoolleiders kennis zullen 

nemen van het boek ‘De Sterrenschool’, waarin het con

cept uitgebreid beschreven staat. “Ze kunnen het voor 

15 euro bestellen via info@avs.nl (exclusief verzendkos

ten). Op de site www.desterrenschool.nl kan ook kritiek 

worden geleverd. Wij willen leren van de kritiek. We 

gaan ook bijeenkomsten organiseren in het hele land 

om de Sterrenschool te presenteren. Tijdens die bijeen

komsten kunnen schoolleiders en leerkrachten vragen 

stellen. In samenwerking met andere partijen zal het 

concept worden uitgebreid. We willen nog dichter op 

de dagelijkse praktijk van basisscholen gaan zitten. Het 

nu ontwikkelde concept is slechts een begin. We heb

ben subsidieaanvragen lopen in Den Haag om op vijf 

plaatsen in Nederland experimentele Sterrenscholen te 

bouwen. Ik heb goede hoop dat de politiek deze aanvra

gen zal honoreren.”	_

jantje lammersde lange
directeur van de brede dalton school obs 

kloosterveen in a ssen (370  leerlingen)

Dat	de	overheid	de	laatste	jaren	meer	nadruk	op	de	

basisvaardigheden	taal	en	rekenen	legt,	vindt	de	directeur	

niet	meer	dan	logisch.	“Zolang	we	maar	de	vrijheid	krijgen	het	

op	onze	manier	te	doen.	We	doen	nu	bijvoorbeeld	mee	aan	de	

taalpilot	in	het	kader	van	de	Kwaliteitsagenda	PO,	omdat	we	

het	niveau	en	de	meetbaarheid	van	ons	taalonderwijs	willen	

structureren.	Maar	we	doen	niet	mee	aan	een	rekenpilot,	deels	

omdat	je	niet	alles	tegelijk	kunt	doen.”

En	die	keuzevrijheid	is	volgens	Lammers-De	Lange	ook	

onontbeerlijk	in	de	pedagogische	taken	van	een	school.	

“Het	gaat	om	grenzen	stellen.	Iets	moet	binnen	onze	kaders	

en	school	passen.	Dus	pikken	we	bijvoorbeeld	wel	het	

onderwerp	pesten	op,	maar	niet	thema’s	als	gezond	eetgedrag	

of	integratie.	Simpelweg	omdat	het	op	onze	school,	in	deze	

nieuwbouwwijk	in	Assen,	geen	hot items	zijn.”

Lammers-de	Lange	zit	al	32	jaar	in	het	vak.	Toch	vindt	ze	het	

lastig	om	aan	te	geven	of	de	druk	van	ouders,	politiek	en	het	

maatschappelijke	debat	groter	wordt	in	het	onderwijs.	“Er	

komt	vaak	iets	bij,	maar	je	groeit	er	vanzelf	in	mee.	Wel	moet	je	

als	school	tegenover	alle	partijen	steeds	meer	verantwoording	

afleggen;	van	de	Onderwijsinspectie	en	allerlei	overheden	tot	

de	ouders	aan	toe.	Waarom	je	iets	wel	of	juist	niet	doet.	Het	

is	geen	automatisme	meer	dat	‘de	school	wel	weet	wat	goed	

voor	je	is’.”	Vervelend?	“Nee,	het	is	goed	zo.	Verantwoording	

afleggen	is	nuttig	en	ouders	hebben	het	recht	zich	te	bemoeien	

met	het	onderwijs	voor	hun	kind.”	 t e k s t  f e m k e  b a k k e r e n

Als	we	vandaag	met	een	schone	lei	mochten	beginnen,	hoe	zouden	we	het	
primair	onderwijs	dan	inrichten?	Om	deze	complexe	vraag	te	beantwoorden	
maakte	de	denktank	van	de	Argumentenfabriek	gebruikt	van	een	model	
dat	helpt	bij	het	structuren	van	denk	processen.	Strategie,	organisatie	en	
cultuur	vormen	de	drie	hoekpunten.	De	mensen,	de	medewerkers	van	de	
organisatie,	staan	centraal	en	zijn	de	dragers	van	de	hoekpunten.

Wat vindt 
de schoolleider   de belangrijkste taak van de basisschool?
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J.M.	van	Galen	van	de	Sint	Nicolaasschool	

in	Nijmegen:

“Eens.	Een	school	staat	voor	veel	meer	dan	

een	instituut,	dat	rekenen	en	taal	verzorgt.	

Daarmee	wordt	de	pedagogische	taak	in	

het	verdomhoekje	gezet.	(…).	Dat	is	ook	een	

maatschappelijke	verantwoordelijkheid.”	

(…)

	

Betty	van	der	Vlist	van	de	Willem	van	

Oranjeschool	in	Haarlem:

“Eens.	De	(kennis)opbrengsten	zijn	

pas	optimaal	bij	een	sterk	pedagogisch	

klimaat.	Een	leerkracht	die	een	goede	

relatie	kan	aangaan	met	een	kind	en	een	

groep	versterkt	het	zelfvertrouwen	en	het	

zelfbeeld.	(…)	Kinderen	zijn	geen	pakken	

suiker	die	op	de	lopende	band	geplaatst	

moeten	worden	door	willekeurig	wie.	

De	kwaliteit	wordt	in	hoge	mate	bepaald	

door	het	pedagogisch	klimaat.	Dat	zou	de	

Inspectie	net	zo	ter	harte	moeten	gaan	als	

de	opbrengsten.”

Y.	Somers	van	de	Zonnesteen	in	Tilburg:

“Oneens.	Onze	primaire	doelstelling	

is	onderwijs.	Het	is	dus	terecht	dat	de	

Inspectie	de	scholen	beoordeelt	op	

resultaten.	Maar…,	de	voorwaarden	om	

te	kunnen	komen	tot	leren	liggen	op	het	

pedagogisch	vlak.	Vooral	binnen	het	sbao.”

	

Jack	van	den	Burg	van	de	

Herderscheeschool	in	Almelo:

“Eens.	Bij	de	ontwikkeling	van	een	kind	

is	het	van	belang	dat	het	pedagogische	

(zorg	en	aandacht)	in	evenwicht	is	met	het	

cognitieve.”

	

J.	Hageman	van	de	Prinsenakker		

in	Bennekom:

“Eens.	De	tragiek	zit	hem	in	het	feit	dat	

eerst	door	Inspectie	is	aangezwengeld:	

lezen,	begrijpend	lezen,	burgerschap,	

techniek,	maatschappelijke	

betrokkenheid,	klassenmanagement,	

effectieve	instructie,	WSNS,	LGF,	

Passend	onderwijs.	(…)	En	dan	nu	de	

meerjarenopbrengst	van	reken	en	taal	

als	‘afreken’item	moeten	hanteren	van	

het	ministerie.	(…)	Eerst	verlangt	de	

overheid/Inspectie	dat	we	onze	kerntaken	

uitbreiden	met	fysiotherapie,	logopedie,	

maatschappelijk	werk,	sbao-leerlingen,	

so-leerlingen,	voor-,	na-	en	tussenschoolse	

opvang	organiseren,	en	dan	blijkt	dat	het	

niveau	van	rekenen	en	taal	in	hun	ogen	

zakt.”	(…)

	

Maeyke	Wiggers-de	Ree	van	de	

Valkenheuvel	te	Driebergen:

“Eens.	Een	kind	is	zoveel	meer	dan	alleen	

maar	rekenen	en	taal!”

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	

Scholenportaal	kunt	reageren	luidt:

Ict als hulpmiddel in de bedrijfsvoering 
van de onderwijsorganisatie is nog niet 
voldoende ontwikkeld.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	uw	

mening!

De afgelopen maand heeft u via het AVS Scholenportaal kunnen 

reageren op de stelling:

De Inspectie moet scholen ook op pedagogische taken beoordelen, 
niet alleen op taal en rekenen.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,		ingezonden	via	de	website.

uw mening telt _ peiling 5%
oneens7%

deels eens

88%
eens
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zo k an het ook  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	

problemen	–	of	kansen	–	aan.	De	aanpak	kan	bijzonder	zijn	en	voor	

meerdere	scholen	nuttig.	De	Obadjaschool	in	Zwolle	schakelde	als	een	

van	de	eerste	onderwijsinstellingen	op	grotere	schaal	de	thuiszorg	in	de	

klas	in,	zodat	leerkrachten	en	onderwijsassistenten	zich	meer	op	hun	

onderwijstaken	kunnen	richten.	 tekst daniëlle arets

Thuiszorg	in	de	klas;	het	klinkt	volstrekt	

logisch.	Welke	leerkracht	binnen	het	spe-

ciaal	onderwijs	kampt	niet	met	een	tekort	

aan	handen	bij	toiletbezoek,	het	aan-	en	

uitkleden	rond	de	gymles	en	ondersteu-

ning	bij	medicijngebruik?	Professionele	

ondersteuners	van	Agathos	Thuiszorg	ver-

lenen	sinds	begin	dit	schooljaar	hulp	in	de	

klas	op	de	Obadjaschool,	een	school	voor	

zeer	moeilijk	lerende	kinderen.

“Ruim	twintig	minuten	kostte	het	me	

voorheen	om	een	schoolklas	aangekleed	

in	de	gymzaal	te	krijgen.	Dat	is	nu	terug-

gebracht	tot	een	kleine	tien	minuten.”	

Jenneke	Wolvers,	onderwijscoördinator	

van	de	Obadjaschool,	een	school	voor	

zeer	moeilijk	lerende	kinderen,	vertelt	vol	

enthousiasme	over	de	inzet	van	zorgon-

dersteuners	in	de	klas.

Wolvers:	“Voor	zover	ik	weet	hebben	

verschillende	scholen	op	kleine	schaal	al	

geëxperimenteerd	met	deze	zogenaamde	

helpende	handen	in	de	klas.	Wij	hebben	

onder	begeleiding	van	het	Regionaal	

Expertisecentrum	(REC)	in	Meppel	de	

inzet	van	zorgondersteuners	op	grote	

schaal	aangepakt.	Het	REC	kwam	zelf	met	

dit	voorstel.	Op	onze	school	zetten	we	

nu	drie	ondersteuners	van	Agathos	in.	

De	voordelen	betreffen	vooral	het	onder-

steunen	bij	echte	zorgtaken;	niet	alleen	

het	aan-	en	uitkleden	van	leerlingen	of	

toiletbezoek,	maar	ook	het	begeleiden	

bij	medicijngebruik	of	het	begeleiden	van	

leerlingen	met	concentratiestoornissen,	

autisme	of	fysieke	beperkingen.	We	heb-

ben	bijvoorbeeld	een	leerling	die	vanwege	

een	hersenbloeding	een	verlamde	arm	en	

slecht	functionerend	been	heeft.	Het	kost	

veel	tijd	om	deze	leerling	te	begeleiden	bij	

het	aan-	en	uitkleden.	Bovendien	zijn	de	

zorgondersteuners	vaak	veel	behendiger	

in	het	omgaan	met	deze	leerlingen.”

De	zorgondersteuners	komen	de	hele	

week	naar	school.	Het	aantal	uren	hulp	

dat	ze	mogen	verlenen	is	bepaald	aan	de	

hand	van	minutentabellen.	Voor	iedere	

leerling	is	het	aantal	benodigde	minuten	

zorg	berekend.	Op	basis	daarvan	wordt	

het	aantal	uren	ondersteuning	in	de	klas	

bepaald.	Zorgkantoren	van	de	overheid	

financieren	de	kosten;	rechtstreeks	of	

vanuit	de	extra	persoonsgebonden	bud-

getten	die	ouders	voor	deze	vorm	van	hulp	

kunnen	aanvragen.	De	zorg	op	school	gaat	

dus	nadrukkelijk	niet	ten	koste	van	de	

hulp	die	ouders	thuis	krijgen.

Toch	was	het	wel	even	wennen	aan	een	

extra	persoon	in	de	klas.	Wolvers:	“Daar	

moet	je	even	de	tijd	voor	nemen.	Boven-

dien	is	het	goed	naar	de	rolverdeling	te	

kijken.	De	leerkracht	is	degene	die	bepaalt	

wat	er	in	de	groep	gebeurt.	De	zorgonder-

steuner	is	alleen	bedoeld	voor	de	persoon-

lijke	verzorging.”

De	voordelen	zijn	echter	ook	al	merkbaar;	

leerkrachten	geven	aan	meer	toe	te	komen	

aan	hun	onderwijstaken.	Wolvers:	“Ik	

krijg	nu	al	regelmatig	de	vraag	van	leer-

krachten	die	nog	geen	zorgondersteuner	

hebben	hoe	lang	het	nog	duurt	voordat	zij	

er	een	man	of	vrouw	in	de	klas	bij	krijgen.	

We	hebben	nu	tien	sollicitanten.	Ik	hoop	

op	korte	termijn	het	aantal	zorgonder-

steuners	van	drie	naar	zeven	te	kunnen	

ophogen.”

Ook	is	de	verlichting	van	de	zorgdruk	

volgens	Wolvers	duidelijk	merkbaar	in	de	

sfeer	op	school	en	in	de	klas.	“Waar	vorig	

jaar	veel	leerkrachten	tegen	deze	veran-

dering	opzagen,	merkt	de	schoolleiding	

nu	dat	er	meer	veerkracht	in	het	team	is	

gekomen.	Thuiszorg	in	de	klas;	ik	kan	het	

iedereen	aanraden!”

Scholen	voor	speciaal	onderwijs	kunnen	

bij	het	Regionaal	Expertisecentrum	(REC)	

waarbij	ze	zijn	aangesloten	informeren	naar	

de	mogelijkheden	voor	eenzelfde	construc-

tie	als	op	de	Obadjaschool.	_

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

thuiszorg op school

Professionele	ondersteuners	van	Agathos	
Thuiszorg	bieden	ondersteuning	bij	zorgtaken	
op	de	Obadjaschool	in	Zwolle.
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eindver ant woordelijk management

De AVS School for Leadership 
heeft, in het kader van het voort-
durend ontwikkelen van nieuwe 
producten voor leden en andere 
geïnteresseerden, een nieuwe vorm 
van netwerken geïntroduceerd. 
Een selecte groep van bovenschoolse 
directeuren, algemeen directeuren 
en bestuursmanagers primair 
onderwijs heeft inmiddels het eerste 
zogenoemde ‘diner pensant’ mogen 
beleven.

tekst tom roetert

Het	eerste	diner	pensant	–	dat	plaatsvond	

in	een	besloten	ruimte	van	restaurant	de	

Residence	in	Rhenen	–	werd	onder	het	

genot	van	een	aperitief	en	bijbehorend	

hapje	ingeleid	met	een	inhoudelijke	inlei-

ding	door	AVS	senior	adviseur	Jos	Hagens.	

Een	aantal	senior	adviseurs	en	directie-

leden	van	de	AVS	faciliteerden	de	gesprek-

ken	aan	de	tafels.	De	tafelschikking	wij-

zigde	tussen	elke	gang	van	het	diner,	zodat	

de	deelnemers	met	zoveel	mogelijk	andere	

deelnemers	in	aanraking	kwamen.

Socratisch vraaggesprek
Het	thema	van	de	avond	was	‘Duurzame	

schoolontwikkeling,	een	opdracht	voor	

het	bovenschools	management’.	In	de	ont-

spannen	sfeer	van	een	gezamenlijke	maal-

tijd	kregen	de	disgenoten	de	opdracht	om	

een	vooraf	aangereikt	thema	via	de	metho-

diek	van	een	socratisch	vraaggesprek	te	

analyseren.	Aan	de	hand	van	het	gedach-

tegoed	van	professor	David	Hopkins,	

hoogleraar	Internationaal	Leiderschap,	

waren	enkele	stellingen	bedacht	en	bij	elk	

nieuw	gerecht	kregen	de	deelnemers	een	

andere	stelling	om	over	na	te	denken.	Niet	

met	de	bedoeling	om	met	elkaar	over	elke	

stelling	in	discussie	te	gaan,	maar	juist	om	

te	komen	tot	zoveel	mogelijk	verschillende	

inzichten.	Dit	laatste	bleek	in	de	praktijk	

niet	mee	te	vallen;	het	willen	overtuigen	

van	de	ander	van	jouw	denkbeelden	blijkt	

zeer	diep	geworteld	in	onze	(onderwijs)-

cultuur.	Een	stelling	als	‘De	kwaliteit	van	

een	school	is	het	niveau	van	presteren	

van	de	zwakste	leerkracht	op	die	school’	

leverde	–	met	de	inhoudelijke	inleiding	in	

gedachten	–	aan	tafel	toch	verrassende	

opbrengsten	en	verschillende	voorstellen	

van	aanpak	op.	Bijvoorbeeld	de	vaststel-

ling	dat	de	stelling	waar	is,	maar	dat	er	dan	

ook	niet	van	een	team	gesproken	mag	wor-

den.	Een	goed	team	zou	compensatiege-

drag	vertonen	en	de	schade	van	de	zwakke	

leerkracht	beperken.	Er	werd	zelfs	gesteld	

dat	in	een	echt	team,	met	een	goede	leider,	

voor	een	zwakke	leerkracht	geen	plaats	is.	

Collegiale	coaching,	competentiemanage-

ment	en	teambeoordelingen	werden	als	

instrumenten	ter	verbetering	aangedragen.	

Sommige	deelnemers	bestreden	de	stelling	

vanuit	een	heel	andere	optiek.	Namelijk	dat	

het	schoolpubliek	uit	zulke	goede	en	hoog-

opgeleide	milieus	komt,	dat	ondanks	een	

zwak	team	toch	hoge	Cito-scores	werden	

gehaald.	Een	lastige	situatie,	waarin	het	

vooral	moeilijk	is	voor	zwakke	leerlingen.	

Kortom,	voldoende	gespreksstof	tot	aan	

het	volgende	gerecht	van	het	diner.	

Het	diner	pensant	eindigde	met	een	

gezamen	lijke	terugblik	onder	leiding	van	

AVS-adviseur	Anita	Burlet.	De	deelnemers	

waren	zeer	te	spreken	over	de	gekozen	

vorm;	een	van	hen	gaf	zelfs	aan	het	ook	te	

willen	organiseren	met	schoolteams.	_

Meer weten?
Het	volgende	diner	pensant	is	gepland	op	

15	april	2009	in	het	noorden	van	het	land.	

Meer	informatie	en	aanmelden:	AVS,	Sylvia	

Visser,	s.visser@avs.nl,	tel.	030-2361010.

Tom	Roetert	(t.roetert@avs.nl)	is	

adviseur	bij	de	AVS	op	het	gebied	

van	personeelsbeleid	en	

organisatieontwikkeling.

samen eten, samen denken

h e t  w i l l e n  o v e r t u i g e n 
v a n  d e  a n d e r  v a n  j o u w 
d e n k b e e l d e n  b l i j k t 
z e e r  d i e p  g e w o r t e l d 
i n  o n z e  ( o n d e r w i j s ) 
c u lt u u r.

Het	diner	pensant;	een	nieuwe	vorm	van	netwerken	voor	eindverantwoordelijk	managers,	
ontwikkeld	door	de	AVS	School	for	Leadership.
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specia al (ba sis)onderwijs

Scholen voor speciaal basisonderwijs 
(sbo) vallen onder de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO). Dat houdt 
in dat sbo-scholen geen aparte status 
hebben binnen de wetgeving, maar 
samen met de reguliere basisscholen 
onder één wet vallen. 

tekst bob ravelli*

Het	‘onder	één	wet	vallen’	heeft	geleid	tot	

een	aantal	voordelen:

1)	de	samenwerking	met	basisscholen	is	de	

afgelopen	jaren	versterkt

2)	de	sbo-school	is	uitgegroeid	tot	

een	gewaardeerde	zorgvoorziening	van	het	

samenwerkingsverband

3)	sbo-scholen	hebben	hard	gewerkt	

aan	de	kwaliteitsverbetering	van	hun	

onderwijs.	

In	de	uitvoering	zijn	echter	ook	een	aantal	

dilemma’s	ontstaan.

Dilemma 1
Bij	de	invoering	van	WSNS	is	afgesproken	

dat	de	basisbekostiging	van	het	sbo	wordt	

gebaseerd	op	de	gemiddelde	kosten	van	

het	reguliere	basisonderwijs.	Een	aantal	

maatregelen	voor	de	basisschool	is	niet	

in	het	sbo	geëffectueerd.	Tot	nu	toe	is	de	

basisbekostiging	voor	het	sbo	gelijk	aan	de	

gemiddelde	kosten	van	het	reguliere	basis-

onderwijs	in	1994.

Dilemma 2
Het	ministerie	van	OCW	heeft	geld	beschik-

baar	gesteld	voor	de	basisscholen	om	hun	

taal-	en	leesniveau	te	verbeteren.	Bij	het	

aanvragen	van	een	subsidie	bij	het	Plat-

form	Kwaliteit	en	Innovatie	blijkt	al	snel	

dat	sbo-scholen	niet	aan	de	gestelde	eisen	

kunnen	voldoen.	Zo	wordt	er	gevraagd	aan	

te	tonen	dat	de	school	taalzwak	is.	Echter,	

in	het	Periodiek	Kwaliteitsonderzoek	(PKO)	

van	de	Inspectie	worden	net	díe	onderdelen	

voor	de	sbo-school	niet	meegenomen,	wat	

een	hindernis	blijkt	te	zijn.

Dilemma 3
Het	ministerie	van	OCW	stelt	70	miljoen	

beschikbaar	voor	onderwijs	aan	achter-

standsleerlingen.	Ook	hier	valt	het	sbo	bui-

ten	de	aanvraagcriteria.	Het	sbo	kent	geen	

gewichtenregeling,	maar	heeft	wél	veel	

achterstandsleerlingen.

Dilemma 4
In	het	Invoeringsplan	Passend	Onderwijs	

worden	dezelfde	kwaliteitsmaatregelen	

aangekondigd	voor	zowel	het	speciaal	

onderwijs	als	het	speciaal	basisonderwijs	

(paragraaf	2.2.1).	Maar	het	sbo	valt	nog	

steeds	onder	de	wettelijke	kaders	van	de	

WPO,	en	de	daarop	toegesneden	kwali-

teitsmaatregelen	voor	het	regulier	onder-

wijs.	Hierdoor	heeft	het	sbo	een	aparte	

positie	in	het	onderwijsveld.	Kwaliteitsver-

beteringen	binnen	het	sbo	zijn	soms	gelijk,	

maar	in	veel	opzichten	ook	anders	qua	

onderwerp	en	vormgeving	dan	binnen	het	

reguliere	basisonderwijs.	Tegelijkertijd	zijn	

er	een	aantal	vergelijkbare	ontwikkelingen	

te	zien	in	het	so.	De	so-scholen	vallen	ech-

ter	onder	de	WEC.	Voor	deze	scholen	geldt	

een	andere	bekostigingsstelsel	en	een	

andere	subsidiestroom.

Dilemma 5
Verder	zijn	er	andere	ontwikkelingen	waar-

bij	de	vraag	rijst	of	de	eerstelijnsvoorzie-

ning	in	het	primair	onderwijs,	namelijk	de	

sbo-school,	wel	voldoende	in	beeld	is	en	op	

waarde	wordt	geschat.	Zo	is	in	publicaties	

aangegeven	dat	de	ambulante	begelei-

dingsmiddelen	uit	de	rugzak	ingezet	zul-

len	worden	voor	preventieve	ambulante	

begeleiding.	Hoe	verhoudt	zich	dat	met	de	

preventieve	ambulante	begeleiding	die	de	

sbo-scholen	nu	verzorgen	in	de	samenwer-

kingsverbanden?	Gaan	we	straks	een	voor-

ziening	creëren	die	al	bestaat?

Hoe	het	sbo	omgaat	met	bovenstaande	

dilemma’s	komt	ter	sprake	op	8	decem-

ber	2008,	tijdens	het	jaarlijkse	congres	

van	het	SBO	Werkverband.	Het	congres,	

bedoeld	voor	alle	sbo-scholen,	heeft	als	

thema	‘de	ondernemende	sbo-school’	

en	vindt	plaats	in	Zeist.	Staatssecretaris	

Dijksma	zal	dit	congres	bijwonen	en	wil	

graag	met	de	leden	van	het	SBO	Werkver-

band	in	gesprek.	In	Nederland	bezoeken	

45.000	(!)	leerlingen	een	sbo-school.	

De	directeuren	van	de	scholen	waar	deze	

kinderen	op	zitten,	kijken	reikhalzend	

uit	naar	deze	dialoog	met	de	staat-

secretaris.	Meer	informatie	en	aanmelden:	

www.sbowerkverband.nl	_

* De tekst is gebaseerd op een stuk 

van Ellen Pieterse, voorzitter van het 

SBOWerkverband.

Bob	Ravelli	(b.ravelli@avs.nl)	is	

adviseur	bij	de	AVS	op	het	gebied	

van	Onderwijs	&	Leerlingzorg.

dilemma’s in het
speciaal basisonderwijs

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

Stichting	Fortior	uit	Venlo	wilde	haar	

nieuwe	beleidsplan	bekendmaken	bij	de	14	

aangesloten	scholen	en	tegelijkertijd	haar	

tienjarige	bestaan	vieren.	De	beleidsperiode	

wordt	gekenmerkt	door	een	aantal	

uitdagingen	en	zwaarwegende	maatregelen,	

maar	ook	kansen.	Wat	is	een	geschikt	middel	

om	dit	te	communiceren	naar	je	organisatie?	

En	hoe	zorg	je	voor	draagvlak	bij	de	

medewerkers?	

tekst winnie lafeber

b el ei d s da g  a l s  com mu ni c at ie m i d d el

Op bovenschools niveau vastgesteld beleid wordt op 

verschillende manieren naar de aangesloten scholen 

gecommuniceerd, afhankelijk van de inhoud en grootte, 

financiële ruimte en mate van professionaliteit van het 

bestuur. Joep Spanjaard, algemeen directeur van Stichting 

Openbaar Basisonderwijs Hilversum: “Wij organiseren 

twee keer per jaar een studiedag met al het personeel, 

waar thema’s rond personeelsbeleid aan de orde komen. 

Die thema’s moeten wel direct betrekking hebben op het 

werk van de leerkrachten. Bij de ontwikkeling van het 

strategisch meerjarenbeleidsplan organiseren we dagses

sies met alleen de directeuren.” Spanjaard communiceert 

beleid bijna nooit rechtstreeks naar de leerkrachten. 

Stichting Katholiek Basisonderwijs Dinxperlo/Gendringen 

communiceert veel via email. Maar als er bijvoorbeeld 

bezuinigingen aangekondigd worden, gaat dat via een 

Bovenschools beleid

maken
‘van iedereen’

CvB-voorzitter	Peter	van	Eijk:	“Een	beleidsdag	is	een	geschikt	middel	
om	transparant	te	zijn	naar	de	organisatie.”	Foto’s:	Stefan	Koopmans/
Wijnands	Photography	
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de revue: onderwijs op maat, competente medewerkers, 

betaalbaar onderwijs en krachtig management. De direc

teuren benadrukken dat het kind centraal moet staan, 

medewerkers voldoende kansen moeten krijgen en trots 

moeten zijn op ‘de club’. Bijna alle medewerkers voelen 

zich ambassadeur van hun school, blijkt als de dagvoorzit

ter de zaal hiernaar vraagt.

CvBvoorzitter Van Eijk: “De presentatie van het beleids

plan in de vorm van een interview met het CvB en de 

directeuren toont aan dat het een gezamenlijk plan is en 

zorgt voor interactie.” Hij vervolgt: “Een beleidsdag is een 

goed middel om het beleidsplan aan de medewerkers te 

presenteren. Het is een geschikte tool om transparant te 

zijn naar de organisatie. Zeker als eerste aftrap, maar we 

moeten hier ook een goed vervolg aan geven. Ik moet oog 

en oor hebben voor dat wat er zich in de praktijk afspeelt. 

Onder andere vanwege demografische redenen dalen de 

leerlingenaantallen en moeten we prioriteiten stellen; 

daarvoor is goed management nodig. Het is de taak van de 

directeuren om, samen met partners, bepaalde plannen 

in de school en de wijk vorm en inhoud te geven. Daarmee 

wordt het beleidsplan ‘van iedereen.’” Hij vervolgt: “Deze 

dag is vooral bedoeld om te informeren. Het overbrengen 

van bovenschools beleid moet je niet topdown doen. In 

de pauzes manen drie acteurs in verschillende vermom

mingen de deelnemers ertoe weer aan de slag te gaan. 

papieren nieuwsbulletin aan alle medewerkers. Nieuw 

beleid wordt eerst besproken in commissies, om zo draag

vlak te creëren en te sparren/toetsen, en uiteindelijk ter 

bespreking naar het directieberaad gestuurd. Bij eenpit

ter Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven komen de 

besluiten van het bestuur rechtstreeks via de directeur/

bestuurder in het coördinatorenoverleg. Directeur Wim 

Koppen: ”In het coördinatorenoverleg wordt bepaald wat 

verder in een team of bouwvergadering aan de orde komt. 

Werkgroepen, waar ook leerkrachten in zitten, ontwik

kelen delen van beleid. Vijf keer per jaar hebben we ‘speer

puntvergaderingen’ met het hele team.”

Bij grotere scholenorganisaties lijkt het vrij uitzonderlijk 

dat het bovenschools management of het College van 

Bestuur (CvB) direct communiceert met de medewerkers 

in de scholen. Stichting Fortior vindt dat wel belangrijk. 

Het CvB werkte geruime tijd, samen met werkgroepen 

bestaande uit directeuren, aan een nieuw beleidsplan voor 

de periode 20082012. De presentatie van dit plan moest 

op een originele en aansprekende manier gebeuren. Daar 

werd de AVS voor ingeschakeld.

Beleidsdag
Op 24 september om negen uur ’s ochtends verzamelen 

zich ruim 350 medewerkers, leden van de GMR, het Col

lege van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht van Fortior 

in schouwburg De Maasport in Venlo. De dag start met een 

speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde film, waarin 

good practices op scholen van Fortior aan bod komen. De 

scholen zelf, kinderen en medewerkers, komen daarbij 

prominent in beeld. Na een inleidende speech van Peter 

van Eijk, de voorzitter van het CvB, komt een aantal direc

teuren het podium op. Dagvoorzitter Michiel Wigman 

(AVS) interviewt hen en Van Eijk over de belangrijkste 

onderdelen en achtergronden van het beleidsplan. Ook 

de missie van Fortior en de vier ‘uitdagingen’ passeren 

Hilde	van	de	Kerkhof,	leerkracht	en	deelteamlei-

der	basisschool	Groeneveld	in	Venlo:	“De	missie	

van	Fortior	is	duidelijk	geworden.	De	plannen	

komen	zo	beter	over,	omdat	je	er	de	hele	dag	

over	discussieert.	Op	school	krijgen	we	weleens	om	half	vier	

nog	een	memo	over	een	beleidsonderwerp,	maar	dan	neem	je	

het	soms	niet	meer	zo	goed	op.”

Deelnemers	reageren	met	stemkastjes	–	direct	en	anoniem	–	op	
stellingen	die	zijn	afgeleid	van	het	beleidsplan.

>
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Miel	Fleuren,	locatieleider	van	’t	Kapelke	in	

Lomm:	De	interactieve	manier	van	presenteren	

spreekt	mensen	aan.	De	dagvoorzitter	vroeg	

direct	hoe	medewerkers	zelf	in	de	scholen	bezig	

zijn,	hoe	zij	het	ervaren.”

Marij	Gaal,	leerkracht	groep	1	en	2	De	Zuids-

troom	in	Venlo:	“Ik	vond	het	idee	van	de	stem-

kastjes	goed,	omdat	je	anoniem	kan	stemmen	

op	de	plannen.	Er	was	ook	ruimte	om	via	de	

microfoon	je	mening	te	geven,	ook	al	durf	ik	dat	zelf	niet	op	

die	manier.	Ik	heb	wel	begrip	voor	de	plannen	(veel	bezuini-

gingen	moeten	van	overheidswege).	Op	teamvergaderingen	

krijg	je	toch	niet	allemaal	mee	wat	het	bovenschools	beleid	

inhoudt,	op	zo’n	dag	wel.”

Dit zorgde voor een vrolijke noot en soepele ‘verkeersstro

men’. Van Eijk: “Door de combinatie van formele en infor

mele programmaonderdelen, ruimte voor gesprek tijdens 

de pauzes en zo nu en dan wat vermaak, zorg je voor een 

dag die anders is.”

Stemkastjes
In de ochtend staat ook de ‘versnellingskamer’ op het pro

gramma. De deelnemers kunnen met stemkastjes reage

ren op stellingen die zijn afgeleid van het beleidsplan. Een 

manier waarop alle aanwezigen zonder schroom en direct 

hun opvattingen kunnen geven. De scores worden meteen 

geprojecteerd op een groot scherm. Van Eijk: “Hierdoor 

geven we medewerkers de kans om zich over de verschil

lende beleidsonderdelen uit te spreken. Aan de score kan 

ik zien of we de goede accenten hebben gelegd of dat er 

nog aandachtspunten zijn. Als blijkt dat het overgrote deel 

van de medewerkers het niet eens is met onderdelen van 

het voorgestelde beleid, zullen we daarover in conclaaf 

E e n  b e l e i d s d a g  o r g a n i s e r e n

De	AVS	organiseert	regelmatig	op	maat	gemaakte	beleids-	

of	personeelsdagen	voor	onderwijsorganisaties,	met	een	

andere	opzet	dan	gebruikelijk.	Dit	gebeurt	in	nauw	overleg	

met	de	opdrachtgever.	Aanleidingen	kunnen	bijvoorbeeld	

zijn:

•	 	de	invoering	van	een	nieuw	beleidsplan

•	 	fusies	van	scholen	of	van	besturen

•	 	plezier	in	het	werk:	inspiratie	en	motivatie

•	 	bedrijfsvoering	en	ondernemerschap

•	 	samenwerking	in	het	kader	van	Passend	onderwijs

•	 	het	ontwikkelen	van	een	gezamenlijke	strategie	na	de	

schakeldag	met	simulatietool	‘Kind	op	de	Gang!®’	(po)	

of	‘Leerling	bij	de	les’	(vo)

•	 	het	jubileum	van	een	stichting	of	vereniging

•	 	een	andere	invulling	van	de	‘standaard’	personeelsdag

Neem	voor	meer	informatie	over	dit	type	dagen	contact	

op	met	de	AVS,	Carine	Hulscher-Slot	(c.hulscher@avs.nl),	

tel.	030-2361010.

reportage

Directeuren	spreken	zich	over	de	belangrijkste	onderdelen	en	
achtergronden	van	het	beleidsplan	en	benadrukken	dat	het	kind	
centraal	moet	staan,	medewerkers	voldoende	kansen	moeten	krijgen	
en	trots	moeten	zijn	op	‘de	club’.
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moeten.” Ook bij dit onderdeel vraagt de dagvoorzitter 

regelmatig naar de mening van de medewerkers, vooral bij 

in het oog springende scores of wanneer een toelichting 

iets kan toevoegen. De deelnemers zijn in de weer met stel

lingen als: ‘Interne mobiliteit is een goed instrument in 

het kader van kwaliteitsbeleid’: 63.1 procent mee eens. ‘Ik 

vind het een uitdaging om aan de slag te gaan met samen

werkingsvormen met andere (niet Fortior)organisaties’: 

65,5 procent mee eens. ‘Medewerkers participeren actief 

in veranderingsprocessen’: 81 procent mee eens.

’s Middags presenteren medewerkers van vier scholen hun 

good practice in verschillende workshops. Ook hierin wordt 

de link gelegd met het beleidsplan: leren van de best practi

ces van andere scholen en werken aan de competenties van 

leerkrachten. Van Eijk: “Het doel hiervan is om kennis te 

mobiliseren. Ik nodig scholen uit om deze of andere good 

practices vaker te delen met andere scholen.”

Niet afwachten
In de plenaire afsluiting roept de dagvoorzitter de aanwe

zigen op om deze dag te laten gelden als een start voor het 

doorontwikkelen van een eigen visie en hierover binnen 

de scholen in gesprek te gaan. Ook doet hij een beroep op 

hen om niet af te wachten waarmee het CvB komt. Een 

professionele houding betekent dat je ook zelf in actie 

komt. Van Eijk geeft de zaal mee dat hij het belangrijk 

vindt om met elkaar in gesprek te gaan. “We vragen 

medewerkers met grotere groepen en minder geld toch 

kwaliteit te leveren. Actieve communicatie is belangrijk 

om deze maatregelen uit het beleidsplan over te brengen.” 

Van Eijk vindt een beleidsdag voor herhaling vatbaar. Ook 

het in kleiner verband met het hele team bezoeken van 

elkaars scholen vindt hij een goed plan.

Een van de acteurs sluit, in de rol van organisatieadviseur, 

de dag af met een magieact. Hij gebruikt daarbij het 

logo van Fortior, bestaande uit drie ringen, als metafoor. 

Hij vergelijkt de personeelsleden met topsporters op de 

Paralympics: “U bent topsporters met een handicap: u 

moet méér doen met minder geld.” De acteur eindigt met 

een experiment met CvBvoorzitter Van Eijk. Omdat deze 

gewend is zijn nek uit te steken, wordt hem nu gevraagd 

zijn arm onder een guillotine te leggen. Gelukkig bleek de 

acteur ook een goede magiër te zijn… _

Geert	Willemsen,	directeur	Willibrordusschool	

in	Venlo:	“Dit	was	de	perfecte	gelegenheid	om	

te	communiceren	met	elkaar.	De	tegenstellingen	

kwamen	duidelijk	aan	het	licht.	Een	goede	

manier	om	te	peilen	of	dat	wat	beweerd	wordt,	ook	bewaar-

heid	wordt.	Het	is	goed	om	het	zo	te	doen,	en	niet	via	intra-

net,	postvakje	of	je	mail.	Beleidsplannen	komen	vaak	in	

kleine	brokjes	bij	het	personeel,	als	de	actualiteit	daar	aan-

leiding	toe	geeft.	Tijdens	zo’n	dag	zie	je	het	totaalplaatje,	in	

hoofdlijnen	te	herkennen	in	je	eigen	schoolplan.
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achtergrond

Apart 
of niet?
h o o g b eg a a f d e  k in d er en

Onderwijsstaatssecretaris	Dijksma	stelde	

onlangs	tien	miljoen	euro	beschikbaar	voor	

excellente	leerlingen.	Hoe	het	geld	wordt	

besteed	hangt	samen	met	de	behoeften	

van	hoogbegaafde	kinderen.	Gedijen	zij	

bijvoorbeeld	het	beste	op	een	reguliere	of	een	

aparte	school?	Voor-	en	tegenstanders	van	

deze	discussie	aan	het	woord.

tekst jaan van aken

De meeste kinderen in groep 6/7 van de Leonardoschool – 

waar kinderen met een IQ hoger dan 130 het hele jaar in 

een hoger tempo en meer vakken les krijgen dan op een 

gewone school – in Venlo zitten met een laptop voor hun 

neus een gedicht uit te typen dat ze eerder die ochtend 

in het kader van de Kinderboekenweek op papier hebben 

gezet. Eefke (9) schreef een gedicht dat aan Roald Dahl 

doet denken. Het begint zo:

“Er was eens een vrouw,

ze at kinderen gekookt, gebakken en rauw.

Ze heette Mara en was onderwijzeres,

Maar ze gaf niet bepaald gewoon les.”

Sinds dit schooljaar zit Eefke op de Leonardoschool. 

“Hier hebben we veel leuke projecten zoals het maken van 

muizenvallen en geluidloze ventilatoren.” Op haar vorige 

school was het saai, vertelt ze. “Ik had niks te doen als ik 

klaar was.”

Eén per klas Slechts 6 procent van de leerkrachten 

vindt dat hoogbegaafde kinderen voldoende worden 

uitgedaagd, bleek afgelopen februari uit onderzoek van 

de Algemene Onderwijsbond en het tijdschrift Talent 

onder 2.800 leerkrachten in het basis en voorgezet 

onderwijs. “Heel veel leerkrachten en scholen moeten nog 

wakker worden. 

Als leerkrachten geen kennis hebben van hoogbegaafd

heid kunnen ze deze leerlingen geen goed onderwijs bie

den”, reageert Laetitia Hooft, directeur van het Landelijk 

Informatie Centrum Hoogbegaafdheid.

De gangbare maatstaf voor hoogbegaafdheid is een IQ van 

minimaal 130 in combinatie met een groot doorzettings

vermogen en creativiteit bij het oplossen van problemen. 

Zo’n 2,5 procent van de bevolking is hoogbegaafd. In het 

basisonderwijs zijn dat 39.000 leerlingen, gemiddeld één 

per klas.

Als deze leerlingen niet voldoende uitgedaagd worden, 

kan dat leiden tot onderpresteren, faalangst en proble

men bij de sociaalemotionele ontwikkeling. “Door te late 

signalering raken sommige hoogbegaafden emotioneel 

beschadigd. Als je een hoogbegaafde leerling niet het juis

te onderwijs aanbiedt, is het alsof je iemand met een nor

maal IQ naar de sociale werkplaats stuurt. Kinderen raken 

emotioneel beschadigd en zijn verdrietig”, aldus Hooft.

Globaal zijn er vier manieren om onderwijs aan hoog

begaafde leerlingen in te richten. In de onderbouw 

een leerling laten versnellen: een klas overslaan. In de 

middenbouw de lesstof verrijken en indikken. En in de 

bovenbouw plus of verrijkingsklassen creëren, waarbij 

leerlingen een aantal uren per week met gelijken onder

wijs volgen. Daarnaast zijn er de Leonardoscholen, met 

uitsluitend hoogbegaafde leerlingen (zie kader).

Mik’ers en hik’ers De Pieter van der Plasschool 

uit Wateringen werkt met materialen van het Landelijk 

Informatie Centrum Hoogbegaafdheid (LICH) en heeft 

twee keer een half uur per week verrijkingslessen voor 

‘mik’ers en hik’ers’. “Mik’ers zijn meer intelligente 

kinderen die bijvoorbeeld op taalgebied in de groep 

opvallen en meer aan kunnen. Hik’ers zijn als 

hoogbegaafd getoetst. Bij ons op school is dat gemiddeld 

10 procent van een klas, dus twee tot vier kinderen”, 

vertelt schoolleider Wil Kool.

De intern begeleider van de Pieter van der Plasschool geeft 

vanaf groep 4 aan een groepje van vier a vijf kinderen 

filosofie en Spaans. De school kiest er nadrukkelijk voor 

mik’ers en hik’ers te mengen en voor het grootste deel in 

de reguliere groep te houden. “Een heterogene groep is 
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sociaal goed voor de meer en hoogbegaafde leerlingen en 

is cognitief goed voor de overige leerlingen in de klas. In 

de samenleving vind je ook diverse niveaus. Het is sociaal 

arm als je alleen met mensen van je eigen niveau omgaat 

en het is rijkdom als je met gemiddelde kinderen om kunt 

gaan”, stelt schoolleider Kool.

Apart of niet? Kool reageert daarmee op de discussie 

of de Leonardoschool met alleen hoogbegaafde kinderen 

een goed idee is. Ook het LICH is tegen aparte scholen 

voor hoogbegaafde kinderen. “Daarmee plaats je kinderen 

buiten de maatschappij”, zegt LICHdirecteur Hooft. “Door 

ze altijd op hetzelfde hoge niveau bij elkaar te zetten, 

hebben ze moeite met andere kinderen om te gaan. Als 

een hoogbegaafde later een leidinggevende functie krijgt, 

is het belangrijk dat hij of zij het personeel begrijpt.”

Suzanne Bisschops, schoolleider van de Leonardoschool in 

Venlo, vertelt dat er daarom juist wel bewust voor gekozen 

is met een reguliere basisschool en een school voor spe

ciaal onderwijs in één gebouw te verkeren. “Dit biedt de 

h e t  l e o n a r d o  c o n c e p t

Oud-schoolleider	Jan	Hendrickx	nam	het	initiatief	tot	

de	Leonardoscholen.	Momenteel	draaien	er	tien,	begin	

volgend	jaar	komen	er	vijf	bij	en	voor	volgend	jaar	

verwacht	hij	tussen	de	25	en	vijftig	nieuwe	scholen.	Als	

allereerste	kwam	in	september	2007	de	Leonardoschool	in	

Venlo	onder	de	hoede	van	Stichting	Fundare.	De	stichting	

financiert	de	extra	kosten	per	leerling	(het	Rijk	betaalt	per	

leerling	4.500	euro,	terwijl	de	Leonardoschool	er	7.000	

per	kind	nodig	heeft).	Bij	gemeente,	provincie	en	het	

ministerie	van	Onderwijs	is	daarom	subsidie	aangevraagd.

De	school	begon	met	31	leerlingen	en	twee	klassen,	

inmiddels	zijn	er	64	leerlingen,	verdeeld	over	vier	klassen.	

“We	richten	ons	op	kinderen	van	6	tot	13	jaar	met	een	hoge	

intelligentie	(IQ	130+);	het	reguliere	basisonderwijs	sluit	

onvoldoende	aan	op	de	specifieke	onderwijszorgvraag	van	

deze	kinderen.	Ze	worden	niet	voldoende	uitgedaagd	en	

soms	komt	de	combinatie	hoogbegaafdheid	en	dyslexie	

voor.	Doordat	de	groepen	kleiner	en	de	leerkrachten	

gespecialiseerd	zijn,	kunnen	we	daar	beter	op	inspelen”,	

legt	schoolleider	Suzanne	Bisschops	uit.

Het	onderwijsconcept	stoelt	op	drie	pijlers.	De	kern-

doelen	worden	compact	en	verrijkt	met	extra	leerstof	

aangeboden.	“Leren	schrijven	en	spellen	doen	wij	in	

10	procent	van	de	tijd.	Die	tijdwinst	gebruiken	we	voor	

vakken	als	Spaans,	Engels,	muziek,	science,	schaken,	

leren	leren	en	leren	ondernemen.	Vakken	die	uitdagend	

zijn	en	aansluiten	bij	de	behoeften	van	kinderen.”	De	

derde	pijler	bestaat	uit	projecten	op	het	gebied	van	onder	

andere	kunst,	milieu,	geld,	natuur,	moleculen	en	smaak.	

Bisschops:	“Voor	de	projecten	gaan	we	veel	naar	buiten,	

naar	een	bank	en	het	ziekenhuis	bijvoorbeeld.	Vooraf	

formuleren	de	kinderen	onderzoeksvragen	die	ze	tijdens	

het	project	beantwoorden.”

De	school	heeft	veel	aandacht	voor	zelfsturing	en	

planning.	“Als	het	leren	op	de	basisschool	bijna	vanzelf	

gaat,	lopen	hoogbegaafde	kinderen	op	de	middelbare	

school	vast	als	er	wat	meer	studievaardigheid	gevraagd	

wordt.”	Ook	begeleiden	de	leerkrachten	de	kinderen	

bij	de	omgang	met	hoogbegaafdheid.	“We	voeren	

coachingsgesprekken	en	leren	ze	naar	zichzelf	te	kijken	en	

naar	de	effecten	van	hun	gedrag	op	de	omgeving.	Hoe	je	

elkaar	begrijpt	en	in	waarde	laat.”

Marlies	Steegh,	moeder	van	twee	kinderen	op	de	school:	

“Belangrijker	dan	welke	vakken	en	projecten	ook	vind	

ik	de	open	houding	van	het	team	om	de	kinderen	te	

begrijpen	en	aan	te	bieden	waar	ze	om	vragen.	Dat	is	het	

grootste	gemis	op	de	reguliere	basisschool.	Als	leerkracht	

moet	je	ervoor	openstaan	dat	kinderen	soms	slimmer	zijn	

dan	jij	en	niet	denken	‘ik	weet	na	dertig	jaar	voor	de	klas	

precies	hoe	het	zit’.”

Foto’s:	Joost	Grol
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mogelijkheid om samen te werken en samen te spelen, en 

vormt een realistische afspiegeling van de maatschappij.”

Volgens Hooft kan een leerkracht met voldoende bijge

schoolde kennis van hoogbegaafdheid kinderen echter 

goed begeleiden. “Het LICH is voorstander van één klas 

overslaan  vaker is slecht voor de emotionele ontwikke

ling  en daarna lesstof verrijkt en ingedikt aanbieden. En 

één keer per week de hoogbegaafde leerlingen bij elkaar.” 

Leerkrachten alleen met bijscholing voorbereiden op 

het begeleiden van hoogbegaafde kinderen, daar gelooft 

Marlies Steegh  ouder van twee kinderen op de Leonardo

school  niet in. “De groep leerlingen op de Leonardoschool 

‘e e n  h e t e r o g e n e  g r o e p  i s 
s o c i a a l  g o e d  vo o r  d e  m e e r   e n 
h o o g b e g a a f d e  l e e r l i n g e n  e n  i s 
c o g n i t i e f  g o e d  vo o r  d e  o v e r i g e 
l e e r l i n g e n  i n  d e  k l a s . ’

o c w :  t i e n  m i l j o e n  vo o r  e x c e l l e n t i e

Het	ministerie	van	Onderwijs	trekt	van	2008	tot	en	met	

2011	tien	miljoen	euro	uit	excellentie	in	het	basisonderwijs	

te	stimuleren.	In	2008	is	één	miljoen	beschikbaar,	daarna	

jaarlijks	drie	miljoen.	Deze	maand	publiceert	het	ministerie	

een	regeling.	Scholen	die	hun	leerkrachten	verder	willen	

professionaliseren	op	het	voorkomen	van	onderpresteren	

van	(hoog)begaafden,	de	lesstof	willen	verrijken,	

plusklassen	willen	starten	of	die	zich	willen	profileren,	

kunnen	hiervoor	een	plan	van	aanpak	indienen.	Verder	zal	

geld	worden	ingezet	voor	de	ontwikkeling	van	uitdagend	

lesmateriaal,	goede	instrumenten	voor	vroegsignalering	en	

kwaliteitszorgsystemen.	“Ook	werken	we	aan	een	digitale	

leeromgeving	voor	de	slimste	kinderen”,	laat	een	woordvoerder	

van	OCW	weten.	De	staatssecretaris	benadrukt	in	haar	

brief	dat	het	geld	niet	voor	aparte	scholen	bedoeld	is.	De	

Leonardoscholen	ziet	het	ministerie	“als	gewone	basisscholen,	

die	zich	aansluiten	bij	de	Leonardostichting	en	daarvan	

het	onderwijsconcept	lenen”.	Ook	zij	kunnen	dus	subsidie	

aanvragen.	Er	bestaan	ook	andere,	deels	vergelijkbare	

initiatieven	in	het	veld,	zoals	begaafdheidsprofielscholen,	

plusklassen,	kinderuniversiteiten.	De	woordvoerder	van	

OCW	benadrukt	echter	dat	nog	niet	bewezen	is	of	het	

Leonardoconcept		ook	werkt,	in	de	zin	dat	de	leerlingen	ook	

echt	tot	betere	prestaties	komen.	“Er	is	op	dat	punt	heel	weinig	

bewijs	over	de	effecten	op	langere	termijn.	Daarvoor	bestaan	

de	Leonardogroepen	te	kort.	We	zijn	dus	niet	op	voorhand	voor	

of	tegen	Leonardoscholen.”

achtergrond
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is te complex om het af te kunnen doen met een cursus.”

Maar Hooft vindt de Leonardoschool alleen een goede oplos

sing als noodmaatregel. “De Leonardoschool is ook geen 

school voor alle hoogbegaafde kinderen, werpt Bisschops 

tegen. “We zijn er voor hoogbegaafde kinderen bij wie het 

basisonderwijs onvoldoende aansluit. Met ontwikkelingsge

lijken in de klas zitten, zorgt voor begrip en veiligheid.”

Stimuleren Staatssecretaris Dijksma maakte eind 

augustus bekend tien miljoen euro beschikbaar te stellen 

om excellentie in het basisonderwijs te stimuleren (zie 

kader). Bisschops wil een aanvraag doen om een Leonardo

expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid op 

te zetten. “Vanuit het expertisecentrum willen we het 

Leonardoconcept verder doorontwikkelen.” De Pieter van 

de Plasschool wil het geld gebruiken om de formatie uit te 

breiden. “In de ideale situatie zouden de mik’ers en hik’ers 

dagelijks een half uur apart les hebben”, zegt schoolleider 

Kool. Ook het LICH is blij met de tien miljoen. Directeur 

Hooft hoopt dat er budget beschikbaar komt voor 

materialen, cursussen en studiedagen voor leerkrachten 

over hoe om te gaan met hoogbegaafdheid. “Ik hoop niet 

dat het geld in allerlei projecten verdwijnt om kennis en 

materiaal te ontwikkelen, want dat is er al.”

Een kanttekening bij de investering vanuit het ministerie 

is dat tien miljoen weliswaar veel lijkt, maar dat het bedrag 

omgerekend per leerling/school echter vies tegen kan val

len: als je uitgaat van 39.000 hoogbegaafde basisschoolkin

deren blijft er maar ongeveer 250 euro per leerling over, 

verspreid over de hele subsidieperiode (20082011).

AVS voorzitter Ton Duif gaf in een eerdere (begrotings)reac

tie al aan dat de wet van de grote getallen hier al snel in je 

nadeel kan werken. “Als je uitrekent wat er per kind over

blijft, moet je je afvragen hoe serieus de minister dit neemt. 

Extra aandacht voor hoogbegaafden is belangrijk, maar 

zoals altijd is het bedrag niet veelzeggend.” _

Meer weten?
www.lich.nl	en	www.leonardostichting.nl
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Hoe	open	of	georganiseerd	een	school	ook	

is,	elke	schoolleider	krijgt	tijdens	zijn	of	haar	

carrière	te	maken	met	conflictsituaties.	En	ook	

al	is	de	schoolleider	nog	zo	professioneel,	

alleen	door	het	in	acht	nemen	van	de	

biologische	verschillen	van	de	leerkrachten	

én	van	zichzelf,	kan	er	adequaat	worden	

gehandeld.	 tekst noortje van dorp

Dat in een conflict alle mannen op een mannelijke manier 

reageren en alle vrouwen op een vrouwelijke manier is 

volgens Iteke Weeda, emeritus hoogleraar Emancipatie

vraagstukken, te kort door de bocht. “Je hebt vrouwen die 

meer mannelijk zijn, en mannen die meer vrouwelijk zijn. 

Maar generaliserend kun je zeggen dat in conflictsituaties 

vrouwen hun frustraties langer voor zich houden. 

in v l o ed  va n  g en d er v er s c h il l en  o p  co n f l i c t s i t uat ie s

Mannen kunnen ontploffen en dan is het weer voorbij. 

Vrouwen kunnen moeilijker loslaten, het gaat veel dieper 

zitten. Als een vrouw iets niet aanstaat, zal ze er lange tijd 

niets of slechts indirect iets van zeggen. Ze wil de ander 

niet kwetsen, maar het gevoel zit er wel. Als het uiteindelijk 

tot een uitbarsting komt, is het opgeblazen en worden mis

schien grote woorden gebruikt die niet zo bedoeld zijn.”

Verschillend leiderschap
Henriëtte van der Voort, directeur van SALTOschool 

de vierRing in Eindhoven en medecoördinator van het 

congres voor vrouwelijke schoolleiders op 13 november 

aanstaande (zie kader), deed voor haar masteropleiding 

Conflictmanagement onderzoek naar de impact van 

conflicten op het welbevinden van vrouwelijke school

leiders (presentatie onderzoeksresultaten: najaar 2008). 

“De biologische verschillen tussen mannen en vrouwen 

maken, in combinatie met de socialisatie, dat vrouwelijke 

schoolleiders ander leiderschapsgedrag vertonen dan hun 

mannelijke collegae”, aldus Van der Voort. “De bestaande 

verschillen maken ook dat vrouwen een ander voorkeurs

gedrag vertonen binnen de conflicthantering in en rond 

school.” Vrouwen zijn bijvoorbeeld meer meelevend en 

zullen eerder op zoek gaan naar een consensus. Mannen 

‘ik’
‘wij’centraal

Het

of het
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zijn oplossingsgericht en ‘knopenhakkers’. Van der Voort: 

“Voorkeursgedragingen binnen conflicthantering vormen 

de bodem van gedrag en zullen de neiging hebben de kop 

op te steken wanneer er een probleem is of een situatie 

van gevaar dreigt. De mens valt bij gevaar terug op wat het 

meest eigen is aan hem of haar.”

Wat is dan dat voorkeursgedrag van mannen en vrouwen? 

Volgens verschillende bronnen zijn mannen meer op 

zichzelf gericht; het ‘ik’ en de prestatie staan centraal. Ze 

hechten belang aan status en zijn doelmatiger. “Mannen 

kunnen ook beter tegen kritiek”, aldus Weeda. “Wanneer 

een man commentaar krijgt op een rapport van zijn hand, 

dan zal hij de kritiek op dat rapport betrekken. Een vrouw 

voelt zich in een zelfde situatie veel meer persoonlijk aan

gesproken.” Weeda omschrijft vrouwen als zijnde meer 

gericht op het ‘wij’, gevoelens uitwisselen, delen. Van der 

Voort: “Omdat mannen meer geneigd zijn te handelen dan 

vrouwen, ervaren ze minder en minder lang angst. In feite 

hebben ze een effectieve methode om gevoelens van angst 

weg te werken.”

Maar ieder mens heeft zowel vrouwelijke als mannelijke 

kanten en probeert daar een evenwicht in te vinden. 

Weeda: “In de eerste helft van je leven ben je vooral bezig 

met de ontwikkeling van je eigen identiteit. In de tweede 

helft van je leven is die identiteit min of meer duidelijk en 

kun je meer relatiegericht zijn. Je ziet dan ook dat man

nen meer vrouwelijke kanten ontwikkelen. Kijk maar hoe 

grootouders omgaan met hun kleinkinderen, vergeleken 

met hoe ze indertijd omgingen met hun eigen kinderen.”

Uit een recent onderzoek dat Weeda in opdracht van de 

Nederlandse Vereniging voor Managers (NIVE) deed, blijkt 

dat managers met mannelijke én vrouwelijke eigenschap

pen beter functioneren. Weeda ondervroeg tweehonderd 

managers, zowel mannen als vrouwen, naar hun idealen 

en ervaringen op het werk. Bestaande managementtech

nieken, veelal gebaseerd op hiërarchie, controle en macht, 

zijn niet langer zaligmakend. Zachtere ‘yin’kwaliteiten 

zoals empathie, intuïtie, vertrouwen en dienstbaar zijn, 

worden steeds belangrijker. De resultaten zijn gepubli

ceerd in het boek ‘De Yinfactor; managers over de men

selijke maat’. Weeda: “Je ziet dat ‘androgyne leiders’ het 

goed doen. Wim Kok en Barak Obama zijn goede voorbeel

den van androgyn leiderschap.”

Ander perspectief
“Genderverschillen spelen een significante rol in het 

 ontstaan en oplossen van een conflict”, aldus AVSadviseur 

en mediator Ruud de Sain. Hij kan zo een aantal voorbeel

den geven van conflictsituaties waarbij hij ingeschakeld 

werd voor mediation. Twee vrouwelijke leerkrachten met 

een duobaan die geen duidelijke afspraken maakten over 

de pedagogische aanpak en de kijk op onderwijs. 

Genderverschillen	spelen	een	significante	rol	in	het	ontstaan	en	oplossen	van	een	conflict.

>
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lu s t r u m co n g r e s  v ro u w e l i j k e  s c h o o l l e i d e r s

Op	13 november 2008	is	het	de	vijfde	keer	dat	de	AVS	

haar	congres	voor	vrouwelijke	schoolleiders	organiseert.	

Naar	aanleiding	van	de	succesvolle	conferentie	in	2007	

is	door	de	toenmalige	deel	nemers	gevraagd	verder	in	te	

gaan	op	het	thema	conflicthantering.

Binnen	dit	thema	komen	de	volgende	items	aan	bod:

•	 	conflictanalyse	(hoe	kom	ik	tot	de	kern	van	het	

probleem);

•	 	onderhandelingsvaardigheden;

•	 	bemiddelen	c.q.	mediation in	conflicten	tussen	

collega’s	onderling;

•	 	versterken	van	de	eigen	emotionele	weerbaarheid	

en	stressbestendigheid;

•	 	kennis	van	en	omgaan	met	cultuurverschillen	

(diversiteit).

De	plenaire	afsluiting	wordt	verzorgd	door	Iteke Weeda,	

die	al	eerder	een	bijdrage	leverde.	Ook	is	acteur	Marc 

Klein Essink	te	gast.	Alle	deelnemers	krijgen	het	boek	

‘Loven	en	bieden	over	werk:	naar	dialoog	en	maatwerk	

in	de	arbeidsrelatie’	van	Aukje Nauta	(verzorgt	tevens	

de	plenaire	inleiding),	Peter	Oeij,	Rien	Huiskamp,	e.a.	

cadeau	(ter	waarde	van	t	23.50).	

datum:	13	november	2008	

locatie:	Het	Ehzerwold	in	Almen	(vlakbij	Deventer)	

prijs:	t	225	

meer informatie en inschrijven:	www.avs.nl/

conferentie	vrouwelijkeschoolleiders

achtergrond

Twee mannelijke bestuurders die door een fusie bij elkaar 

kwamen te zitten, maar weigerden samen te werken. 

Een leerkrachtenteam of een ‘schoolechtpaar’ dat het niet 

eens is met de visie van de schoolleiding. De AVSadviseur 

krijgt zowel mannen en vrouwen als een combinatie van 

die twee tegenover zich.

Het uitpraten van conflicten is de enige oplossing, maar 

dat hoeft niet direct in het heetst van de strijd. Volgens 

Weeda is het belangrijk om het conflict in een ander per

spectief te zetten. “Vrouwen hebben de neiging om hun 

hart uit te storten bij een andere vrouw die dan, bij wijze 

van spreken, met haar meehuilt. Dat helpt niet bij het 

oplossen van het conflict.” Om iets in een ander perspec

tief te kunnen zetten, is zelfkennis volgens de emeritus 

hoogleraar erg belangrijk. “Je moet bewust zijn van je 

eigen handelen, weten waar je op strandt. Het gaat in eer

ste instantie dus niet zozeer om het veranderen van het 

gedrag, maar de onderkenning daarvan.”

Conflicten horen bij organisaties, maar hoe kan een 

schoolleider hier beter op anticiperen? Van der Voort: 

“Schoolleiders moeten meer op de hoogte zijn van de 

onderwerpen waar conflicten over ontstaan, weten hoe 

snel ze kunnen escaleren en ook wat de gevolgen hiervan 

zijn.” Conflicten zijn volgens Van der Voort en De Sain niet 

iets om bang voor te zijn. De Sain: “Conflicten zijn per defi

nitie iets positiefs. Het maakt de grenzen weer duidelijk 

die van tevoren niet zijn uitgesproken en het is vaak de 

start van een verandering die uiteindelijk ten gunste komt 

voor de leerlingen.”

Begin op school
Weeda ziet dat de positie van de man en vrouw ten opzich

te van elkaar de laatste eeuw enorm is veranderd. Maar 

nog niet genoeg. In veel beroepsgroepen zijn nog steeds 

overwegend mannen (technische sector) of vrouwen (basis

onderwijs) werkzaam. “Gemengde groepen zijn op alle 

‘c o n f l i c t e n  m a k e n  d e  g r e n z e n 
d u i d e l i j k  d i e  v a n  t e vo r e n  n i e t 
z i j n  u i t g e s p r o k e n  e n  z i j n  v a a k 
d e  s ta r t  v a n  e e n  p o s i t i e v e 
v e r a n d e r i n g . ’

Vuurbloemen
Er zijn nog 

enkele plaatsen 
beschikbaar!
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niveaus het best. Als je puur in een vrouwengemeenschap 

zit, wordt het een kippenhok. Puur mannelijk wordt het 

bot.” Volgens de emeritus hoogleraar zijn scholen de ideale 

plek om het goede voorbeeld te geven. Weeda: “Die beeld

vorming is onbewust. Ik schrok bijvoorbeeld toen ik jaren 

geleden opeens in de bus stapte, met een vrouw achter het 

stuur. Of toen de mannelijke portier van het universiteits

gebouw na jaren trouwe dienst opeens werd opgevolgd 

door een vrouw. Idioot natuurlijk, want waarom zouden 

zij hun werk niet goed kunnen doen? Ik moest er alleen 

even aan wennen.” Scholen kunnen het goede voorbeeld 

geven door mannen en vrouwen in alle lagen van de 

organisatie te hebben. “Vrouwen moeten meer hoger in 

de organisatie zitten, bijvoorbeeld als directeur. Mannen 

moeten tegelijkertijd iets ‘zakken’, bijvoorbeeld door kleu

ter of crècheleider te worden. Kinderen zien dan hoe het 

ook kan. Het is een beeldverandering die waarschijnlijk 

nog jaren nodig heeft. Ik denk dat ik er tot het einde van 

mijn leven wel mijn brood mee kan verdienen.”	_

m e e r  l e z e n ?

•	 	Loven	en	bieden	over	werk:	naar	dialoog	en	maatwerk	in	de	

arbeidsrelatie,	Aukje	Nauta,	Peter	Oeij,	Rien	Huiskamp	e.a.,	

ISBN-13:	9789023243014

•	 	De	Yinfactor:	managers	over	de	menselijke	maat,	Iteke	

Weeda	en	Rob	Schippers,	ISBN:	9789049960056

•	 	De	schoonheid	van	het	verschil:	waarom	mannen	en	vrouwen	

verschillend	én	hetzelfde	zijn,	Martine	Delfos,	ISBN-10:	

9026518374	/	ISBN-13:	9789026518379

•	 	Verschil	mag	er	zijn:	waarom	er	mannen	en	vrouwen	

zijn,	Martine	Delfos,	ISBN-10:	9035133110	/	ISBN-13:	

9789035133112
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AVS Voordeel: voor	school	en	privé

Voor	meer	informatie	kijkt	u	op	www.avs.nl/vereniging/
avsvoordeel	of	mail	de	AVS:	voordeel@avs.nl

Alberts•	
Canon•	
Cards	Engineering•	
Douwe	Egberts•	
Epson•	
Heutink•	
KlasseTV•	
King	Nederland•	
Kluwer•	

Koks	Gesto•	
Loyalis	schaderegeling•	
OHRA•	
Rabobank•	
Reed	Business•	
Sintact•	
Smart•	
Wortell•	

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht  telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl	

Veel	scholen	samen	kunnen	beter	en	goedkoper	inkopen.	
Dat	is	het	idee	achter	AVS	Voordeel.	Als	AVS-lid	krijgt	u	korting	
bij	de	volgende	bedrijven:

goed onderwijs door goed management
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Alexander Pechtold;	

partijleider,	fractievoorzitter	en	woordvoerder	Onderwijs	namens	D66	

in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

eeuw van het onderwijs
In	de	vorige	column	die	ik	voor	Kader	

	Primair	mocht	schrijven,	pleitte	ik	voor	

een	conciërge	op	iedere	school.	De	

belangrijkste	reden	hiervoor	is	dat	leer-

krachten	dan	minder	tijd	kwijt	zijn	aan	

werk	dat	niets	met	lesgeven	te	maken	

heeft	en	leerlingen	meer	aandacht	krijgen.	

Een	impuls	dus	voor	verbetering	van	de	

onderwijskwaliteit.

Het	primair	onderwijs	is	de	bakermat	van	

onze	kenniseconomie.	Daarin	investeren	

is	de	beste	garantie	dat	ieder	kind	de	

kans	krijgt	zijn	of	haar	talenten	aan	te	

boren.	Goed	primair	onderwijs	is	de	beste	

garantie	dat	leerlingen	niet	voortijdig	de	

school	verlaten	en	op	de	arbeidsmarkt	

komen	zonder	een	diploma.	Want	dat	

zou	funest	zijn	voor	onze	ambities	als	

kenniseconomie.

Er	verandert	nogal	wat	om	ons	heen.	

Nederland	staat	aan	de	vooravond	van	

grote	ontwikkelingen,	die	tot	nu	toe	weinig	

aandacht	krijgen.	Zo	vergrijst	de	bevolking	

de	komende	decennia.	Op	dit	moment	

werken	er	tien	mensen	op	twee	AOW’ers,	

maar	binnen	één	generatie	werken	er	

nog	maar	vijf	mensen	op	diezelfde	twee	

AOW’ers.	En	de	volgende	generatie	krijgt	

niet	meer,	zoals	wij	nu,	elk	jaar	miljarden	

in	de	schatkist	aan	aardgasbaten.	Om	ons	

onderwijs,	onze	gezondheidszorg	en	onze	

politie,	kortom	om	onze	publiek	sector	op	

hetzelfde	niveau	te	houden	moeten	we	dus	

per	persoon	meer	bijdragen.	Wij	kunnen	

het	ons	dus	niet	veroorloven	talent	onge-

bruikt	te	laten.

Ook	de	wereld	om	ons	heen	verandert.	Tot	

voor	kort	dachten	we	dat	China	en	India	

vooral	met	ons	concurreerden	om	eenvoudig	

werk:	de	productie	van	kleding	en	speel-

goed.	Niets	is	minder	waar.	China	maakt	een	

explosieve	ontwikkeling	door	op	het	gebied	

van	onderwijs	en	onderzoek.	Zo	steeg	het	

aantal	patentaanvragen	in	China	vorig	jaar	

met	38	procent.	Als	die	trend	zich	doorzet,	

zal	China	de	Verenigde	Staten	binnen	tien	

jaar	op	dit	punt	passeren.	Die	patentaan-

vragen	komen	niet	uit	de	lucht	vallen.	China	

verhoogt	de	onderwijsuitgaven	binnen	

enkele	jaren	tot	4	procent	van	het	bruto	

nationaal	product,	terwijl	Nederland	blijft	

hangen	op	iets	meer	dan	2	procent.

Als	we	nadenken	over	de	toekomst	van	ons	

onderwijs	kunnen	we	voor	deze	ontwik-

kelingen	de	ogen	niet	sluiten.	We	kennen	

de	contouren	van	de	wereld	in	2030.	Dus	

we	kunnen	ook	zelfbewust	maatregelen	

nemen,	zodat	toekomstige	generaties	het-

zelfde	welzijns-	en	welvaartsniveau	kunnen	

genieten	als	wij.

Onderwijs	kost	geld	en	onze	kenniseco-

nomie	vertoont	achterstallig	onderhoud.	

Daarom	is	in	2006	het	Innovatieplatform	

opgericht.	Het	staat	onder	leiding	van	

de	minister-president.	De	uitkomst	is	de	

kennis	investeringsagenda	(KIA),	die	mak-

kelijk	te	vinden	is	via	Google,	als	u	deze	

eens	zelf	wilt	lezen.	De	kern	van	de	KIA	is	

dat	Nederland	in	tien	jaar	de	onderwijs	en	

onderzoeksuitgaven	structureel	moet	ver-

hogen	met	vijf	tot	zes	miljard	per	jaar.	Van	

voorschoolse	opvang	tot	de	universiteit,	

in	alle	verdiepingen	van	het	onderwijs-

gebouw	moeten	we	investeren.	Kennis	

bepaalt	immers	niet	alleen	het	welzijn	van	

een	individu,	maar	ook	de	welvaart	van	ons	

allen.

Voor	het	primair	onderwijs	betekent	deze	

investeringsagenda	verbetering	van	de	

voor-	en	vroegschoolse	educatie,	zodat	

leerlingen	achterstanden	hebben	ingelo-

pen	voordat	ze	op	de	lagere	school	komen.	

Het	betekent	een	beter	carrièreperspectief	

van	leerkrachten	door	goede	prestaties	

beter	te	belonen.	Het	betekent	dat	de	pabo	

moet	worden	verzwaard.	Bij	uitvoering	van	

deze	agenda	zullen	scholen	kunnen	experi-

menteren	zonder	overheidsregels.

We	weten	wat	er	op	ons	af	komt	en	we	

weten	wat	we	eraan	moeten	doen.	Helaas	

is	er	op	dit	moment	geen	politiek	draagvlak	

om	de	investeringen	te	doen	die	nodig	zijn.	

Het	extra	geld	op	de	onderwijsbegroting	

wordt	gestoken	in	‘gratis’	schoolboeken	en	

maatschappelijke	stages	en	niet	in	kwali-

teitsverbetering	van	het	onderwijs.	Ik	hoop	

dat	het	draagvlak	de	komende	jaren	groter	

zal	worden.	Misschien	helpt	het	als	de	

tekenen	van	een	veranderend	Nederland	en	

een	veranderende	wereld	steeds	meer	tot	

de	gesprekken	bij	de	koffieautomaat	en	op	

het	schoolplein	doordringen.

Op	korte	termijn	heeft	u	dus	weinig	aan	

deze	column.	Of	toch	wel?	Mocht	u	op	een	

verjaardagsfeestje	weinig	enthousiasme	

opwekken	wanneer	u	zegt	op	een	school	

te	werken,	weet	dan	dat	de	21ste	eeuw	de	

eeuw	van	het	onderwijs	wordt.	_
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c o n f e r e n t i e

Policy Governance® in management

De	principes	van	Policy	Governance	–	om	besturen	en	Raden	van	

Toezicht	beter	te	laten	functioneren	–	zijn	een	inspiratiebron	en	

goede	repertoire-uitbreiding	voor	schoolleiders	en	bestuurders	

in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs.	Vijf	organisaties	(AVS,	

CPS,	H.E.	van	Ravestein	Consultancy,	Infinite	Financieel	en	Maas	

Bestuursvraagstukken)	hebben	besloten	samen	een	speciale	con-

ferentie	rond	het	Policy	Governance	model	van	dr.	John	Carver	te	

organiseren	op	3	februari	2009.	De	conferentie	biedt	leidinggeven-

den	en	stafleden	in	het	po	en	vo	mogelijkheden	om	leidinggevende	

capaciteiten	en	de	keuze	van	het	managementinstrumentarium	uit	

te	breiden	of	te	herijken.	Meer	informatie:	AVS,	Carine	Hulscher-

Slot,	c.hulscher@avs.nl.	Inschrijven:	CPS	Academie,	tel.	033-453	

43	03,	academie@cps.nl		

AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Waarom	is	de	toelage	van	275	euro	uit	het	
convenant	Leerkracht	van	Nederland	niet	
bestemd	voor	directeuren	in	een	DD-	en	
DE-schaal?	 tekst jannita witten

De	AVS	Helpdesk	krijgt	veel	vragen	van	directeuren	in	een	DD-	en	

DE-schaal	over	de	reden	en	achtergrond	van	het	feit	dat	de	toelage	

van	275	euro,	uit	het	convenant	Leerkracht	van	Nederland,	niet	

voor	hen	bestemd	is.	

In	het	convenant	is	het	volgende	bepaald:	“Met	ingang	van	1	janu-

ari	2009	worden	werkgevers	in	het	primair	onderwijs	in	staat	

ge	steld	om	de	directeur	van	iedere	school	in	schaal	DA	tot	en	met	

DC	+	uitloop	een	toelage	van	275	euro	toe	te	kennen.”

De	AVS	is	tevreden	over	het	feit	dat	zij,	in	een	convenant	met	

afspraken	die	primair	gericht	zijn	op	de	leerkracht,	bereikt	heeft	

dat	in	het	convenant	ook	aandacht	en	middelen	zijn	voor	de	

directeuren,	oftewel	dat	een	grote	groep	directeuren	een	salaris-

verhoging	ontvangt.	Het	gaat	daarbij	om	directeuren	met	een	

zogenaamde	normfunctie.	De	AVS	heeft	uiteraard	ook	oog	voor	

een	groep	bovenschoolse	directeuren	–	onderwijsmanagers	die	

meestal	een	DD-	of	DE-functie	hebben	–	die	in	dit	opzicht	‘buiten	

de	boot’	valt.	Dit	terwijl	een	bovenschoolse	directeur	een	zware	en	

vaak	groeiende	verantwoordelijkheid	heeft	als	het	gaat	om	strate-

gische	en	politieke	besluitvorming.	De	minister	heeft	–	met	zoals	

altijd	een	budget	waarmee	keuzes	moeten	worden	gemaakt	–	die	

groepen	geld	gegeven,	daar	waar	de	arbeidsmarktpositie	het	

meest	knellend	is.	Er	is	een	groeiend	aantal	onvervulde	vacatures	

voor	de	functie	van	schooldirecteur	waar	terecht	zorg	over	bestaat.

Het	gevolg	van	dit	alles	is	wel	dat	het	verschil	tussen	schaal	DC	

en	DD	kleiner	wordt.	De	werkgever	(het	bestuur	of	de	Raad	van	

Toezicht)	die	verantwoordelijk	is	voor	de	beloningsverhoudingen	

binnen	de	schoolorganisatie	zal	zich	moeten	afvragen	of	een	

DD	functie	passend	is.	Zeker	bij	grotere	organisaties	kan	het	raad-

zaam	zijn	om	deze	functie	eens	te	meten	aan	het	Fuwasys-steem.	

Als	de	directeur	belast	is	met	strategische	beleidsvorming	en	

-advisering,	zou	een	DE-schaal	meer	voor	de	hand	kunnen	liggen.

Mocht	een	DE-schaal	niet	aan	de	orde	zijn,	dan	is	het	de	verant-

woordelijkheid	van	de	werkgever	om	te	bezien	of	het	kleiner	

geworden	verschil	tussen	DC	en	DD	redelijk	is	binnen	de	taakstel-

lingen	van	de	verschillende	directeuren.	Als	dat	niet	het	geval	is,	

zou	een	toelage	tot	de	mogelijkheden	behoren.	Deze	toelage	dient	

binnen	de	regeling	van	artikel	6.19	van	de	CAO-PO	2006–2008	te	

vallen	(beloningsdifferentiatie).	Overigens	staat	het	een	boven-

schools	of	algemeen	directeur	vrij	om	zelf	het	initiatief	te	nemen	

en	met	de	werkgever	in	onderhandeling	te	gaan	over	het	aan	hem/

haar	toekennen	van	een	soortgelijke	toelage	als	die	voor	collega’s	

met	een	normfunctie.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteen-

lopende	vragen	over	vakgerelateerde	zaken.	Iedere	maand	

wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	De	AVS	

Helpdesk	is	bereikbaar	op	maandagmiddag	(13.00	–	16.30)	

en	van	dinsdag	tot	en	met	vrijdag	(9.00	–	16.30)	via	tel.		

030-2361010	of	helpdesk@avs.nl

m e l d  u  n o g  s n e l  a a n !

Novembermaand, conferentiemaand 

Bezoek	op	7	november	aanstaande	de	conferentie	‘Elke school 

een TOPschool’	en	ontdek	hoe	systeemleiderschap	kan		leiden	

tot	duurzame	schoolontwikkeling.	Met	een	bijdrage	en	een	in	het	

Nederlandse	vertaalde	publicatie	van	David	Hopkins.	

En/of	kom	de	week	erna	(13	november)	meediscussiëren	over	

het	thema	conflicthantering,	tijdens	het	lustrumcongres ‘Vuur-

bloemen’,	speciaal	voor	vrouwelijke	schoolleiders.	Met	onder	

andere	een	bijdrage	van	acteur	Marc	Klein	Essink!	Meld	u	snel	aan,	

want	vol	is	vol:	www.avs.nl/studiedagsysteemleiderschap	en/of	

www.avs.nl/conferentievrouwelijkeschoolleiders.
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Leiden met Lef op 20 maart
Op 20 maart 2009 organiseert de AVS alweer de 14e editie 

van haar jaarlijkse congres. Het congres is de laatste jaren 

uitgegroeid tot hét onderwijscongres in Nederland; vorig 

jaar trok het congres meer dan 1.000 bezoekers. Geen ander 

onderwijscongres trekt zoveel deelnemers, laat staan uit de 

doelgroep ‘leidinggevenden in het primair onderwijs’. Van adjunct 

tot bovenschools manager, alle leidinggevenden zijn ieder jaar 

ruim vertegenwoordigd.

Dit	(school)jaar	heeft	het	congres	het	thema:	‘Leiden	met	Lef:	kwa-

liteit	in	onderwijs	door	durf,	passie	en	(zelf)reflectie’.	Zowel	voor	

de	plenaire	sessies	als	voor	de	workshops	zijn	inmiddels	sprekers	

uitgenodigd	en	het	belooft	een	mooi	programma	te	worden.	Zoals	

altijd	zijn	er	sprekers	‘van	buiten’	–	die	vanuit	hun	kennis	en	kunde	

vaak	vanuit	een	verrassende	invalshoek	hun	visie	geven	op	hoe	

(leidinggeven	in)	het	onderwijs	werkt	en	op	wat	er	geleerd	kan	

worden	van	andere	sectoren	–	én	sprekers	die	het	thema	juist	van	

binnenuit	kunnen	belichten.	De	plenaire	sessies	zullen	ook	dit	jaar	

vaak	op	een	wat	abstracter	niveau	het	thema	behandelen;	visie,	

lange	termijn,	reflectie,	et	cetera.	De	workshops	zijn	juist	wat	con-

creter	en	meer	gericht	op	‘wat	kan	ik	er	morgen	mee’.	

Het	thema	wordt	uitgediept	aan	de	hand	van	drie	pijlers:	Leider-

schap,	Teamprestatie	en	Sturen	en	aansturen.	Binnen	elk	van	deze	

pijlers	is	aandacht	voor:	Resultaat	en	resultaatgericht	werken,	

Meten	=	weten?	(en	hoe	doe	je	dat?)	en	Governance:	wie,	op	welk	

niveau	in	de	organisatie	doet	wat	en	willen	we	dat	ook	zo?	

Na	afloop	van	het	congres	kunnen	bezoekers,	mits	zij	zich	daar-

voor	aanmelden,	de	dag	weer	afsluiten	met	een	gezamenlijk	diner.	

In	Kader	Primair/Kadernieuws	en	via	www.avs.nl	houden	wij	u	op	

de	hoogte	van	de	congresontwikkelingen.	Op	13	december	aan-

staande	ontvangt	u	de	congresbrochure	en	het	inschrijfformulier.	

Tot	1	februari	2009	kunt	u	zich	inschrijven	tegen	een	aantrekkelijk	

vroegboektarief;	AVS-leden	betalen	sowieso	altijd	de	helft	minder	

toegang	dan	niet-leden.

m a a k  u w  c o l l e g a  l i d

Leden werven leden
Maak	uw	collega	lid	en	ontvang	een	(oplopende)	procentuele	kor-

ting	voor	elk	nieuw	lid	dat	u	aanbrengt.	Wil	uw	collega	vrijblijvend	

kennismaken	met	de	AVS?	Dat	kan.	U	kunt	een	collega	die	geen	

AVS	lid	is	meenemen	naar	een	AVS	activiteit.	Uw	introducé	betaalt	

dan	ook	de	ledenprijs.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.avs.nl/

vereniging/lidworden/ledenwervenleden.	Alleen	een	los	abon-

nement	op	Kader	Primair	en	Kadernieuws?	Zie	www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten.

i n t e r n at i o n a a l  e - l e a r n i n g  co n g r e s 

AVS-leden met korting naar 
Online Educa Berlin

Kunnen onderwijsinstituten informele leerprocessen aansturen? 

Kunt u Podcasts, wiki’s en blogs als leermiddelen inzetten? Is 

uw school ingesteld op Generatie Y? Tijdens Online Educa Berlin 

(OEB) van 3 tot 5 december 2008 – het grootste internationale 

e-learning congres in Berlijn – ontmoeten ook dit jaar bestuurders 

uit onderwijs en ict elkaar weer. AVS-leden ontvangen een korting 

van u 190 en betalen dus maar u 600 in plaats van u 790.

“Online	Educa	trekt	jaarlijks	steeds	meer	bestuurders	van	(inter-

nationale)	onderwijsorganisaties	en	instellingen	en	dat	uit	zich	

in	het	aanbod.	Dit	jaar	onderzoekt	OEB	of	en	hoe	scholen,	univer-

siteiten	en	trainingcentra	voldoen	aan	de	verwachtingen	van	de	

jongste	generatie	leerlingen:	Generatie	Y.	Tijdens	een	bezoek	aan	

een	van	de	workshops	en	sessies,	een	wandeling	door	de	tentoon-

stelling	met	de	laatste	innovatieve	producten	en	diensten	op	het	

gebied	van	e-learning,	of	daarna	–	bij	een	lunch	of	borrel	–	kunt	u	

zich	op	de	hoogte	stellen	van	de	laatste	stand	van	ict-zaken	binnen	

het	onderwijs”,	aldus	de	organisatoren	van	het	congres.

Een	kleine	greep	uit	de	onderwerpen	die	dit	jaar	door	meer	dan	

500	experts	uit	47	landen	worden	belicht:	Open	Education	Resour-

ces	/	Training	Teachers	for	the	21st	Century	/	Generation	Y	Tools	in	

Teacher	Training	and	Education	/	Preparing	School	teachers	to	Use	

Technology	to	Transform	Learning	/	A	New	Didactics	for	the	New	

Generations	/	The	Teacher	as	ICT	Coach	/	The	School’s	IT	Revolu-

tion	/	Digital	Arts	and	Pedagogic	Innovation	in	Primary	Teaching	

/	Three	Roads	to	Bridge	the	Gap	Between	Traditional	Schooling	

and	the	Net	Generation	Learning	Needs	/	Questions	concerning	

the	role	of	the	teacher	in	21st	century	education.	Meer	informatie	

over	het	congres	vind	u	op	www.online-educa.com.	De	AVS	is	

geen	organisator	van,	noch	inhoudelijk	betrokken	bij	het	congres.	

Wel	wil	de	AVS	leden	die	naar	het	congres	willen	de	mogelijkheid	

bieden	met	korting	(à	t	190)	naar	het	congres	te	gaan.	Om	hiervoor	

in	aanmerking	te	komen	stuurt	u	eerst	een	mail,	met	uw	lidmaat-

schapsnummer	en	naam,	naar	ledenadministratie@avs.nl.	U	krijgt	

dan	uitleg	opgestuurd	hoe	u	uw	kaart(en)	met	de	AVS-korting	kunt	

bestellen.

av s  s c h o l e n p o r ta a l

Digitale nieuwsbrief ontvangen?
Elke	twee	weken	verschijnt	een	elektronische	AVS	Nieuwsbrief,	

met	daarin	nieuwsberichten,	een	agenda,	recente	vacatures	en	

een	overzicht	van	de	actuele	opleidingen	en	trainingen	van	de	AVS	

School	for	Leadership.	Iedereen	kan	zich	aanmelden	voor	deze	

gratis	nieuwsbrief	via	www.avs.nl/nieuwsenagenda/nieuwsbrie-

ven/nieuwsbrief.	Voor leden geldt: zorg dat het meest recente 

e-mailadres bij de AVS bekend is!	

k ader prim air november  20 0 8 45



School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen

December	2008

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	 Gesprekstechnieken	vanuit	moed	en	betrokkenheid

	 (verdieping	communicatieve	uitgangspunten)	 11	december	 Magda	Snijders	

•	 Omgaan	met	conflicten	 11	en	12	december	 Ad	van	der	Staak

•	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(2e	eendaagse)	 11	december	 Ruud	de	Sain

•	 Bouwen	aan	een	lerende	school	 11	december	 Anita	Burlet	

•	 Opleiding	adviseur/trainer	(eendaagse)	 15	december	 Anita	Burlet	

•	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(intakegesprekken)	 16,	17	en	18	december	 Trieneke	van	Manen

•	 Management	trainee	traject	(supervisie)	 16	december	 Magda	Snijders

•	 Musicaleren	 18	december	 Bob	Ravelli

Januari	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	 	Gesprekstechnieken	vanuit	moed	en	betrokkenheid	 9	januari	 Magda	Snijders

	 (gesprekken	voeren	met	uw	medewerker)

•	 Verbeter	uw	persoonlijk	functioneren	 14	en	15	januari	 AVS	School	for	Leadership

•	 Timemanagement	(terugkomdag)	 14	januari		 Magda	Snijders	

•	 Oriëntatie	op	management	(reeks	2,	startdag)	 14	januari		 Magda	Snijders	

•	 Middenmanagement	(4e	eendaagse)	 14	januari	 Bob	Ravelli	

•	 Bouwen	aan	een	lerende	school	 15	januari	 Jan	Jutten	

•	 Droombaandag	 15	januari		 AVS	School	for	Leadership

•	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(1e	tweedaagse,	dag	1)	 15	en	16	januari		 Trieneke	van	Manen

•	 Meesterlijk	coachen	(2e	tweedaagse)	 15	en	16	januari		 Anita	Burlet	

•	 Minileergang	startende	directeuren	(startdag)	 16	januari	 Heike	Sieber	

•	 	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	 16	januari	 AVS	School	for	Leadership

	 (juridische	vraagstukken)

•	 Interne	opleiding	adviseur/trainer	AVS	(eendaagse)	 19	januari	 AVS	School	for	Leadership	

•	 Financieel	management	(2e	reeks,	1e	dag)	 21	januari	 Carlo	Juffermans

•	 Competentiegericht	coachen	(2e	tweedaagse)	 22	en	23		januari	 Anita	Burlet	

•	 Taakbeleid	als	opmaat	naar	professioneel	personeelsbeleid	 22	januari	 Eelco	Dam	

•	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(2e	tweedaagse)	 22	en	23	januari		 Ruud	de	Sain

•	 Omgaan	met	conflicten	 22	en	23	januari	 Ad	van	der	Staak

•	 Heroriëntatie	op	management	(1e	eendaagse)	 23	januari	 Magda	Snijders	

•	 Onderwijsconcept	 27	en	28	januari	 Jos	Hagens

•	 Gesprekkencyclus	 29	januari	 Jos	Kooij

(onder	voorbehoud)

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2008/2009	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
cursusaanbod20082009.	Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl	
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Eendaagse	_	Nieuw

Musicaleren

Aanbod	voor	ervaren	schoolleiders	|	Opleiding

Goed in je werk zijn en blijven

De	eendaagse	musicaleren	wil	een	interactieve	leeromgeving	

demonstreren,	waarin	u	in	groepen	de	ervaring	van	een	

succesvolle	lerende	organisatie	kunnen	meemaken.	Dit	kan	een	

inspiratie	voor	uw	eigen	veranderingsproces	zijn.	Er	wordt	gebruik	

gemaakt	van	een	professioneel	trio	van	klarinet,	cello	en	piano:	

het	Aleotti	Trio.	Het	gaat	hierbij	om	meer	dan	een	illustratie:	het	

gaat	om	een	laboratorium	voor	teamgedrag	en	een	visualisatie	van	

de	vijf	elementen	uit	het	‘lerende	organisatie’-model.	De	setting:	

Aleotti	staat	model	voor	een	dienstverlenende	(=onderwijs)

organisatie	die	op	korte	termijn	gedifferentieerde	programma’s	

ontwikkelt	voor	specifieke	marktsegmenten	(bijvoorbeeld	

huisconcerten,	bedrijfsconcerten,	workshops),	waarbij	het	gebruik	

maakt	van	het	klassieke	repertoire.	De	concurrentie	is	intens.	

Kwaliteit	is	van	groot	belang,	moeilijk	objectief	meetbaar,	maar	

snel	herkenbaar:	toehoorders	horen	snel	het	verschil	tussen	een	

succesvolle	en	mislukte	vernieuwing.	Maatwerk	is	vereist,	wat	

hoge	eisen	stelt	aan	de	flexibiliteit	van	het	ensemble.	Een	dergelijk	

team	is	samengesteld	uit	ervaren	professionals	met	vaak	zeer	

verschillende	achtergronden,	die	(soms	op	korte	termijn)	met	

elkaar	moeten	leren	samenwerken.	Daarbij	moeten	vaak	heel	

verschillende	visies	(interpretaties)	wat	betreft	het	resultaat	op	

elkaar	afgestemd	worden.	Met	andere	woorden:	een	herkenbare	

en	relevante	situatie	voor	veel	organisaties	in	verandering.

Doelgroep:	besturen,	directies	en	teams	uit	één	organisatie	die	

hun	lerende	organisatie	willen	versterken

Data:	18	december	2008	of	11	juni	2009	of	op	afspraak

Uitvoering:	Bob	Ravelli	en	het	Aleotti	Trio

Kosten:	leden	e	450	/	niet-leden	e	550	

Aanmelden:	schoolforleadership@avs.nl

Doel	van	deze	opleiding	is	serieus	werken	aan	de	eigen	

professionaliteit,	zonder	het	voornemen	om	van	functie	te	

veranderen	en	met	de	ambitie	om	een	goede	schoolleider	te	

zijn	en	te	blijven.	De	opleiding	wordt	onder	andere	gekenmerkt	

door	intervisie	in	een	kleinere	leergroep	onder	leiding	van	een	

trainer/intervisor	(zodat	er	meerdere	methoden	voor	intervisie	

aan	het	eigen	repertoire	worden	toegevoegd)	en	de	kans	om	een	

360-graden	feedback	uit	te	voeren.	Daarnaast	is	er	gelegenheid	

om	visitatie	te	ontvangen	en	uit	te	voeren	van	en	bij	collega-

deelnemers.	Als	optie	is	het	mogelijk	om	als	groep	een	studiereis	

te	maken.	Het	thema	en	de	bestemming	worden	gekozen	in	overleg	

met	de	groep.

Doelgroep:	ervaren	schoolleiders,	die	de	schoolleidersopleiding	

hebben	gevolgd.

Data:	januari	2009	(assessment	en	nagesprek),	12	en	13	februari	

2009	(systeemdenken),	25	maart	2009	(strategisch	financieel	

beleid),	28	en	29	mei	2009	(meesterlijk	coachen),	16	september	

2009	(veranderen	met	een	team),	12	en	13	november	2009	

	(mediation).	Tijdens	het	hele	traject	is	er	viermaal	de	gelegenheid	

om	intervisie	te	hebben	als	leergroep.	Data	in	overleg	met	

de	groep	en	de	intervisor/trainer.

Locatie: Hotel	Zonheuvel	in	Doorn

Uitvoering:	AVS	en	Interstudie	NDO

Kosten:	e	5.900	(inclusief	materialen	en	verzorging	tijdens	de	

	bijeenkomsten,	exclusief	overnachtingen)	

Meer informatie:	Trieneke	van	Manen,	t.vanmanen@avs.nl

of	Henk	de	Jonghe,	henk.de.jonghe@interstudie-ndo.nl	

Aanmelden:	schoolforleadership@avs.nl	of

sonja.westerman@interstudie-ndo.nl

Minileergang Startende directeuren   
Tijdens	deze	7-daagse	minileergang	buigen	deelnemers	zich	

samen	met	andere	startende	directeuren	over	alle	vragen	die	op	

hen	afkomen	en	breiden	zij	hun	leidinggevende	vaardigheden	

verder	uit.	Aan	de	orde	komen	bijvoorbeeld	zelfsturing,	

organisatie	beleid-	en	beheer,	ontwikkelen	en	aansturen	van	het	

primaire	proces	en	onderwijsondernemerschap.	De	minileergang	

is	afgestemd	op	de	acht	bekwaamheidseisen	van	de	NSA	voor	

leidinggevenden.

Doelgroep:	startende	directeuren	die	sinds	kort	in	een		

	leiding	gevende	functie	in	het	primair	onderwijs	werken

Data:	16	januari,	5	en	6	februari,	13	maart,	3	april,	8	mei		

en	5	juni	(2009)

Uitvoering:	Heike	Sieber	e.a.

Kosten:	leden	e	2.650/niet-leden	e	2.950	

Aanmelden:	schoolforleadership@avs.nl
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voor: speciaal onderwijs (cluster 3 en 4)

van: Stichting De Onderwijsspecialisten en WEC-Raad

datum: 27 en 28 november

wat: congres

Hét Congres 2008
Het	nationale	speciaal	onderwijscongres	voor	en	door	

	mensen	uit	de	praktijk	in	hotel	en	congrescentrum	Papendal	

in	Arnhem.	Deze	zesde	editie	is	gericht	op	zowel	cluster	3	

als	cluster	4-leerlingen.	Staatssecretaris	Sharon	Dijksma	zal	

de	opening	verrichten.	Tijdens	deze	dagen,	met	ruim	veertig	

presentaties,	workshops	en	lezingen	per	dag,	zullen	onder	

andere	Hans	Kamps	(kroonlid	SER)	en	Henk	Keesenberg	(coör-

dinator	Passend	onderwijs)	een	presentatie	verzorgen.	Meer	

informatie:	www.deonderwijsspecialisten.nl/showpage.

asp?steID=8&ID=1485

voor: beslissers en beïnvloeders uit onderwijs, jeugdzorg

en kinderopvang

datum: 6 t/m 8 november

wat: vakbeurs

KindVak 2008
De	kinderopvangbranche	is	volop	aan	het	veranderen.	Kind-

vak	brengt	vrijwel	het	gehele	landschap	van	kinderopvang,	

brede	scholen,	dagarrangementen	en	buitenschoolse	zorg	in	

kaart.	Met	de	nieuwste	producten	en	diensten,	ontmoetingen	

met	branchegenoten	(zakelijk	platform)	en	informatie	over	

ontwikkelingen	in	de	markt.	Meer	informatie:	www.kindvak.nl

voor: leerkrachten en schoolleiders po en vo

van: SLO ism Alliantie Burgerschapsvorming

datum: 2 december

wat: gratis conferentie

Actief burgerschap
Hoe	actief	zijn	scholen	met	burgerschapsvorming?	

Wat	zijn	de	resultaten	van	die	inspanningen?	Wat	moet	er	

gebeuren	om	burgerschap	een	duurzame	plek	te	geven	in	

de	onderwijspraktijk?	Ook	wordt	gesproken	over:	leerlijnen	

burgerschapsvorming,	resultaten	van	onderzoek	naar	burger-

schapscompetenties	bij	leerlingen,	handreikingen	voor	

scholen	bij	de	aanpak	van	visieontwikkeling	en	beschikbare	

materialen.	Met	Sharon	Dijksma	en	de	voorzitter	van	de	

Onderwijsraad.	Locatie:	Nieuwe	Buitensociëteit	te	Zwolle.	

Meer	informatie	en	in	schrijven	www.slo.nl

voor: basisscholen, kinderopvang en gemeenten

van: Waarborgfonds Kinderopvang, VNG en VOS/ABB

datum: november

wat: handreiking en workshops

Huisvesting bso in bestaande 
school

De	handreiking	-	ontwikkeld	op	verzoek	van	de	Werkgroep	

Onderwijs	en	Kinderopvang	(WOK)	–	biedt	ondersteuning	

aan	praktijkmensen	die	(samen)werken	aan	de	realisatie	van	

buiten	schoolse	opvang	in	of	op	het	terrein	van	een	basisschool.	

De	handreiking	is	te	downloaden	via	www.waarborgfonds	

kinderopvang.nl.	In	vijf	regionale	workshops	(eind	november)	

worden	gezamenlijk	zelf	ingebrachte	praktijkcases	opgelost.	

Aanmelden:	www.congresenstudiecentrum.nl

voor: schoolleiders, managementteams en raden van 

bestuur po, vo en mbo

van: Medilex

datum: 2 december

wat: studiebijeenkomst

Ondernemend onderwijzen
Heeft	uw	school	een	eigen	onderneming	of	denkt	u	er	aan	

te	beginnen?	Zorg	dat	u	weet	wat	de	valkuilen	zijn,	waar	uw	

voordeel	te	behalen	valt	en	leer	van	een	ervaringsdeskundige.	

Welke	organisatievorm	past	het	best	bij	uw	onderwijsonder-

neming?	Heeft	u	al	eens	aan	een	andere	rechtsvorm	dan	een	

stichting	of	vereniging	gedacht?	Welke	verplichtingen	heeft	

u	aan	de	Belastingdienst?	Wie	is	eindverantwoordelijke	voor	

financieel	risico,	faillissement	en	verantwoord	ondernemen?	

Wat	zij	de	fiscale	verschillen	bij	sponsoring	of	schenkingen?	

De	organisatorische,	juridische	en	fiscale	aspecten	van	onder-

nemen	in	het	onderwijs	komen	aan	bod	in	Mammoni	op	de	

Mariaplaats	in	Utrecht.	Informatie:	www.medilex.nl
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voor: schoolleiders, (bovenschoolse) ict’ers en 

leerkrachten

van: Reinders Oisterwijk

datum: 12 november

wat: gratis evenement

Digibord-dag 
Tijdens	interactieve	workshops	door	deskundigen	komen	de	

verschillen	en	overeenkomsten	tussen	vier	verschillende	digi-

tale	schoolborden	aan	de	orde.	Daarnaast	zijn	er	algemene	

presentaties	over	bijvoorbeeld	de	aanschaf	van	een	digitaal	

schoolbord	en	een	informatiemarkt.	Deelnemende	scholen	

maken	kans	op	een	aanvulling	van	hun	leesboeken	ter	waarde	

van	2.000	euro.	Locatie:	informatiecentrum	Oisterwijk.	Meer	

informatie:	www.reinders-oisterwijk.nl	of	013-5288435	

(Maartje	Schel).

voor: schoolleiders en leerkrachten

van: NJi Onderwijs & Jeugdzorg/LCOJ, PO-Raad, LBib en 

coördinatoren netwerk PO

datum: 10 november

wat: 2e landelijke conferentie

Oogsten en zaaien
Conferentie	in	het	NBC	te	Nieuwegein	over	de	samenwerking	

van	scholen	met	hulpverleningsinstellingen	in	Zorgteams	en	

Zorg-	en	adviesteams	(ZAT’s),	om	bij	te	dragen	aan	(beter)	

Passend	onderwijs,	vooral	voor	kinderen	met	extra	zorgbe-

hoeften.	De	conferentie	bouwt	voort	op	de	eerdere	conferentie	

Oogsten	en	Zaaien,	gehouden	in	oktober	2005.	Meer	informa-

tie	en	aanmelden:	www.deelnameregistratie.nl

voor: (bovenschools) management po, vo en  mbo

van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO)

datum: 18 november

wat: conferentie 

Het kan anders!
Masterclasses	en	workshops	in	het	World	Forum	te	Den	Haag	

over	anders	werven,	andere	doelgroepen	en	personeels-

planning,	anders	opleiden,	werken	en	organiseren.	Kan	en	

moet	het	onderwijs	vaker	de	traditionele	manieren	door-

breken	ten	behoeve	van	meer	en	beter	opgeleid	personeel	

en	een	hogere	kwaliteit?	Meer	informatie	en	aanmelden:	

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl (Agenda)

voor: onderwijs en culturele instellingen

van: Erfgoed Nederland 

datum: v.a. november 2008

wat: reeks conferenties

Canonkaravaan
Hoe	breng	je	de	canon	van	Nederland	in	de	klas?	De	Canonka-

ravaan	trekt	de	komende	maanden	weer	verder	door	Neder-

land.	Met	interactieve	presentaties	over	de	canonvensters,	

lezingen	van	canoncommissieleden,	groepsdiscussies,	een	

informatiemarkt,	workshops	over	bijvoorbeeld	historische	

jeugdliteratuur,	de	koppeling	tussen	de	nationale	en	lokale	

canon	en	de	rol	van	bibliotheek	en	archief	bij	de	canonlessen.	

Ook	maken	de	deelnemers	kennis	met	lesmaterialen.	Meer	

informatie,	data	en	locaties:	www.erfgoednederland.nl

voor: leerkrachten en schoolleiders

van: OCW en PO-raad

datum: 19 november

wat: gratis conferentie

Scholen voor morgen – Leren 
van elkaar 

Staatssecretaris	Sharon	Dijksma	en	voorzitter	Kete	Ker-

vezee	van	de	PO-raad	willen	graag	van	het	veld	horen	

wat	zij	doen	om	de	taal-	en	rekenprestaties	op	scholen	

te	verbeteren.	Met	onder	meer	presentaties	van	taal-	en	

rekenexperts	en	workshops	over	de	thema’s	taal,	rekenen,	

opbrengstgericht	werken,	zwakke	scholen,	excellentie,	rijke	

leeromgeving	en	referentieniveaus.	Locatie:	conferentie-

centrum	stadion	Galgenwaard	in	Utrecht.	Meer	informatie:	

www.deelnemersregistratie.nl/upload/brochure176.pdf

voor: scholen

van: OSB en VSR

wat: publicatie 

Naar een schone school
In	het	boekje	‘Naar	een	schone	school’	staan	adviezen	om	

de	reinheid	en	hygiëne	van	scholen	verder	te	verbeteren.	Het	

ontwerp	en	de	inrichting	van	scholen	is	medebepalend	voor	

de	hygiëne.	Eenvoudige	maatregelen	kunnen	ervoor	zorgen	

dat	de	hygiëne	verbetert.	De	tips	in	het	boekje	zijn	erop	

gericht	dat	de	school	zo	min	mogelijk	vuil	wordt	en	zo	goed	

mogelijk	schoon	te	houden	is.	De	informatie	is	met	name	

gericht	op	nieuwbouw	en	renovatie.	Downloaden:	www.osb.nl	

(klik	op	‘platform’	en	kies	voor	‘platform	onderwijs’)	of	

www.vsr-org.nl	(publicaties)
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Gezocht:
Directeur speciaal onderwijs Limburg

Directeur RK basisschool in Katwijk

Meerscholig directeur in Utrecht

Locatieleider KPO Sint Antonius 
in De Hoef

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

U plaatst uw advertentie al vanaf 
75 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.200 schoolleiders, 

bovenschools managers, 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 goed management

Conferentie ‘Elke school een TOPschool’ 
Duurzame schoolontwikkeling kán. Welk soort leider-

schap hiervoor nodig is kunt u in één dag ontdekken. 

Met een bijdrage van David Hopkins over vaardigheden 

voor systeemleiderschap en praktische inzichten vanuit 

een Engelse schoolleider die laat zien hoe dat in een 

 succesvolle school vorm krijgt.

datum: 7 november locatie: Burgers’ Zoo Arnhem

prijs: leden t 225 / niet-leden t 300

meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/
studiedagsysteemleiderschap

Lustrumcongres vrouwelijke schoolleiders 
Dit jaar is het de vijfde keer dat de AVS haar congres voor 

vrouwelijke schoolleiders organiseert; het eerste lustrum 

is getiteld ‘Vuurbloemen’. Naar aanleiding van de succes-

volle conferentie in 2007 is door de toenmalige deelnemers 

gevraagd verder in te gaan op het thema conflicthantering 

(conflictanalyse; onderhandelingsvaardigheden; mediation; 

emotionele weerbaarheid en stressbestendigheid; omgaan 

met diversiteit). Speciale gast: acteur Marc Klein Essink
datum: 13 november locatie: Het Ehzerwold in Almen (vlakbij 

Deventer) prijs: t 225 meer informatie en inschrijven: 

www.avs.nl/conferentievrouwelijkeschoolleiders

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht  telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

Meer weten over systeemleiderschap 
of conflicthantering?
Dan zit u in november goed bij de AVS!

Schrijf u 
nog snel in!


