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Uitgelicht
thema  Leren van traditionele 
vernieuwingsscholen
Vernieuwingsscholen hebben een uitgesproken visie 

op de ontwikkeling van kinderen en hoe het onderwijs 

daarop kan aansluiten. “Wij vinden onderwijs op maat 

gewoon.” Is Passend onderwijs daardoor op deze scholen 

makkelijker te realiseren? pagina 14

onderzoek  ‘Inspectie moet eerst 
schoolleider aanspreken in plaats van 
bestuur’
De inspectie richt zich steeds vaker tot het schoolbestuur, 

blijkt uit een enquête van de AVS. Een meerderheid van 

de schoolleiders wil veel meer betrokken worden bij 

overleg rond het inspectiebezoek. “Maak schoolleider en 

team het eerste aanspreekpunt.” pagina 32

reportage  Basisonderwijs bedient peuters
Op dertig locaties doen scholen mee aan de pilot Start-

groepen. Doel is peuters met een (taal)achterstand een 

goede start te geven in het basisonderwijs. De regie ligt bij 

de schoolleider. Hoe verloopt de opstartfase met deze 

nieuwe, jonge doelgroep? pagina 36

actueel

2 Experimenten prestatiebeloning van start
 Scholen bepalen zelf prestatie-indicatoren en norm

3 Afsluiten sociaal plan in kader van Passend onderwijs mogelijk
 Hardheidsclausule toegevoegd

5 Combinatiefunctionaris levert waardevolle bijdrage
 aan sport- en cultuuraanbod op school
 Monitor projectgroep Combifuncties Onderwijs 2011

Foto omslag: Leerkracht Gerjanne Strijker van kbs De Wilgeroos in Beverwijk bespreekt 

het thema ‘regen’ met de peuters van de startgroep. Foto: Hans Roggen

thema  Tussenvoorzieningen: een nieuwe 
laag speciaal onderwijs?
Een tussenvoorziening is een speciale groep voor 

zorgleerlingen op een reguliere basisschool onder het 

motto: apart, maar toch samen. Zijn deze ‘tussengroepen’ 

een ongewenste nieuwe laag speciaal onderwijs of juist een 

vorm van Passend onderwijs? pagina 22



thema  Onderwijs op maat 

  14 ‘Wij vinden onderwijs op maat gewoon’
  Traditionele vernieuwers: wat kunnen reguliere 

scholen van ze leren?

 18 Passend onderwijs
  Kans om maatwerk voor leerlingen te realiseren

 22 Apart en toch samen
  Tussenvoorziening voor zorgleerlingen op 

reguliere basisschool

 26 Passend onderwijs begint 
  met inclusieve schooltaal
  John West-Burnham: ‘Passend taalgebruik baant 

de weg voor cultuurverandering’

verder in dit nummer
 
 32 ‘Maak schoolleider en team 
  aanspreekpunt van inspectie’
  Inspectie richt zich steeds vaker tot schoolbestuur

 36 Leerkracht en peuterspeelzaal -
   medewerker verenigen krachten
  voor peuters
  Pilot Startgroepen: een nieuwe doelgroep binnen 

het basisonderwijs

 40 ‘Een schoolleidersdiploma betekent 
  een erkenning van het ambacht’
  AVS start schoolleidersopleiding met Centrum 

voor Nascholing

iedere maand

 13 Illustratie Jos Collignon
 16 Uw mening telt  peiling
 29 Zo kan het ook!  Good practice
  Hulp van om de hoek

 31 Speciaal (basis)onderwijs
  Passend onderwijs – een adaptief probleem

 45 Politieke column
  Harm Beertema (PVV)

 46 Van de AVS
 50 AVS School for Leadership
  Wegens succes geprolongeerd: Opbrengstgericht 

leiderschap

 52 Voor u geselecteerd
 53 Boekbespreking
  Bestaande schoolgebouwen geschikt maken 

voor opvang

Inhoud december

Strafregels 
schrijven is maar 
een deel van de 
oplossing

De onverkwikkelijke affaire van de adjunct-directeur, die door de politie van 

school werd opgehaald omdat hij een leerling (fysiek) uit het lokaal had 

verwijderd, heeft de discussie doen oplaaien over orde en regelmaat binnen 

de school en het klaslokaal. 

Ordeproblemen zijn van alle tijden. Wie weet dat niet uit eigen ervaring? Is 

het niet als leerkracht, dan wel vanuit de eigen schoolervaring, toen men 

zelf nog in de klas zat. Voor de leerkracht geldt steeds opnieuw de afweging: 

wat accepteer ik wel en wat niet? Goede schoolregels zijn een eerste 

vereiste. In sommige scholen worden ze protocollen genoemd. Leerkrachten 

en leerlingen hebben er recht op te weten wat wel en niet mag. 

Volgens een aantal schoolleiders in NRC nemen de ordeproblemen de 

laatste jaren enorm toe. Zou dit komen omdat de lesstof vaak niet meer 

aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen? School is saai en weinig 

inspirerend voor de verwende internetgebruikers van nu. Nu kun je stellen 

dat leerlingen ook moeten leren dat het leven niet altijd leuk is. Een goede 

leerkracht weet hen dit ook duidelijk te maken en zoekt daarnaast naar 

methoden die beter passen bij de kinderen van nu. Onderzoek wijst uit dat 

kennis over social media juist bij leerkrachten zeer zwak is ontwikkeld. Juist 

die wereld waarin zoveel kinderen vertoeven. 

De AVS gaat in het voorjaar speciale cursussen aanbieden om schoolteams 

te helpen een beter inzicht te krijgen in social media. Houd onze uitingen 

daarvoor in de gaten. En als laatste redmiddel zijn er dan altijd nog de 

strafregels, al is het maar om de protocollen en reglementen te dupliceren. 

Vergeet dan vooral niet te kijken of alle regels met dezelfde pen zijn 

geschreven. Dat herinner ik me nog van toen… 

Kaderspel  door ton duif
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scholen bepalen zelf prestatie-indicatoren en norm

Experimenten prestatiebeloning
van start
Schoolbesturen kunnen vanaf medio november een aanvraag doen voor een 

experiment met prestatie beloning. De prestaties die leerkrachten extra moeten 

leveren worden daarin expliciet benoemd. Bij het bereiken daarvan, krijgen 

leerkrachten of teams een extra beloning. Om het effect op de kwaliteit en de 

leerprestaties van leerlingen te toetsen, kunnen het primair en voortgezet onderwijs 

en het mbo tussen 2011 en 2014 experimenteren met prestatiebeloning.

Deze manier van belonen 

en benoemen van prestaties 

doorbreekt volgens het minis-

terie van OCW de gelijkheids-

cultuur in het onderwijs en 

maakt excellente leerkrachten 

tot rolmodel. “Leerkrachten 

zullen zich hierdoor aan 

elkaar optrekken en creatie-

ver en effectiever werken om 

prestaties van leerlingen te 

verhogen.”

Voordat prestatiebeloning 

structureel wordt ingevoerd, 

laat staatssecretaris Zijlstra 

van OCW op grote schaal 

wetenschappelijk begeleide 

experimenten uitvoeren die 

moeten aantonen welke vor-

men van prestatiebeloning 

effectief en duurzaam zijn. 

Schoolbesturen besluiten zelf 

of ze meedoen aan zulke expe-

rimenten en welke variant zij 

willen uitproberen. Bij ieder 

experiment staat het effect 

voor de kwaliteit van het 

onderwijs centraal. De expe-

rimenten geven ruimte om te 

variëren naar type prestatiebe-

loning (individueel en team) 

en het soort beloning. Scholen 

bepalen zelf de prestatie-

indicatoren en de norm die 

daarbij gehanteerd wordt.

De experimenten zijn bij voor-

keur meerjarig om de effecten 

op de korte en op de lange ter-

mijn te kunnen beoordelen. 

In ieder experiment bepaalt 

het schoolbestuur samen met 

een wetenschapper een goede 

wetenschappelijke opzet. De 

opzet en verwachte opbrengst 

wordt beoordeeld door een 

onafhankelijke wetenschap-

pelijke begeleidingscommissie 

met experts op het gebied van 

onderwijskwaliteit, prestatie-

beloning en het ontwerpen 

van experimenten. De begelei-

dingscommissie zal op basis 

van de experimenten in 2015 

advies uitbrengen aan de 

staatssecretaris. Voor de expe-

rimenten is in 2012 10 miljoen 

euro beschikbaar, oplopend 

tot 80 miljoen in 2015.

Drie schoolbesturen hebben 

inmiddels al het startsein 

gekregen voor het experimen-

teren met prestatiebeloning. 

In Amsterdam start de Stich-

ting Bijzonderwijs samen met 

de gemeente Amsterdam een 

pilot. De pilot, onder begelei-

ding van het Centraal Planbu-

reau (CPB), duurt een jaar en 

betreft voorlopig zeven basis-

scholen en 230 personeelsle-

den. In Noord-Holland-Noord 

start een aantal vo-schoolbe-

sturen met een pilot teambe-

loning en in Zeeland start een 

wetenschappelijk experiment 

met individuele prestatiebelo-

ning in de mbo-sector.

Waardering
AVS-voorzitter Ton Duif sprak 

op 18 november op Radio 1 

over de experimenten met 

prestatiebeloning in het 

onderwijs. Duif is niet tegen 

beloningsdifferentiatie vanuit 

het oogpunt van waardering 

voor extra gas geven. “Het is 

nog wel de vraag of leerkrach-

ten er ook echt beter van 

gaan presteren. De uitvoering 

vraagt om veel transparantie. 

Ik sluit niet uit dat de mening 

van leerlingen erbij wordt 

betrokken.” Deze carrièrege-

richte aanpak kan volgens 

Duif meer, broodnodige man-

nen in het basisonderwijs 

trekken. Wel staat hem tegen 

dat het geld hiervoor wordt 

weggehaald bij Passend onder-

wijs. “Het zou mooi zijn als 

we door de investering in deze 

beloningsexperimenten via 

een achterdeur met ontslag 

bedreigd personeel in het 

kader van de bezuiniging op 

Passend onderwijs kunnen 

behouden.” 

Meer informatie en aan-

melden: www.prestatie

beloninginhetonderwijs.nl. 

Hier kunnen onder andere 

onderwijsbestuurders, school-

leiders, MR-voorzitters zich 

ook aanmelden voor drie 

regionale voorlichtingsbij-

eenkomsten over de experi-

menten: op 13 december (Rot-

terdam), 20 december (Zwolle) 

en 21 december (Eindhoven) 

aanstaande.

‘Wereldwijd toegang tot onderwijs voor ieder kind’

Maak het mogelijk. Word een WEF-school.
Kijk op www.worldeducationforum.com/nl wat u kunt doen om te helpen.
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zaak anna van rijn college geseponeerd

OM vindt ‘hardhandige’ 
adjunct niet schuldig

Het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht vindt 

de adjunct-directeur die recent een leerling na 

herhaaldelijke waarschuwingen in de kraag vatte en 

uit de klas zette niet schuldig aan mishandeling. Het 

OM heeft de zaak daarom geseponeerd: de adjunct-

directeur wordt niet vervolgd.

Nadat de partner van de moeder hiervan aangifte deed, werd de 

adjunct-directeur door de politie op school opgepakt en zat hij 

enkele uren in een cel. Het OM is van mening dat de adjunct-

directeur niet aangehouden had mogen worden, omdat er geen 

sprake was van strafbare feiten. De korpsleiding van de politie 

in Utrecht heeft haar excuses aangeboden de aanhouding van 

de adjunct-directeur. De bewuste leerling van het Nieuwegeinse 

Anna van Rijn College gaat naar een andere school.

Minister Van Bijsterveldt vindt dat het duidelijk moet zijn dat de 

leerkracht de baas is in de klas: “Ouders en leerlingen moeten 

zich weer voegen naar het gezag van de leerkracht.” 

decentralisatie arbeidsvoorwaarden

Mogelijke ontwikkeling 
nullijn geschetst

Staatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft – voorafgaand 

aan de behandeling OCW-begroting 2012 – in een brief 

aan de Tweede Kamer de mogelijke ontwikkelingen 

geschetst rond de nullijn voor de salarissen in het 

onderwijs. Dit in verband met decentralisatie van 

arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.

Een citaat uit de brief: “Door het hanteren van de nullijn blijft 

de loonontwikkeling in de onderwijssectoren in de periode 

2010/2011 achter bij die in de marktsectoren en de zorg- en 

welzijnssectoren. Voor 2012 is er loonbijstelling gereserveerd 

op basis van de raming van de contractloonstijging in de markt 

in de Macro Economische Verkenning 2012. Besluitvorming 

over de uitkering van de loonbijstelling 2012 vindt plaats bij 

de  Voorjaarsnota 2012.” Het wachten is nu dus op nieuw cao-

overleg. 

De uitkomsten van de behandeling van de OCW-begroting waren 

bij het ter perse gaan van deze Kader Primair nog niet bekend.

hardheidsclausule toegevoegd

Afsluiten sociaal plan in kader van 
Passend onderwijs mogelijk
De onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, hebben met de PO-Raad een 

akkoord bereikt over het ondertekenen van de sociaal plannen op decentraal 

niveau in het kader van de bezuinigingen op Passend onderwijs. Het akkoord 

houdt in dat aan de te ondertekenen sociale plannen een hardheids-

clausule wordt toegevoegd.

De hardheidsclausule heeft 

als intentie dat als er wijzi-

gingen op landelijk niveau 

plaatsvinden de betrokken 

partijen weer aan de tafel 

gaan zitten om het afgesloten 

plan aan te passen en/of aan 

te vullen. De partijen hebben 

letterlijk het volgende afge-

sproken: “Niet uit te sluiten 

valt dat na ondertekening van 

dit sociaal plan de komende 

tijd nog aanvullende wet- en 

regelgeving en/of afspraken 

over beschikbaarheid van mid-

delen volgt in het kader van 

Passend onderwijs, die van 

invloed zijn op de gemaakte 

afspraken. Partijen spreken 

af dat in dat geval zo spoedig 

mogelijk Decentraal Georga-

niseerd Overleg (DGO) gevoerd 

wordt om te komen tot her-

nieuwde afspraken. Partijen 

verplichten zich deze aanvul-

lende wet- en regelgeving dan 

wel landelijke afspraken in 

te passen in het overeengeko-

men sociaal plan.”

Zolang de discussies over Pas-

send onderwijs en de gevol-

gen daarvan tussen minister 

Van Bijsterveldt en de sociale 

partners (PO-Paad en onder-

wijsvakorganisaties) gaande 

waren, konden nog geen 

sociale plannen in dit kader 

ondertekend worden. Omdat 

vanuit het ministerie richting 

de betrokken scholen brieven 

zijn verstuurd met daarin de 

aangekondigde bezuinigin-

gen, dienden er wel stappen 

gezet te worden om de voort-

gang op dit terrein niet te 

frustreren. 
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verhoging van 5 procent in po

Minister past voorstel
beloningsmaximum 
schoolbesturen aan

Minister Van Bijsterveldt heeft haar voorstel 

voor een sectoraal beloningsmaximum voor 

bezoldigde schoolbesturen bijgesteld. Het oor-

spronkelijke beloningsmaximum van 153.000 

euro is aangepast naar 161.000 euro. Volgens de 

minister deed het eerste maximum onvoldoende 

recht aan de toenemende complexiteit waarbinnen 

schoolbesturen in het primair onderwijs moeten 

opereren. Dit meldt de PO-Raad.

Met de verhoging van 5 procent komt volgens van Bijsterveldt 

de beloning van bestuurders in het po meer in evenwicht met 

die van bestuurders in het voortgezet onderwijs. Met dit voorstel 

blijft de beloning van bezoldigd bestuurders goed aansluiten bij 

het loongebouw van de sector, aldus de bewindsvrouw.

Het is aan de minister om de herziene maximum salarissen in 

het Kaderbesluit Rechtspositie PO aan te passen. Daarna zal de 

sector afspraken maken om tot een beloningsstructuur en een 

arbeidsvoorwaardenpakket van bezoldigd bestuurders te komen.

Van Bijsterveldt wil op termijn het nieuw gestelde maximum eva-

lueren, gezien de ontwikkelingen binnen de sector po. 

sociale werkvoorziening

‘Boris-project’ helpt 
vso-leerlingen aan 
stage en baan

Het 'Boris-project' is erop gericht om 400 leerlingen 

in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een 

plek op de arbeidsmarkt te helpen. Kenniscentrum 

ECABO biedt hulp bij dit traject. Dit alles gebeurt 

in opdracht van het ministerie van OCW, in het 

verlengde van de wet Sociale werkvoorziening.

Deborah Schoenmakers van ECABO (regiomanager zuid): "De 

meeste vso-scholen hebben weinig contact met het bedrijfsleven 

en zij weten daardoor niet hoe de beroepen eruitzien en welke 

mogelijkheden er zijn. ECABO heeft deze contacten en kennis 

wel. De VSO-school benadert ons met de vraag of wij een stage-

plek kunnen regelen voor hun leerling."

De leerlingen worden begeleid in het kiezen van een beroep, 

 krijgen een traject op maat aangeboden en worden ondersteund 

bij het vinden van een werkplek. Om dit te bereiken werken alle 

17 kenniscentra en de Stichting Speciaal Onderwijs samen met 

13 pilotscholen uit het vso.

Mascotte Boris is de naam van een blindengeleidehond die zijn 

opleiding heeft afgerond en een passende baan heeft gevonden: 

zijn baas zelfstandigheid bieden. 

Meer informatie: www.ecabo.nl

brandbrief aan minister

Toezichthouders bezorgd over Passend onderwijs

De Raden van Toezicht van zo’n 50 schoolbesturen van – voornamelijk – scholen voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs maken zich grote zorgen over het invoeringstraject van Passend onderwijs. Dat schrijven ze in 

een brief aan minister Van Bijsterveldt.

Het invoeringstraject is vol-

gens de briefschrijvers te kort 

en de fi nanciering onder de 

maat, zodat zij niet meer op 

een verantwoorde manier 

toezicht kunnen houden op 

onderwijsorganisaties voor 

kinderen met een beperking. 

Het tempo en de bezuini-

ging leidt ertoe dat het voor 

besturen moeilijk wordt om 

aan de doelstellingen van Pas-

send onderwijs te voldoen. De 

Raden van Toezicht vinden dat 

de schoolbesturen “onvoldoen-

de in staat worden gesteld 

om de jarenlang opgebouwde 

en zeer relevante kennis en 

expertise verantwoord in te 

zetten.” De afzenders vinden 

dat de minister het (v)so niet 

serieus neemt en grote aantal-

len zorgleerlingen aan hun lot 

overlaat, omdat het regulier 

onderwijs nog niet voldoende 

is toegerust om hen op te 

vangen. De toezichthouders 

roepen de minister op om 

de adviezen van de ECPO en 

de Onderwijsraad serieus te 

nemen en snel met de bestu-

ren om de tafel te gaan om een 

en ander aan te passen. 

De brief aan de minis-

ter is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg.

4
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besturen die willen en kunnen krijgen beschikking over budget

Motie vrijwillige doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting aangenomen
De Tweede Kamer steunt een motie van Harm Beertema (PVV) om schoolbesturen die dat willen en kunnen, 

zelf – geoormerkt – de beschikking te geven over hun huisvestingsgelden. Nu loopt dat budget nog via het 

Gemeentefonds.

Als schoolbesturen dat willen 

en in staat zijn om hun onder-

wijshuisvestingsbudget op een 

adequate manier te beheren, 

dan moet dat geld geoormerkt 

rechtstreeks aan hen ter 

beschikking worden gesteld. 

Schoolbesturen krijgen het 

geld nu nog via de gemeenten, 

maar daar blijken tientallen 

miljoenen euro’s op de plank 

te blijven liggen of niet aan 

schoolgebouwen te worden 

besteed. Dat kan omdat het 

om een niet-geoormerkt 

budget gaat. Jaarlijks blijft er 

zo in totaal tussen de 330 en 

400 miljoen euro op de plank 

liggen of wordt buiten het 

onderwijs benut. 

Lees meer hierover in de poli-

tieke column van Harm Beer-

tema (PVV) op pagina 45.

monitor projectgroep combifuncties onderwijs 2011

Combinatiefunctionaris levert waardevolle 
bijdrage aan sport- en cultuuraanbod op school
De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met 
bijna 12 procent naar 91 procent. Meer dan de helft van de deelnemende scholen en besturen geeft aan dat 
de combinatiefunctionaris de taken van de leerkracht verlicht. De kwaliteit van de werkzaamheden van de 
functionaris wordt door 72 procent als uitstekend ervaren en 80 procent vindt dat de combinatiefunctionaris 
in hoge mate bijdraagt aan een waardevolle uitbreiding van het activiteitenaanbod sport en/of cultuur 

binnen de eigen organisatie.

Dit blijkt uit de jaarlijkse 

monitor van de projectgroep 

Combifuncties Onderwijs. 

Bovendien zegt 57 procent 

van de respondenten dat de 

inzet van de combinatiefunc-

tionaris positief uitwerkt op 

deelname aan sport- en cul-

tuuractiviteiten. Tweederde 

van de deelnemende scholen 

en besturen noemt het contact 

met de sport- of cultuurinstel-

ling goed. In bijna de helft 

van de gevallen is dit contact 

verbeterd door de inzet van de 

combinatiefunctionaris.

Het concept van combina-

tiefuncties sport en cultuur 

wordt in het algemeen gewaar-

deerd met een gemiddelde van 

6,9. Deelnemende scholen en 

besturen geven echter een 7,8: 

kennelijk overtreft de combi-

natiefunctionaris de verwach-

tingen van de school.

Verschuiving
Er is een verschuiving van 

combinatiefunctionarissen die 

op één school werken (van 70 

naar 20 procent) naar werken 

op meerdere scholen (van 30 

naar 80 procent). Gezien de 

fase van het invoeringstraject 

en de deelname van kleinere 

(plattelands)gemeenten is dit 

een logische ontwikkeling.

De combinatiefunctionaris-

sen worden met name ingezet 

ter stimulering van sport en 

bewegen, het verrijken van 

het activiteitenaanbod en het 

stimuleren van kunst en cul-

tuur. Ze worden belast met het 

coördineren en uitvoeren van 

een activiteitenaanbod sport 

en/of cultuur (63 procent). In 

de overige gevallen voeren zij 

het aanbod uit (20 procent) 

of coördineren enkel (17 pro-

cent). Coördinatie is nodig als 

de activiteiten opgestart wor-

den, verwacht wordt dat de 

coördinerende activiteiten in 

de toekomst afnemen.

Bij deelnemende scholen en 

besturen heeft in 58 procent 

van de gevallen de gemeente 

het initiatief genomen tot 

inzet van combinatiefuncties 

sport en cultuur. Bij een kwart 

nam het onderwijs het initi-

atief. Bij 29 procent van de 

respondenten zijn extra kosten 

verbonden aan deelname in de 

vorm van materiaal- en/of sala-

riskosten (cofi nanciering). 

Meer informatie: 

www.avs.nl/dossiers/perso-

neelsbeleid/combinatiefunc-

ties en www.combifuncties

onderwijs.nl
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gedeeld leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid

Conferentie Opbrengstgericht leiderschap zoekt 
afstemming tussen bestuurs- en schoolniveau
Leidinggeven aan opbrengstgericht werken in het primair onderwijs, op alle niveaus. Daarover spraken 

ruim 500 schoolleiders en -bestuurders elkaar half november in Nieuwegein tijdens de conferentie 

Opbrengstgericht leiderschap.

Tijdens de conferentie werd 

actief afstemming gezocht 

tussen bestuurs- en school-

niveau, want “aandacht 

voor opbrengsten geeft 

richting aan alle niveaus 

in de schoolorganisatie”, 

aldus PO-Raadvoorzitter Kete 

Kervezee tijdens de plenaire 

inleiding. AVS-voorzitter Ton 

Duif noemde het belang van

distributive leadership: “Maak 

onderscheid tussen formeel 

en informeel leiderschap. 

Stap uit je rol als het gaat om 

de inhoud en wissel onderling 

kennis en ervaringen uit, als 

team, schoolleider en bestuur. 

Gedeeld leiderschap, gedeelde 

verantwoordelijkheid. Orga-

nisaties die dat goed doen 

hebben goede opbrengsten.” 

Professor Roel in ’t Veld 

schetste de spanning tussen 

prikkels van buitenaf (bestuur 

en toezicht) en motivatie van 

binnenuit (professionals). 

“Beide partijen moeten zich 

hier bewust van zijn en zorg-

vuldig omgaan met beide 

motivaties.” Schoolleider Bert 

Kraaijenbrink (Bosseschool) 

bezocht het hoorcollege van 

Guuske Ledoux over wat 

opbrengstgericht leiderschap 

nu eigenlijk is. “Het is goed er 

regelmatig over te horen. Je 

pikt er steeds weer dingen uit 

waar je op dat moment wat 

aan hebt. Bijvoorbeeld dat je 

je moet richten op verbeteren 

in plaats van verantwoorden.” 

Hij bezocht ook de workshop 

van De Klokbeker over een 

ontwikkelingsperspectief voor 

elk kind. “Ik heb de mooiste 

school van het land, maar 

zover zijn wij nog niet.”

In de workshops vertelden 

met name scholen en bestu-

ren uit het project Opbrengst-

gericht leiderschap over 

hun ervaringen. Senior AVS-

adviseur Carine Hulscher-Slot, 

projectleider: “Een belang-

rijke doelstelling van het pro-

ject is uitwisseling van kennis 

en ervaring binnen en tussen 

organisaties. De projectdeel-

nemers zijn trots op de tot nu 

toe behaalde resultaten.” 

wetsvoorstel

‘Met pabo-diploma weer
bevoegd voor praktijk-
onderwijs’
Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) heeft 

een wetsvoorstel gedaan wat ervoor zorgt dat 

leerkrachten met een pabogetuigschrift weer aan de 

slag mogen in het praktijkonderwijs. Bovendien wil 

hij dat docenten met een onderwijsbevoegdheid voor 

een bepaald vak voortaan ook bevoegd zijn voor een 

nieuw, eraan gerelateerd vak.

De Kamer heeft het voorstel enthousiast ontvangen. Op dit 

moment is 20 procent van de docenten in het voortgezet onder-

wijs onbevoegd, aldus Dijsselbloem (PvdA). Hij komt met een 

aanvullend voorstel dat op brede steun kan rekenen: een docent 

in het vo mag nog één jaar onbevoegd zijn, maar dan moet hij 

zich wel samen met zijn werkgever verplichten aan een oplei-

ding die de docent uiteindelijk bevoegd maakt. 

‘a a n d a c h t  vo o r  o p b r e n g s t e n 
g e e f t  r i c h t i n g  a a n  a l l e  n i v e a u s 

i n  d e  s c h o o lo r g a n i s at i e ’

Een belangrijk thema tijdens de conferentie Opbrengstgericht werken 
was ‘durf te vragen’. Iedereen werd uitgenodigd een vraag te stellen en 
kennis te delen via waslijntjes. Bijvoorbeeld: ‘Hoe zet ik mijn krimpende 
school weer op de kaart?’ De waslijntjes hingen aan het eind van de dag 
vol met antwoorden. In de aansluitende workshop zagen deelnemers 
direct hoe de sociale overwaarde van meedenkende anderen snel veel 
tips en onverwachte mogelijkheden oplevert. Foto: Tycho Müller/Tycho’s 
Eye Photography
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meer belang hechten aan begeleiding, sfeer, kennisontwikkeling en contact

Betrokken ouders zijn kritischer en minder
tevreden over school
De mate waarin ouders betrokken zijn bij de school heeft invloed op hun tevredenheid. Ouders met een 

hoge mate van betrokkenheid zijn kritischer en de algemene tevredenheid is lager, blijkt uit onderzoek van 

Scholen met Succes op ruim 400 basisscholen.

Betrokken ouders geven de 

school gemiddeld een 7,5 als 

rapportcijfer, ouders met een 

lage betrokkenheid geven 

een 7,6. Ouders met een hoge 

betrokkenheid zijn vooral kri-

tischer over de volgende onder-

delen: begeleiding van leerlin-

gen met problemen, rust en 

orde in de klas, omgang van de 

kinderen met elkaar, aandacht 

creatieve vakken, overblijven 

tussen de middag, rust en orde 

op school, informatie over 

het kind. Ze zijn ook minder 

tevreden over de mate waarin 

de school het aanbod aan de 

buitenwereld presenteert en de 

mate waarin (andere) ouders 

enthousiast over de school 

praten. Verder blijkt dat ouders 

met een hoge betrokkenheid 

meer belang hechten aan bege-

leiding, sfeer, kennisontwikke-

ling en contact met de school.

Cijfers betrokkenheid
‘Het zijn altijd dezelfde 

ouders die zich inzetten voor 

de school’, een veelgehoorde 

klacht van zowel ouders als 

schoolteams. Toch blijkt uit 

de peiling dat 72 procent van 

de ouders te typeren is als 

een actieve ouder; 28 procent 

heeft een zeer lage betrokken-

heid bij de school. De mate 

waarin ouders betrokken zijn 

verschilt per nationaliteit. 

Ouders met een Nederlandse 

nationaliteit zijn het meest 

betrokken bij de school. Ook 

Marokkaanse ouders hebben 

een hoge betrokkenheid. Antil-

liaanse ouders zijn het minst 

betrokken. De ouderbetrok-

kenheid wordt ook bepaald 

door het opleidingsniveau van 

de ouders. De betrokkenheid 

is groter bij ouders met een 

hoge opleiding. Een actieve 

vorm van ouderparticipatie is 

het inzetten van hulpouders 

en commissieleden. De meeste 

ouders (42 procent) geven aan 

soms actief te zijn als hulpou-

der of commissielid op school. 

Een aanzienlijk gedeelte van de 

ouders geeft aan hier niet aan 

deel te nemen (35 procent). Het 

is voor scholen dus nog lastig 

om ouders écht actief te betrek-

ken binnen de school.

Ouderavonden en opendagen 

worden overigens goed bezocht 

(77 procent), maar nog niet alle 

ouders zien het nut van deze bij-

eenkomsten in (20 procent gaat 

soms en 2,6 procent nooit ). Bij-

na alle ouders lezen de nieuws-

brief vaak. Het blijkt nog steeds 

een goed communicatiemiddel 

te zijn om ouders te informeren 

over de gang van zaken in de 

school. Educatief partnerschap, 

ondersteuning bij het maken 

van huiswerk, lijkt te werken: 60 

procent van de ouders geeft aan 

vaak te helpen bij het maken 

van huiswerk. 

motie d66 aangenomen

Homovoorlichting in kerndoelen
Minister Van Bijsterveldt gaat toch over tot het uitvoeren van de motie van D66-leider 

Alexander Pechtold en zijn partijgenoot Boris van der Ham uit 2009 om homovoorlich-

ting in het onderwijs te verplichten door het op te nemen in de kerndoelen.

Een opvallende wending, 

omdat de minister sinds 2009 

(toen de motie werd ingediend) 

al een aantal keren had laten 

weten homovoorlichting niet 

te zullen verplichten, omdat 

zij niet wilde dat het onderwijs 

wordt opgezadeld met steeds 

nieuwe maatschappelijke 

thema’s. De kerndoelen voor 

het onderwijs worden nu zo 

aangepast dat aandacht voor 

seksualiteit en seksuele diver-

siteit verplicht wordt.

Het debat over deze aanpassing 

vond plaats tijdens het overleg 

over vorming in het onderwijs, 

naar aanleiding van het advies 

van de Onderwijsraad.

Homobelangenorganisatie 

COC is blij dat de minister 

uiteindelijk toch gehoor geeft 

aan de argumenten van het 

COC, de moties van de Tweede 

Kamer en de lobby van de 

VVD. Vooral in het bijzonder 

onderwijs, en dan met name 

op streng-christelijke en isla-

mitische scholen, bestaat weer-

stand tegen het opnemen van 

homovoorlichting in de kern-

doelen. De VO-raad vindt het 

nieuwe kerndoel een ‘papieren 

tijger’. “De praktijk in de klas 

verandert niet door een wet. 

Het aanpassen van kerndoelen 

is slechts een symbolische 

maatregel. Verplichte voorlich-

ting lost de problemen bij het 

aanpakken van toenemende 

homovijandigheid niet op. 

Concrete ondersteuningspro-

gramma’s wel.”

De minister gaat met spoed uit-

voering geven aan de moties. 

Meer informatie: 

www.gayandschool.nl
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voorleesprogramma prentenboeken

Emotionele ontwikkeling kleuter gebaat bij 
meelezen in plaats van voorlezen
Kleuters krijgen complexe emoties als verlegenheid en jaloezie beter in de gaten als leerkrachten zich meer 

opstellen als meelezer dan als voorlezer bij het lezen van prentenboeken. Dat blijkt uit onderzoek van Aletta 

Kwant, die onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat prentenboeken een posi-

tief effect hebben op de taal-

ontwikkeling van kleuters was 

al langer bekend. Kwant toont 

nu aan dit ook geldt voor de 

sociaal-emotionele ontwik-

keling van jonge kinderen. 

Voorwaarde hierbij is dat leer-

krachten de juiste prentenboe-

ken gebruiken en in staat zijn 

om hierover een gelijkwaardig 

gesprek met de kleuters te 

voeren. De gangbare ‘uitlok-

kingsstrategie’ van vragen stel-

len door de leerkracht tijdens 

voorleessessies leidt niet altijd 

tot de juiste interactie tussen 

leerkracht en kinderen, aldus 

Kwant. “Maar door zelf lezers-

reacties te geven plaatst de 

leerkracht zich als medele-

zer naast de leerlingen, wat 

een gelijkwaardiger gesprek 

oplevert,” verduidelijkt ze. 

Haar onderzoek heeft geleid 

tot zogenoemde ‘sleutels’ bij 

een set geselecteerde boe-

ken, waarmee leerkrachten 

kunnen werken. Kwant: “De 

lezersreacties van de leer-

kracht vormen hierbij de 

eerste aanzet tot een gesprek. 

Daarna helpen gespreksstimu-

lerende aanwijzingen zoals 

vervolgvragen de leerkracht 

verder om in gesprek te gaan 

met de kinderen.”

Kwant ontwikkelde een spe-

cifi ek voorleesprogramma 

met specifi eke voorlees- en 

gespreksaanwijzingen voor 

leerkrachten en onderzocht 

welke prentenboeken het 

meest geschikt zijn voor de 

sociaal-emotionele ontwik-

keling van kleuters. Met het 

nieuwe voorleesprogramma 

bleken met name complexe 

emoties beter herkend te 

 worden. 

slechts 14 procent geeft zakgeld meteen uit

Kinderen sparen meer
Kinderen zijn spaarzamer geworden. Slechts 14 procent geeft het meeste zakgeld Kinderen zijn spaarzamer geworden. Slechts 14 procent geeft het meeste zakgeld 

direct uit, terwijl dit in 2008 nog respectievelijk 23 procent in groep 5/6 en 30 direct uit, terwijl dit in 2008 nog respectievelijk 23 procent in groep 5/6 en 30 

procent in groep 7/8 betrof. Dit blijkt uit de Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011.procent in groep 7/8 betrof. Dit blijkt uit de Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2011.

Acht op de tien kinderen 

vindt sparen belangrijk en 

bijna de helft weet altijd hoe-

veel geld ze hebben. Jongens 

weten dit vaker dan meisjes. 

Kinderen hebben een goed 

besef waar geld vandaan komt 

en waar het naartoe gaat. 

Woonkosten en kosten van 

eten en drinken zijn volgens 

kinderen belangrijkere uit-

gaven dan nieuwe spullen of 

uitjes als vakanties.

Veel kinderen geven aan dat 

ze voor het eerst zakgeld 

kregen toen ze 6 of 7 jaar 

waren. Dit wordt meestal 

wekelijks gegeven, maar 

naarmate men ouder wordt 

vaker maandelijks. In groep 

5 krijgen de kinderen gemid-

deld circa Y 1,50 per week, 

in groep 8 gemiddeld circa 

Y 2,30. 84 procent van de 

basisschoolkinderen tussen 

de 8 en de 12 jaar krijgt zak-

geld. Daarnaast heeft zes op 

de tien kinderen ook inkom-

sten door af en toe klusjes te 

doen.

Jongens geven het merendeel 

van hun geld uit aan speel-

goed en computerspellen, 

meisjes aan spullen om zich 

mooi te maken en speelgoed. 

Kinderen uit groep 5 en 6 

geven meer geld uit aan 

speelgoed, kinderen uit groep 

7 en 8 aan computergames7 en 8 aan computergames7 en 8 aan computer . 

Het bezit van een mobiele 

telefoon neemt toe met de 

leeftijd; in groep 5 heeft één 

op de zeven kinderen een 

mobiele telefoon, in groep 

8 bijna driekwart. De kosten 

voor de mobiele telefoon wor-

den meestal door de ouders 

betaald. 

Foto: Hans Roggen

8



winnaar bestuursbokaal

Penta Primair uit Grootegast maakt
beste bestuursverslag
Hans Bol, algemeen directeur van Dyade, overhandigde onlangs op kasteel Nyenrode de Bestuurs bokaal 

aan een afvaardiging van schoolbestuur Penta Primair uit Grootegast. De bokaal is de prijs voor het beste 

bestuursverslag van Nederland in het primair onderwijs.

ac tueel 

scholen gaan verschillend om met richtlijnen

Succesvolle implementatie anti-pestmethode 
vraagt om zorgvuldige begeleiding
Voor een goede implementatie en de effectiviteit van een anti-pestmethode is zorgvuldige begeleiding van 

groot belang. Het Kohnstamm Instituut onderzocht hoe scholen een specifi ek methode toepassen en omgaan 

met de richtlijnen.

Kohnstamm voerde het onder-

zoek uit aan de hand van Leef-

stijl, een methode voor sociaal-

emotionele ontwikkeling die 

zich richt op leerlingen, team 

en ouders. Hoewel Leefstijl 

vergezeld gaat van intensieve 

training en veel informatie, 

blijken zich verschillen voor 

te doen in de manier waarop 

individuele scholen omgaan 

met de richtlijnen. Conclu-

sie is dat ontwikkelaars van 

methoden nóg meer aandacht 

moeten besteden aan het 

onderbouwen en verhelderen 

van de theoretische uitgangs-

punten van de methode. Ook 

het ontwikkelen van imple-

mentatieplannen en toezien 

op de uitvoering kan bevor-

deren dat er goede resultaten 

bereikt worden.

Kohnstamm wijst scholen 

op de volgende zaken die zij 

hierbij in acht moeten nemen: 

kies een methode die past 

bij school, team, leerlingen, 

ouders; zorg dat iedereen – 

leerlingen, ouders, team en 

school – zich betrokken voelt 

bij de methode; maak een hel-

dere (begeleidings)structuur, 

waarbij een commissie of een 

coördinator verantwoordelijk 

is voor een juiste uitvoering 

van de methode (volgens de 

bedoelingen van de ontwik-

kelaars); rooster lessen in voor 

het hele schooljaar; maak de 

ervaringen met de methode 

rond pesten een vast agenda-

punt bij de teamvergaderin-

gen; zorg voor systematische 

evaluatie van het werken met 

de methode en bepaal syste-

matisch de effecten van de 

methode op de leerlingen. 

Meer informatie: 

www.kohnstamm

instituut.uva.nl

Het juryrapport over het 

bestuursverslag van Penta 

Primair: “Kenmerkend voor 

dit bestuursverslag is dat het 

compleet is. (…) De jury is zeer 

te spreken over de toekomst-

paragraaf, waar ondermeer 

de gevolgen van de verwachte 

krimp worden besproken. Het 

bestuursverslag wordt afgeslo-

ten met een kort en bondig, 

maar wel overzichtelijk, fi nan-

cieel jaarverslag.”

De prijs voor de beste presen-

tatie van het bestuursverslag 

– de Presentatie Prijs – ging 

naar De Linge uit Huissen. Het 

kleurgebruik, de duidelijk-

heid en consistentie waren 

doorslaggevend.

Bol van Dyade: “De kwaliteit 

van de bestuursverslagen 

neemt ieder jaar enorm toe. 

Dit geldt zowel voor de fi nan-

ciële inhoud als de vormge-

ving. Het is goed te zien dat 

het po veel waarde hecht aan 

goede verantwoording en 

communicatie met de stake-

holders.” 
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werkbezoek

Minister bezoekt basisscholen in Assen
Minister Van Bijsterveldt heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan christelijke basisscholen 

het Kompas en het Krijt in Assen.

Onderzoek van de gemeente 

Rotterdam wijst uit dat de 

taalbeheersing van de peuter-

leidsters niet best is. Slechts 

1 procent zou voldoen aan de 

nieuwe eisen. Zo’n 15 procent 

voldoet al niet aan de hui-

dige landelijke normen voor 

taalbeheersing.

De onderwijsinspectie 

uitte in 2009 al bezorgdheid 

over het taalniveau van de 

peuterleidsters. Die moeten 

nu een diploma op mbo-3 

niveau hebben. Rotterdam 

wil dat alle peuterleidsters de 

Nederlandse taal beheersen op 

mbo-4 niveau. Het Rijk moet 

deze eis nog goedkeuren. 

De strengere taaleisen gaan 

gelden voor de circa 2000 

pedagogisch medewerkers van 

Rotterdamse peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven. 

De directeur van het Kompas 

leidde de minister rond door 

het schoolgebouw in MFA 

Marturia. De minister bezocht 

de activiteiten op de ener-

giemarkt die de betreffende 

ochtend werd gehouden op 

een van de leerpleinen van 

het Kompas. Vervolgens had-

den de kinderen van groep 4 

het geluk dat de minister hen 

kwam voorlezen. Tenslotte 

ging de minister in gesprek 

met enkele ouders en de 

directie van de school. Zij 

wilde vooral graag weten in 

hoeverre ouderbetrokkenheid 

belangrijk is voor de leerop-

brengsten van de kinderen.

Op het Krijt kreeg minister 

Van Bijsterveldt een rondlei-

ding door MFA Kloosterveste. 

De huisvesting is bijzonder 

omdat onderwijs, voorschool-

se opvang, kinderopvang, 

brede school, wijkgebouw, 

winkels en wonen onder één 

dak gehuisvest zijn. Vervol-

gens ging de minister ook op 

deze school in gesprek met 

enkele ouders en teamleden. 

Hier ging het gesprek over 

opbrengstgericht werken en 

de rol die de inspectie speelt 

in het maken van (groeps)

handelingsplannen. Tot slot 

speelde de minister met de 

kinderen van groep 6 het 

‘Ren je rot’-spel. 

bijna allemaal bijles voor mbo-4 taalniveau

Strengere taaleisen voor Rotterdamse peuterleidsters
Medewerkers van Rotterdamse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen krijgen strengere taaleisen opgelegd. 

Bijna allemaal moeten ze bijles krijgen, meldt de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).

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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geen halvering van uitsluiting

Arme kinderen doen vaker aan sport en cultuur, 
maar beleidsdoel is niet gehaald

Het aantal kinderen van 5-17 jaar dat meedoet aan sport, zwemles, cultuur, muziek, scouting en 

buitenschoolse activiteiten neemt toe, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Begin 2010 deden 504.000 kinderen niet mee; 3 procent minder dan twee jaar eerder. Onder arme 

bijstandskinderen is de afname verhoudingsgewijs sterker. De bereikte afname is echter minder 

groot dan was beoogd in het kabinetsbeleid, dat uitging van een halvering binnen twee jaar.

mediaopvoeding schiet tekort bij overgang po-vo

Ouders: ‘Wij zijn primair verantwoordelijk
voor mediaopvoeding’
Ouders vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor mediaopvoeding bij hen ligt en niet bij school, 

blijkt uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd en gepresenteerd tijdens 

de Week van de Mediawijsheid, die eind november plaatsvond. Ouders hebben in hun mediaopvoeding 

echter geen passend antwoord op veranderend mediagedrag van kinderen.

Gemeenten kregen in 2008 

en 2009 extra geld om dat 

beleidsdoel te realiseren. Het 

beleid kan volgens het SCP 

effectiever door het meer te 

richten op specifi eke groepen 

kinderen. Bijvoorbeeld aan 

kinderen die minstens twee 

jaar onder de armoedegrens 

zitten. Ook zou het beleid 

al op de basisschoolleeftijd 

moeten beginnen en worden 

verbreed naar arme kinderen 

waarvan de (werkende) ouders 

geen bijstand ontvangen. Daar-

naast is alleen het bieden van 

fi nanciële en materiële steun 

niet genoeg: als ouders zelf 

meer maatschappelijk actief 

zijn, vergroot dit de kans dat 

hun kinderen meedoen.

De SCP-studie vergeleek de 

vrijetijdsbesteding van drie 

groepen: arme kinderen in de 

bijstand, overige arme kinde-

ren en niet-arme kinderen. 

Bijstandskinderen hebben 

hun achterstand op de andere 

inkomensgroepen iets inge-

lopen. Ook de fi nanciële hulp 

en ondersteuning in natura 

voor de vrijetijdsbesteding 

nam bij de bijstandskinderen 

het sterkst toe. In 2010 was er 

echter nog steeds een groot 

verschil: 44 procent van de bij-

standskinderen deed niet aan 

de genoemde activiteiten mee. 

Dat is ruim twee keer zoveel 

als in de niet-arme groep 

(19 procent).

De doelstelling van het beleid 

– een halvering van het aantal 

kinderen dat om redenen van 

armoede niet maatschap-

pelijk meedoet – is echter bij 

lange na niet gehaald. Een van 

de verklaringen is dat arme 

kinderen, van wie de ouders 

niet in de bijstand zitten, niet 

goed in beeld zijn bij de uit-

voerende instanties. Bovendien 

hangt de sociale participatie 

van arme kinderen niet alleen 

af van fi nanciële obstakels, 

maar ook van sociaal-culturele 

factoren. Zo doen kinderen 

minder vaak mee wanneer hun 

ouders weinig participeren in 

de samenleving. Daaraan is 

in het lokale beleid tot nu toe 

weinig aandacht besteed. 

Meer informatie: www.scp.nl

Kinderen op de basisschool 

vertonen nog weinig risicovol 

gedrag binnen de media. Dit 

verandert echter als ze naar 

het voortgezet onderwijs 

gaan. Ze gaan dan intensiever 

media gebruiken (met name 

social media), worden zorge-

lozer en ontwikkelen gebrek 

aan focus. Om risicogedrag 

op latere leeftijd te voorko-

men, is het belangrijk dat 

ouders hun kroost al in de 

basisschoolleeftijd onderwer-

pen aan mediaopvoeding en 

niet ‘verslappen’ zodra hun 

kinderen naar het vo gaan. 

Ouders worden dan echter 

terughoudender in mediaop-

voeding en blijven sterk ach-

ter bij het gebruik van nieuwe 

media in verhouding tot hun 

kinderen. Risico’s die ouders 

als een potentieel probleem 

beschouwen bij hun kind zijn 

onder andere digitaal pesten, 

ongewenste intimiteiten, 

misbruik van persoonlijke 

informatie en verslaving door 

hoog gebruik. Ouders die zelf 

media-actief zijn schatten de 

risico’s hoger in. 

Meer informatie: 

www.mediaopvoeding.nl en 

www.mediamasters2011.nl
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metacognitieve vaardigheden

‘Virtuele agent’ leert kinderen beter leren
Door computergebruik op de basisschool moeten leerlingen steeds meer hun eigen leerproces 
vormgeven. Dat vereist specifi eke vaardigheden. Leerkrachten kunnen leerlingen daarbij ondersteunen 
door ze in kleine groepjes te laten samenwerken met een ‘virtuele agent’, blijkt uit onderzoek van UvA-
promovenda Inge Molenaar. Op die manier leren de kinderen de vaardigheden van de agent én van 

elkaar en gaan zij als groep beter presteren.

Als leerlingen met de compu-

ter werken, hebben ze vaar-

digheden nodig om het eigen 

leren te sturen. Dit zijn de 

zogenoemde metacognitieve 

vaardigheden (oriënteren, 

plannen, monitoren en eva-

lueren). In het basisonderwijs 

gebruiken leerlingen de com-

puter vaak in kleine groepjes. 

Molenaar onderzocht hoe dat 

leren in groepjes kan worden 

ondersteund met een virtu-

ele agent: een cartoonachtig 

fi guurtje op het beeldscherm 

dat de kinderen vragen stelt 

of op andere manieren op weg 

helpt. Uit haar experimenten 

met leerlingen bleek dat de 

agent inderdaad hielp om 

metacognitieve activiteiten te 

stimuleren en metacognitieve 

kennis van de leerlingen te 

ontwikkelen. Het programma 

lijkt een positieve invloed te 

hebben op groepsprestaties, 

maar het beïnvloedt niet de 

hoeveelheid vakinhoudelijk 

kennis van de leerlingen. 

Groepjes die ondersteuning 

kregen op het vlak van 

metacognitieve vaardighe-

den deden het in een aantal 

opzichten beter dan groepjes 

die dat niet kregen. Ze voer-

den meer metacognitieve acti-

viteiten uit en bleven dat ook 

doen als de ondersteuning 

is gestopt. Daarbij blijkt dat 

activiteiten die een leerling 

zelf doet, meer invloed op 

zijn of haar leren hebben dan 

activiteiten door anderen. Ook 

bleek uit Molenaars onder-

zoek dat wanneer de agent 

vragen stelt dat tot betere leer-

resultaten leidt dan wanneer 

de agent de metacognitieve 

activiteiten voordoet aan de 

leerlingen (stellingen). Wan-

neer leerlingen meer voort 

bouwen op elkaars bijdrage 

is de kans groter dat deze 

metacognitieve activiteiten 

het groepsproces bevorderen. 

Molenaar: “Ik denk dat onder-

steuning van metacognitieve 

vaardigheden bij kleine groe-

pen aan kracht wint als kinde-

ren onderling veel samen wer-

ken. Er zou vervolgonderzoek 

moeten komen naar hoe com-

puterondersteuning kan wor-

den ontwikkeld die is gericht 

op het stimuleren van de 

samenwerking rondom meta-

cognitieve vaardig heden.” 

ac tueel 

zoeken naar leermateriaal vereenvoudigd

Wikiwijs vernieuwd
De nieuwe versie van Wikiwijs – het online platform voor leerkrachten om open, 

digitaal leermateriaal te zoeken, gebruiken, maken en delen – is sinds half 

november beschikbaar. Het zoeken naar leermateriaal is vereenvoudigd en ook 

docenten uit het hoger onderwijs kunnen nu leermateriaal delen.

De nieuwe versie van Wikiwijs 

stelt leerkrachten in staat 

meer te doen met open leer-

materiaal. Een van de verbete-

ringen is dat slimmer wordt 

omgegaan met zoekopdrach-

ten. De nieuwe zoekbalk zorgt 

voor een intelligente analyse 

van ingevoerde zoekwoorden, 

zodat er automatisch een 

fi ltering op zoekresultaten 

plaatsvindt. Daardoor komen 

gebruikers sneller bij gewenst 

materiaal terecht. Ook de 

presentatie van de resultaten 

verandert. De zoekresultaten 

zijn voortaan opgesplitst in 

leermaterialen en informatie-

bronnen (losse afbeeldingen, 

audio en teksten), waarmee 

het voor leerkrachten mak-

kelijker wordt om direct inzet-

baar leermateriaal voor lessen 

te vinden.

De nieuwe functionaliteiten 

zijn gebaseerd op reacties uit 

het onderwijsveld en bevin-

dingen uit het jaarlijkse Wiki-

wijs-gebruikersonderzoek. 

Met de nieuwe versie voorziet 

het platform beter in de 

toenemende behoefte van 

leerkrachten om gebruik te 

maken van open leermateri-

aal. Alleen al het aantal down-

loads, ruim 233.000 tot en met 

oktober 2011, verdubbelde in 

vergelijking met 2010. Ook 

zijn er steeds meer partijen 

in het onderwijsveld die hun 

leermateriaal beschikbaar 

maken via Wikiwijs. Bijna de 

helft van alle leerkrachten 

maakt zelf leermateriaal en 78 

procent is bereid om het mate-

riaal te delen met anderen. 

Meer informatie: 

www.wikiwijs.nl en www.wiki

wijsinhetonderwijs.nl
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Over het thema 

Terwijl op internetfora de discussie over 

Passend onderwijs niet van de lucht is 

(‘Scholen zijn er nog lang niet klaar voor’), 

bracht de jarige onderwijsinspectie afgelopen 

najaar ter gelegenheid van het 210-jarig 

bestaan een essay uit waarin de inspectie 

de kwetsbare leerling en het bieden van 

individueel onderwijs als aandachtsgebieden 

benoemt: “Een van de belangrijkste 

onderwijskundige vragen (…) is het vraagstuk 

van de interne differentiatie. Lesgeven is 

differentiëren. (…) Leerkrachten hebben 

in principe te maken met leerlingen die 

verschillen wat betreft hun geslacht, leeftijd, 

godsdienst en sociaal milieu, maar bovenal 

wat betreft hun intelligentie, persoonlijkheid, 

inzet en motivatie. Lesgeven betekent omgaan 

met deze verschillen.” Maar, zegt ook auteur met deze verschillen.” Maar, zegt ook auteur met deze verschillen.”

en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het 

Onderwijs Sjaak Braster in dezelfde publicatie: 

“Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.”

Dit thema probeert door interviews met 

en verhalen van onderwijskenners en 

praktijkmensen inspirerende voorbeelden en 

suggesties voor onderwijs op maat te geven. 

Inclusief een beschouwing van AVS-directeur 

Michiel Wigman op het thema.

De publicatie ‘Passie en pragmatisme – 

De onderwijs inspectie en de opkomst en 

ondergang van het klassikaal onderwijs’ 

(Sjaak Braster, 2011) is gratis te downloa-

den via www.onderwijsinspectie.nl.

thema  onderwijs op ma at

t r a d i t i o n e l e  v e r n i e u w e r s :  w at   k u n n e n  a n d e r e  s c h o l e n  v a n  z e  l e r e n?

Vernieuwingsscholen hebben een uitge-

sproken visie op de ontwikkeling van kinderen 

en hoe het onderwijs daarop kan aansluiten. 

Dan ligt het voor de hand dat deze scholen 

beter zijn in het bieden van onderwijs op maat 

dan reguliere scholen. Is Passend onderwijs 

daardoor op deze scholen makkelijker te 

realiseren? Wat kunnen reguliere scholen 

van deze vernieuwers leren?

tekst susan de boer

Ook op traditionele vernieuwingsscholen bereidt men 

zich voor op de invoering van Passend onderwijs. Door de 

nadruk op de persoonlijke, creatieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen en de eigen verantwoordelijk-

heid voor het leerproces is omgaan met verschillen op deze 

scholen al een vanzelfsprekend thema. Maar een succes-

volle invoering van Passend onderwijs is toch vooral een 

kwestie van voldoende middelen en menskracht, blijkt uit 

gesprekken met schoolleiders van een montessori-, een 

dalton- en een vrije school. Liny Demandt, directeur van 

de Venlose Montessorischool, is het bijvoorbeeld oneens 

met de stelling van deze maand (zie kader op pagina 16, 

red.): “Voor vernieuwingsscholen is Passend onderwijs 

géén ‘eitje’. Ook zij hebben te maken met volle klassen en 

veel extra zorgleerlingen.” Wel zijn Demandt en de andere 

schoolleiders er beter op voorbereid en ingespeeld, omdat 

ze van huis uit maatwerk leveren en persoonlijker onder-

wijs geven. Ze zien voordelen van de op hun eigen pedago-

gisch-didactische uitgangspunten gestoelde inrichting van 

het onderwijs.

Persoonlijke instructie
“Belangrijk in onze fi losofi e is de vrijheid en verantwoorde-

lijkheid van kinderen om zelf een keuze te maken”, vertelt 

Liny Demandt. “Ieder kind krijgt persoonlijke instructie, 

aansluitend bij eigen ontwikkeling en tegemoetkomend 

aan de behoefte van het kind. Alle kinderen werken zelf-

standig, volgens een zelfgekozen route en op een eigen 

niveau. Zorgleerlingen, maar ook hoogbegaafde kinderen, 

draaien hierin gewoon mee.”

De publicatie ‘Passie en pragmatisme – 

De onderwijs inspectie en de opkomst en 

ondergang van het klassikaal onderwijs’ 

(Sjaak Braster, 2011) is gratis te downloa-

den via 
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‘Wij vinden onderwijs
op maat gewoon’

t r a d i t i o n e l e  v e r n i e u w e r s :  w at   k u n n e n  a n d e r e  s c h o l e n  v a n  z e  l e r e n?

Liny Demandt is nu twee jaar schoolleider op deze school. 

Daarvoor werkte ze dertig jaar in het regulier onderwijs. 

“Op mijn vorige school wilde ik ook kinderen meer ver-

antwoordelijkheid geven en de persoonlijke ontwikkeling 

van het kind meer centraal stellen. Dat lukte maar ten 

dele. Nu zie ik wat we van het montessorisysteem had-

den kunnen leren. Er heerst hier orde, rust, een klimaat 

gericht op hard werken. Dat komt door de zeer gestruc-

tureerde aanpak. Er wordt gewerkt in rondes waarin de 

leerkracht alle leerlingen op maat begeleidt. Dat kan 

alleen als je klassenmanagement op orde is. De leerkrach-

ten hebben een tweejarige post hbo-opleiding gevolgd 

en leren daar onder meer met grote heterogene groepen 

Terug naar de basis
De invoering van Passend onderwijs is voor Demandt 

geen schrikbeeld, al zijn er wel grenzen. “We vinden 

onderwijs op maat gewoon. Ouders met een zorgleer-

ling kiezen graag voor onze school, en dat zal toenemen. 

Maar als we niet meer ondersteuning krijgen lopen ook 

wij vast. De belastbaarheid van de leerkracht houdt 

ergens op. We kunnen niet de helft van de groep uit 

zorgleerlingen laten bestaan.” ‘Terug naar de basis’ is 

het motto waaronder de Venlose Montessorischool zich 

voorbereidt. Demandt: “Onder druk van de inspectie heb-

ben we methodes en klassikaal onderwijs ingevoerd op 

sommige onderdelen, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen. 

Dat gaan we weer loslaten, we 

gaan het weer op de montessori-

manier doen, met persoonlijke 

instructie.”

Taken toesnijden
Ook binnen de daltonfi losofi e 

betekent omgaan met verschillen 

het geven van verantwoordelijk-

heid aan leerlingen en het toe-

snijden van taken op individuele 

leerbehoeften. Groepsinstructies 

en blokken waarin zelfstandig 

wordt gewerkt wisselen elkaar af. 

“De leerkracht maakt een taak op 

maat voor de leerling. Het kind 

bepaalt zelf wanneer het een 

bepaalde opdracht uitvoert”, vertelt Willem Wagenaar, 

directeur van Daltonschool G. Th. Rietveldschool in Bad-

hoevedorp. “Ook kunnen kinderen zelf bepalen hoeveel 

tijd ze in een opdracht steken. Kinderen die taalzwak zijn 

en rekensterk zullen bijvoorbeeld meer tijd besteden aan 

taal en minder aan rekenen.”

Dalton biedt veel handvatten voor omgaan met verschil-

len. Zo kan de groepsinstructie aan de hele groep gegeven 

worden of aan een deel. Terwijl kinderen zelfstandig 

werken kan de leerkracht aan kleine groepjes verlengde 

omgaan.” Ook scholen die niet het hele montessoripak-

ket omarmen kunnen meer onderwijs op maat bieden, 

denkt Demandt. “Montessorionderwijs wordt niet belem-

merd door het denken vanuit de groep. Persoonlijke 

begeleiding is de standaard en een bepaalde mate aan 

organisatie is vanzelfsprekend. In het montessorionder-

wijs leren kinderen bewust te willen wat ze doen. Wij 

kunnen reguliere scholen laten zien dat het kan, dat je 

kinderen echt meer vrijheid en meer vertrouwen kunt 

geven.”

De Venlose Montessorischool is georganiseerd in heterogene groepen van drie leeftijdsjaren 
bij elkaar. Schoolleider Liny Demandt: “Jongere kinderen zien wat ouderen doen en de ouderen 
leggen dingen aan jongere kinderen uit.”
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het gangbare pakket van taal en rekenen en andere regu-

liere schoolvakken kent de vrije school veel creatieve vakken 

zoals breien, blokfl uit spelen, zingen, schilderen, toneel-

spelen. “Iedereen kan zich wel ergens in ontwikkelen”, zegt 

Edith Ploeg, schoolleider van Vrije School Parcival in Amstel-

veen. “Dat geldt ook voor kinderen die langzaam of juist 

snel leren.” De opbrengsten in taal en rekenen leiden niet 

onder dit ruime assortiment. Ploeg: “We geven in januari en 

juni gewoon de Citotoetsen. De scores van onze leerlingen 

zijn goed. In groep 3 zijn de scores lager dan het landelijk 

instructie geven of voorinstructie. Deze aanpak maakt 

Dalton ideaal voor toepassing in combinatieklassen. Maar 

Wagenaar waarschuwt dat niet zomaar bouwstenen als 

zelfstandig werken of samenwerkend leren kunnen worden 

overgenomen zonder de ‘specie’ van de daltonfi losofi e. “Die 

‘specie’ is de opvatting dat een kind zelf eigenaar is van het 

leerproces. Dalton is een totaalpakket.”

Volgens Wagenaar is Dalton geschikter voor Passend 

onderwijs dan het reguliere onderwijs, omdat op dalton-

scholen een klimaat heerst van verantwoordelijkheid, 

samenwerken en rekening houden met anderen. Maar 

ook hij noemt (praktische) grenzen. Wagenaar: “Er is al 

veel bezuinigd. Ik heb 10 procent van de formatie moeten 

inleveren, daarvan had ik twee groepen kunnen vormen. 

We moeten voorkomen dat leerkrachten overbelast raken.” 

De Rietveldschool is gekwalifi ceerd als een zogenoemde 

‘smalle zorgschool’, wat betekent dat de school kinderen 

met niet al te ernstige leerproblemen en/of lichte stoor-

nissen kan opvangen. “Wat moeilijk blijft, is de gedrags-

problematiek. Daltononderwijs betekent samen leven en 

samen leren. Dat komt in het gedrang als leerlingen in 

hun gedragingen geen rekening houden met anderen en 

te storend gedrag vertonen. Daarover moet je goed kun-

nen praten met ouders. De afgelopen jaren zijn we beter 

met ouders gaan communiceren, we vinden dat de triade 

ouders – school – kind stevig moet zijn.”

Veel vakken
Vrije scholen trekken omgaan met verschillen breder. Naast 

De afgelopen maand heeft u via 
www.avs.nl kunnen reageren op 
de stelling:

Voor traditionele vernieuwings-
scholen (zoals jenaplan, dalton, 
montessori) is Passend onderwijs 
een eitje 

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Tineke Deunk-Joldersma van Jenaplanschool 

de Ratelaar in Deurne: “Eens. Mijn team is 

gewend om uit te gaan van al die verschil-

lende kinderen. We vinden het boeiend dat 

er verscheidenheid is en zien dat als een 

verrijking en uitdaging. Door het werken met 

groepsplannen hebben we goed in beeld wat 

ieder kind nodig heeft en hoe de leerkracht 

dat vormgeeft. ‘Een eitje’ is wat overdreven 

gezegd, omdat er soms wel hele grote 

verschillen zijn. Een paar extra handen zou 

meer dan welkom zijn in elke groep. We zijn 

in Berlijn gaan kijken en mede daardoor ben 

ik reuze trots op mijn team dat met minder 

menskracht per groep heel goed in staat is 

om Passend onderwijs vorm te geven.”

Stef van Wickeren van Daltonbasisschool 

Columbus in Heerhugowaard: “Deels eens. 

Op vernieuwingsscholen wordt over het 

algemeen meer gewerkt vanuit een gemeen-

schappelijke kindvisie, waardoor ook 

individuele ontwikkelingsbehoeften eerder 

met elkaar gezien worden. De traditionele 

vernieuwingsscholen zijn minder afhan-

kelijk van het leerstofjaarklassensysteem 

en klassikale instructies, waardoor in de 

organisatie gemakkelijker op onderwijsbe-

hoeften kan worden ingespeeld. ‘Een eitje’ 

is Passend onderwijs verzorgen overigens 

nergens.”

H. van Dijk uit Spijkenisse: “Oneens. Met 

name voor structuurgebonden leerlingen 

(ADHD, PDD-nos, ODD, ADD enz.) die baat 

hebben bij een prikkelarme, gestructureerde 

leeromgeving, valt het binnen deze onder-

wijsvormen helemaal niet mee een rustige, 

prikkelarme werkplek te vinden.”

uw mening telt  peiling

In de reguliere groepen van Vrije School Parcival bevinden zich 
verschillende rugzakleerlingen. Ook heeft de school een aparte zml-
klas voor kinderen van 6 tot 12 jaar waarvan de meeste kinderen het 
Downsyndroom hebben.

59%
oneens

23%
deels eens

18%
eens
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gemiddelde omdat we later beginnen, maar dat trekt in 

groep 5 en 7 bij.”

In de reguliere groepen bevinden zich verschillende rug-

zakleerlingen, vooral kinderen met een lichte vorm van 

autisme. Ook heeft de school een aparte zml-klas voor kin-

deren van 6 tot 12 jaar waarvan de meesten het Syndroom 

van Down hebben. “Deze kinderen leren apart met een zml-

leerkracht en een assistent, maar ze doen gewoon mee met 

de gezamenlijke vieringen en integreren een keer per week 

in een gewone klas met een eigen handelingsplan. Ze doen 

ook mee met muziek, schilderen en gymnastiek. Een paar 

jaar geleden hebben we veel geïnvesteerd in hoogbegaafde 

kinderen. Het omgaan met verschillende intelligentieni-

veaus heeft een meerwaarde voor alle kinderen. De ouders 

van onze leerlingen vinden dat een positief aspect van de 

school. ”

Parcival bereidt zich voor op de invoering van Passend onder-

wijs door na te gaan over welke competenties de leerkrachten 

moeten beschikken om meer ‘andersbegaafde’ leerlingen te 

kunnen opvangen. “Scholing is belangrijk”, zegt Ploeg. “We 

richten ons in het onderwijszorgprofi el op kinderen met het 

Syndroom van Down en kinderen met autisme. Daarnaast 

kijken we bij elk kind dat wordt aangemeld of we de nodige 

competenties in huis hebben of kunnen halen. De leerkrach-

ten willen zich graag bij- en nascholen, maar tegelijkertijd 

zien we op tegen de toenemende werkdruk.”

Opbrengsten
Het verzorgen van onderwijs op maat op de manier van een 

traditionele vernieuwingsschool gaat niet ten koste van de 

opbrengsten, zeggen de schoolleiders. Integendeel bijna. “Uit 

het onderwijsverslag 2010 van de Inspectie van het Onder-

wijs blijkt dat de opbrengsten van traditionele vernieuwings-

scholen op hetzelfde niveau liggen als die van het reguliere 

onderwijs”, zegt daltondirecteur Willem Wagenaar. “Leerlin-

gen uit het traditioneel vernieuwend onderwijs zijn wel veel 

meer eigenaar geworden van hun eigen onderwijsleerpro-

ces.” Liny Demandt: “Sinds de zaak van Karina Schaapman 

in 1997 worden we met argusogen gevolgd. Ik kan niet voor 

alle montessorischolen spreken, maar wij presteren in ieder 

geval ruim voldoende tot goed, zowel op tussendoelen als op 

de Cito Eindtoets. Onze leerlingen doen het prima op het ver-

volgonderwijs en stromen ook uit op het gewenste niveau.” 

thema  onderwijs op ma at

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Minder budget leidt per 
defi nitie tot minder goed 
onderwijs

Ga naar www.avs.nl en geeft uw 

mening!

vragen. Daar zit vermoedelijk wel een 

verschil.”

Arie Cuppen van de Koning David 

School in Ede: “Deels eens. Wij werken 

als jenaplanschool al jaren met gedif-

ferentieerd onderwijs en met verlengde 

instructiemomenten.”

Ronald Pieck: “Eens. Maar als deze scholen 

niet denken in leeropbrengsten, hebben ze 

een probleem. Pas als ze in dat proces zijn 

meegegaan, is Passend onderwijs inpasbaar. 

Specifi eke zorg is overigens altijd gebouw- 

en omgevinggebonden (rolstoelvriendelijk, 

et cetera).”

Har Boonen: “Oneens. Ik ben directeur van 

een jenaplanschool en ervaar net als andere 

basisscholen dat met de huidige middelen 

voor het inzetten van leerkrachten in het 

primaire proces de groepsgrootte toeneemt 

en hiermee de mogelijkheden voor Passend 

onderwijs afnemen.”

Tonneke Eissens van Vrije School De Es in 

Assen: “Deels eens. Het vrijeschoolonder-

wijs biedt kinderen brede ontwikkelings-

kansen, omdat het hoofd, hart en handen 

op een evenredige manier aanspreekt. Dat 

wil niet zeggen dat een vrije school voor alle 

zorgvragen een passende oplossing heeft. 

Omvorming naar Passend onderwijs roept 

een ‘creatief’ spanningsveld op. Behoud van 

identiteit en autonomie is een groot goed. 

Dat zal zeker voor alle traditionele vernieu-

wingsscholen gelden.”

Han van Soldt van Velzen van katholieke 

Daltonschool De Vlier: “Deels eens. Je kunt 

misschien wat makkelijker tijd vrij maken 

voor kinderen die meer aandacht nodig 

hebben, maar als je vier leerlingen hebt 

met gedragsproblemen en nog een aantal 

moeilijk lerende kinderen dan wordt het 

moeilijk. En dat geldt net zo goed voor een 

daltonschool, waar ik directeur van ben. Ook 

mijn mensen kunnen hun hulp maar aan één 

kind of groepje tegelijk bieden. Wel kunnen 

kinderen misschien zichzelf wat beter red-

den tijdens het zelfstandig werken, zodat de 

leerkracht gemiddeld wat meer tijd kan vrij 

maken voor de kinderen die meer aandacht 
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Passend onderwijs: 

(vink aan)

 Bezigheidstherapie voor 

verantwoording naar inspectie 

 Kans om maatwerk voor 

leerlingen te realiseren
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De hele Nederlandse onderwijssector is er al een paar jaar mee bezig, de wetgever laat op zich 

wachten en bezuinigt er ondertussen lustig op los. ‘Graag meer doen met minder middelen, 

maar wel met de beste mensen in het veld’ en ‘laat uw hart spreken en het komt allemaal 

goed’ zijn veelgehoorde uitspraken. Helaas is het meestal maar eens in de vier jaar mogelijk 

om te stemmen en zit er voor nu weinig anders op dan oplossingen te bedenken waar de 

leerlingen beter van worden. En juist daar zou wel eens de positieve kant van deze wetgeving 

kunnen zitten, zonder dat dit naar alle waarschijnlijkheid ooit zo bedoeld is. Als wetgeving 

schoolleiders dwingt om bezig te zijn met hun vak, laat ze dat dan ook doen. Maar wel op hun 

manier: niet vanuit verantwoording, niet uitsluitend vanuit geld, maar vooral vanuit inhoud. 

Een beschouwing door AVS-directeur Michiel Wigman. tekst michiel wigman
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Keuzes maken lijkt niet de sterkste kant van onderwijsgeven-

den. Tegelijkertijd willen mensen uit het veld ook niet graag 

dat anderen keuzes voor hen maken. Dit gegeven kan leiden 

tot onnodige vertraging in ontwikkelprocessen die scholen 

nu hard nodig hebben om de gewenste ontwikkeling voort 

te zetten. Een dilemma dat vraagt om leiderschap. Niet 

alleen leerlingen hebben wat betreft hun onderwijs maat-

werk nodig, maar ook de professionals die hen begeleiden. 

De juiste vorm van leiderschap is hiervoor cruciaal.

De AVS heeft door de studiedagen Kind op de Gang!® 

(KOG) en Leerling bij de Les!® (LBL) de laatste twee jaar 

meer dan 60.000 leerkrachten en docenten en meer dan 

5.000 leidinggevenden binnen het funderend onder-

wijs gesproken over Passend onderwijs en kwaliteit van 

onderwijs. Conclusies? De wil is groot en de behoefte aan 

adequate opleiding enorm. Bewustwording van de nood-

zaak tot vergroting van handelingsbekwaamheid is sterk 

aanwezig, ook op gebieden waarbij men niet direct staat 

Een KOG-training in Velsen, ter voorbereiding op 
Passend onderwijs. De behoefte aan adequate 
opleiding is enorm. Foto’s: Hans Roggen
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te trappelen, maar waarbij men wel de maatschappelijke 

noodzaak ziet.

De meest gehoorde vraag tijdens de KOG- en LBL-studieda-

gen is: ‘Wat gaan we nu daadwerkelijk doen?’ Schoolont-

wikkeling en leiderschap zijn vervolgens de sleutelwoorden 

die steeds weer in de antwoorden terugkomen. Leiderschap 

op alle niveaus binnen de governance-kolom overigens; dat 

betekent ook duidelijkheid over de rolverdeling tussen de 

diverse spelers in die kolom.

Verleiding
In de kern is de bedoeling van Passend onderwijs dat elke 

leerling het juiste onderwijs krijgt en op de juiste plaats 

terecht komt. De verleiding bestaat bij sommigen, vooral 

op bestuurlijk niveau, om deze uitdaging slechts te zien 

vanuit de fi nanciële en verantwoordingskant: ‘We hebben 

op papier alles prima geregeld, dus naar tevredenheid van 

de inspectie en daarmee klaar.’ Maar wat zou het mooi zijn 

als men die optimale ontwikkelplaats waar iedere leerling 

recht op heeft juist bekijkt vanuit de zoektocht naar en de 

ontmoeting met de juiste leerkracht of docent, het juiste 

team, de juiste schoolleider, de juiste methode en de juiste 

groep. Gaat het dan nog over het zoeken van oplossingen 

voor een groep kinderen met een rugzak? Of over de totale 

kwaliteit van ons funderend onderwijs en dus ook over alle 

leerlingen? Onderstaande fi guur maakt helder dat het om 

het laatste gaat:

De leerkracht

Diagnosticering

Kunde – Ambitie – Grens

Match?

Handelingsbekwaamheid

De leerling

Diagnosticering

Handelingsgerichte aanpak

De basis van de AVS-studiedagen Kind op de Gang!®

en Leerling bij de Les!®.

Scholen zijn – als het mee zit – gewend om leerlingen op 

tijd te diagnosticeren, wat leidt tot het in kaart hebben van 

onderwijsbehoeften en een handelingsgerichte aanpak. Te 

vaak blijft echter de linkerkant van het schema onderbe-

licht: het diagnosticeren van de leerkracht en docent en 

van de daaruit voortvloeiende handelingsbekwaamheid of 

juist onbekwaamheid. Beide kanten zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Als in beide kanten wordt geïnvesteerd 

en de match tussen de twee wordt bereikt, pas dan is het 

vergroten van de kwaliteit van onderwijs aan de orde, en 

daarmee dus ook Passend onderwijs.

Zodra men inziet dat Passend onderwijs over de totale 

kwaliteit gaat, worden discussies aan de tafels waar beslis-

singen worden genomen fundamenteel andere gesprek-

ken. Het scheelt nogal of je een oplossing voor een kleine 

groep leerlingen wilt bereiken en daarin vermogen ‘moet’ 

investeren, of dat je datzelfde vermogen in de volle breedte 

inzet voor het geheel aan kwaliteit.

Inzichtelijk
Er zijn inmiddels al veel gegevens beschikbaar met het 

oog op Passend onderwijs en er komen er steeds meer bij. 

De zorgprofi elen, de inzichten in de basisprofi elen in een 

regio, de inzichten in fi nanciële effecten, alle aanbeve-

lingen uit de referentiekaders, de wetgevingsvereisten en 

de inspectiewensen. Wat kunnen schoolleiders met die 

data? En wat gaat er gebeuren met de herinrichting van de 

samenwerkingsverbanden? Eén optie is nieuwe structuren 

creëren en de verantwoording zo inrichten dat daar weer 

een aantal fte’s voor nodig zijn. Of is het een idee om alle 

gegevens en structuren zo inzichtelijk te maken dat school-

leiders ze kunnen gebruiken om direct aan de gang te gaan 

met duurzame schoolontwikkeling?

Goed luisterend naar leerkrachten, docenten, directeuren, 

teamleiders en rectoren, ontbreekt het absoluut niet aan 

wil om leerlingen voldoende mee te geven binnen hun 

(basis)schoolcarrière. Het onderwijshart is in ruime mate 

aanwezig. De zoektocht bestaat uit het stellen van priori-

teiten, uit het kiezen tussen bezig zijn met de verantwoor-

dingsfabriek of juist met onderwijskundig leiderschap, uit 

het kiezen tussen het schrijven van handelingsplannen of 

dat extra uur voor dat ene kind en uit het kiezen tussen de 

theorie en de praktijk. Ik wil in dit kader overigens geen 

pleidooi houden tegen verantwoorden als principe. Wel 

wil ik nadrukkelijk aangeven dat verantwoording zich zou 

moeten beperken tot het verantwoorden over de keuzes die 

we zelfstandig moeten kunnen maken.

Als schoolleiders erin slagen om via de juiste vorm van 

leiderschap en het stellen van de juiste prioriteiten school-

ontwikkeling door te zetten, dan is het veld bezig met het 

verhogen van de kwaliteit van onderwijs, het verhogen 

van de lol in het werk van de professional en het leveren 

van maatwerk voor de leerlingen. En als dat lukt door de 

dreiging van een wet rondom Passend onderwijs, ben ik de 

wetgever dankbaar! 
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av s  o n d e r w i j s z o r g -  e n  o n t w i k k e l p r o f i e l

De AVS stelt per januari 2012 een OnderwijsZorg- en 

OntwikkelProfi el (OZOP) ter beschikking aan scholen en 

besturen van scholen en samenwerkingsverbanden. Dit om 

een bijdrage te leveren  aan de vertaalslag van Passend 

onderwijs naar kwaliteit en om de noodzakelijke brug te slaan 

tussen de discussie over zorgprofi elen en daadwerkelijke 

schoolontwikkeling. In eerste instantie is het pakket gratis 

voor scholen die de studiedag Kind op de Gang!® (KOG) of 

Leerling bij de Les!® (LBL) hebben gevolgd.

In hoofdlijnen houdt het OZOP in:

1  Een webbased programma, waarbij elke directeur van elke 

deelnemende school een unieke inlogcode krijgt.

2  In een vragenlijst, in te vullen door de  schooldirectie, 

worden automatisch de relevante gegevens uit eerdere 

informatie die de AVS over de school heeft ingevoegd.

3  In een aantal aanvullende vragen wordt informatie 

verzameld die wettelijk verplicht wordt (of in de 

referentiekaders wordt aanbevolen), dan wel belangrijk is 

om in kaart te hebben voor de verdere schoolontwikkeling.

4  Na het invullen van deze vragenlijst en de toevoeging van 

reeds bestaande gegevens zijn een aantal dingen direct 

mogelijk. De hoofdlijnen:

 a  Op schoolniveau kan onmiddellijk een document worden 

geprint dat voldoet aan de defi nitie van het zorgprofi el op 

schoolniveau. 

 b  Op schoolniveau heeft de directie alle noodzakelijke 

gegevens beschikbaar voor zowel verantwoording 

als vertaling naar schoolontwikkeling. Prioriteiten en 

beleidskeuzes worden helder. 

 c  De bestaande zorgzwaarte wordt in beeld gebracht om 

daarmee op school- en bestuursniveau een vertaalslag 

naar inzet van middelen te kunnen maken.

 d  Samenvoeging van deze profi elen is automatisch 

mogelijk op bestuursniveau, zodat het bestuur en het 

samenwerkingsverband (swv) direct de optelsom van 

de schoolprofi elen heeft en daarmee ook voldoet aan 

een van de taken die zij straks moeten vervullen bij het 

opstellen van het profi el op bestuursniveau en swv-niveau 

(regionaal onderwijszorgplan).

 e  De fi nancieel noodzakelijke gegevens om op 

bestuursniveau beleidsconsequenties fi nancieel te 

vertalen worden geregistreerd en kunnen worden 

samengebracht naar bestuursniveau.

5  Daarnaast biedt het OZOP van de AVS schoolleiders de 

mogelijkheid om op verschillende niveaus een zogenaamde 

benchmark te laten uitvoeren. Tegen geringe kosten is de 

gebruiker in de gelegenheid om de specifi eke situatie van 

een aantal scholen, of van het bestuur als geheel, af te 

zetten tegen landelijke of regionale situaties. Aangezien 

meer dan 2.500 scholen binnen het primair onderwijs 

inmiddels hebben deelgenomen aan KOG, is de AVS-

database in staat deze benchmark in de meeste gevallen uit 

te voeren.

6  De hele aanpak leent zich ervoor om de inrichting van 

Passend onderwijs cyclisch te benaderen en dus jaarlijks te 

herhalen, zodat (bovenschoolse) directeuren jaarlijks een 

actuele kijk op de gang van zaken hebben ten aanzien van 

Passend onderwijs in het bijzonder en op de voortgang van 

de gewenste schoolontwikkeling.

In de toekomst zal de AVS het OnderwijsZorg- en Ontwikkel-

Profi el doorontwikkelen voor scholen die geen KOG- of LBL-

studiedagen hebben gevolgd. Meer informatie: ozop@avs.nl 

Zie ook www.kindopdegang.nl en www.leerlingbijdeles.nl. 

Actualiteiten op het gebied van Passend onderwijs zijn te 

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

passendonderwijs.

“Zodra men inziet dat Passend onderwijs over de totale kwaliteit 
gaat, worden discussies aan de tafels waar beslissingen 
worden genomen fundamenteel andere gesprekken”, aldus 
AVS-directeur Michiel Wigman.
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tussenvoorziening voor zorgleerlingen op reguliere basisschool

Een tussenvoorziening is een speciale groep voor zorgleerlingen op een reguliere basisschool. 

De Dukdalf in Almere heeft een structuurgroep voor cluster 4-leerlingen. SWV Rijnstreek deed 

een pilot met een trajectklas waarin kinderen met gedragsproblemen vier maanden konden 

afkoelen. Zijn deze speciale ‘tussengroepen’ een ongewenste nieuwe laag speciaal onderwijs of 

juist een vorm van Passend onderwijs? tekst jaan van aken

Een tussenvoorziening is een speciale groep voor zorgleerlingen op een reguliere basisschool. 

Apart en
toch samen

thema  onderwijs op ma at
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tussenvoorziening voor zorgleerlingen op reguliere basisschool Twaalf leerlingen met Asperger, pdd-nos en andere stoor-

nissen uit het autismespectrum zitten samen in de struc-

tuurgroep van reguliere basisschool De Dukdalf in Almere. 

De kinderen van groep 4 tot en met 8 krijgen les van een 

leerkracht die een autismeopleiding volgde en van een 

onderwijsassistent. In een reguliere klas kun je deze kinde-

ren niet bieden wat ze nodig hebben en dan voelen ze zich 

vaak niet veilig, weet schoolleider Elies Kok. “We willen de 

kinderen laten leren door hen binnen de speciale groep 

structuur te bieden.” De school werkt samen met Stichting 

Gewoon Anders (een stedelijk, clusteroverstijgend exper-

tisecentrum) en Eduvier (REC 4 Flevoland). In Almere zijn 

ook tussenvoorzieningen voor cluster 2 en 3-leerlingen.

Het doel van de structuurgroep is leerlingen uiteindelijk 

te laten uitstromen naar het reguliere voortgezet onder-

wijs. Daartoe wil De Dukdalf kinderen met autisme sociaal 

en/of didactisch laten integreren in de eigen jaargroep. 

“De kinderen spelen in ieder geval samen op het plein en 

we doen gezamenlijk de 

maandsluiting. De meer-

waarde is dat leerlingen 

kunnen re-integreren in het 

reguliere basisonderwijs.” 

In groep 8 zit een leerling 

met autisme die nagenoeg 

geïntegreerd is, nadat hij 

eerder vastliep op zijn oude 

basisschool. “Hij is in de 

structuurgroep geplaatst en 

na een half jaar gaan inte-

greren in groep 8. Bij elke 

leerling zoeken we de beste 

vorm”, vertelt Kok. Een aan-

tal kinderen heeft daarbij 

hulpmiddelen als een kop-

telefoon, dagritmekaart en 

sjomi nodig. Een sjomi is 

een instrument waarmee het kind met kleuren van tevre-

den groen tot ontevreden felrood zijn gevoel kan aangeven.

Kok merkt dat de structuurgroep goed is voor de hele 

school. “We gebruiken ook in de andere groepen meer 

hulpmiddelen. Kinderen uit reguliere klassen volgen af 

en toe muziekles samen met de speciale groep. Ook heeft 

de betreffende groepsleerkracht tijdens de studiedag een 

workshop over klassenmanagement gegeven.”

Spurt maken
Een tussenvoorziening kan vele vormen hebben. Van een 

volledig aparte groep tot leerlingen die slechts enkele 

dagdelen in de speciale groep doorbrengen. Soms spelen 

leerlingen alleen samen op het plein, soms volgen leerlin-

gen uit de speciale groep taal- en rekenles in de reguliere 

groep of knutselen er. De kern is dat kinderen met spraak 

en taal-, leer- of gedragsmoeilijkheden binnen de eigen 

(school)omgeving een speciaal onderwijsprogramma krij-

gen aangeboden.

Simone Sarphatie begeleidt scholen, onder andere als 

Kind op de Gang!®-trainer voor de AVS, bij de invoering 

van Passend onderwijs en is auteur van het boek ‘Stappen 

naar passend onderwijs – het invoeren van een tussen-

voorziening’. “Voor kinderen die perspectief hebben op 

terugkeer in een reguliere groep is de tussenvoorziening 

een oplossing”, stelt ze. Van daaruit maken kinderen 

makkelijker de stap naar het reguliere onderwijs dan van-

uit het speciaal onderwijs. “Vroeger zeiden ze: eens speci-

aal onderwijs, altijd speciaal onderwijs. Leerlingen in de 

tussenvoorziening heb ik een spurt zien maken doordat 

ze uitgedaagd werden, je zag ze groeien. De uitdaging zit 

in de sociale omgeving van de school op de hoek, waar 

ze meer goede voorbeelden om zich heen zien. Kinderen 

leren heel veel van elkaar.” De omgeving van een kind 

kan ook een rol spelen. “Soms is de wens van de ouders 

om een kind op de reguliere school om de hoek te hou-

den, waar broertjes of zusjes zitten en het met vriendjes 

in de buurt kan spelen”, weet ze.

Sarphatie vindt een voordeel van een tussenvoorziening 

dat het uitnodigt om binnen het team in gesprek te gaan. 

“Als je bijvoorbeeld zeer moeilijk lerende kinderen in de 

klas hebt, wordt een school gedwongen te kijken wat er 

al aan zorg in huis is en hoe ze de deskundigheid van het 

personeel kan stimuleren. Daar profi teren alle leerlingen 

van.”

Het speciaal onderwijs kan via een tussenvoorziening 

kennis bieden aan reguliere scholen. Dat deden ze al via 

ambulante begeleiding, maar de tevredenheid daarover 

is wisselend, merkt Sarphatie. “Door de ondersteuning 

te koppelen aan een tussenvoorziening kan die veel bre-

der worden ingezet binnen een school en op die manier 

leiden tot onderwijsverbetering. Ambulante begeleiders 

kunnen bijvoorbeeld woordenschattraining aanbieden of 

een teamscholing omgaan met gedragsproblemen.”

Trajectklas
SWV Rijnstreek in Alphen aan den Rijn begon in 2009 

een proefproject met een trajectklas voor leerlingen met 

gedragsproblemen. Het was een aparte klas binnen een 

school voor speciaal basisonderwijs waar vanuit regu-

liere basisscholen in totaal twaalf kinderen zijn geplaatst 

gedurende het onderzoek. Wil Oud, onderzoeker bij het 

Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amster-

dam, onderzocht de effecten van de pilot. “Het ging om 

leerlingen met gecompliceerde problemen als adhd en 

autisme, waarbij offi cieel nog geen indicatie was gesteld. 

‘ vo o r  k i n d e r e n  m e t  p e r s p e c t i e f 
o p  t e r u g k e e r  i n  e e n  r e g u l i e r e 
g r o e p  i s  d e  t u s s e n vo o r z i e n i n g 
e e n  o p lo s s i n g ’

Schoolleider Elies Kok: “We 
willen de kinderen laten leren 
door hen binnen de speciale 
groep structuur te bieden.”
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Het voordeel van een trajectklas is dat het onderwijs wordt 

gecontinueerd en de kinderen niet thuis komen te zitten”, 

vindt ze.

Het oorspronkelijke doel was dat leerlingen daar maximaal 

vier maanden zouden verblijven om na deze afkoelings-

periode te re-integreren in de eigen klas. Dit doel is niet 

gehaald. Op één na zijn alle 

leerlingen doorverwezen 

naar het speciaal (basis)

onderwijs of een zorginstel-

ling. Oud: “Scholen zagen 

organisatorisch geen moge-

lijkheden en leerkrachten 

voelden zich niet toegerust 

om deze leerlingen te 

begeleiden.”

Daarom hamert Oud op het 

belang van preventie en pro-

fessionalisering. “Scholen 

signaleren problemen vaak 

te laat en reageren te traag.” 

Dat heeft met deskundig-

heid van leerkrachten te 

maken, vervolgt ze. “Om 

gedragsproblemen te han-

teren is professionalisering 

van teams en schoolleiding 

noodzakelijk, evenals een 

aangepaste organisatie. Dat wil niet zeggen dat je alle leer-

lingen op school kunt houden. Wel moet je escalatie probe-

ren te voorkomen.”

Jan Willem Bos, bestuursvoorzitter van SWV Rijnstreek, 

vertelt dat de trajecklas – die 120.000 euro per jaar kostte 

– niet voldeed aan de wensen. Het samenwerkingsverband 

besloot een deel van het budget, 70.000 euro, voortaan 

naar de scholen over te hevelen. “Door specialisten als een 

orthopedagoog in te zetten bij leerlingen met gedragspro-

blemen willen we scholen preventief laten werken. Het 

doel is te voorkomen dat een kind de school uit gaat. Of dat 

lukt, gaan we ontdekken.”

Probleem of oplossing
Zijn tussenvoorzieningen een nieuwe laag speciaal onder-

wijs of juist een vorm van Passend onderwijs? En vormen 

ze daarmee een probleem of een oplossing? Kok, Oud en 

Sarphatie zijn het erover eens dat het een mogelijkheid 

is om Passend onderwijs te bieden. Oud zegt: “Het is een 

manier om leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere 

De structuurgroep van reguliere basisschool De Dukdalf in Almere volgt muziekles. Foto’s: Hans Roggen

Wil Oud, onderzoeker bij het 
Kohnstamm Instituut van de 
Universiteit van Amsterdam: 
“Om gedragsproblemen te 
hanteren is professionalisering 
van teams en schoolleiding 
noodzakelijk.”

‘ h e t  vo o r d e e l  v a n  e e n  t r a j e c t -
k l a s  i s  d at  h e t  o n d e r w i j s  w o r d t 
g e c o n t i n u e e r d  e n  d e  k i n d e r e n 
n i e t  t h u i s  ko m e n  t e  z i t t e n ’
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onderwijs te houden. Dat 

is van belang nu het aantal 

cluster 4-leerlingen sterk 

groeit.”

Sarphatie ervaart dat er op 

fora vrij negatieve gevoe-

lens geuit worden over 

Passend onderwijs en tus-

senvoorzieningen. “Dat het 

verhullend, geldverspilling 

en speciaal onderwijs is. 

Terwijl je voor zorgleerlin-

gen altijd aanpassingen zult 

moeten doen, omdat ze een 

specifi ek aanbod nodig heb-

ben; of dat nu binnen de 

eigen klas, een tussenvoor-

ziening of speciaal onder-

wijs is.” Valkuil kan zijn 

dat een tussenvoorziening 

uiteindelijk verzelfstandigt, 

zoals bijvoorbeeld Leonardoscholen vanuit ‘plusklassen’ zijn 

ontstaan. “Tussenvoorzieningen moeten absoluut geen Leo-

nardoscholen worden”, reageert Sarphatie. “Het schiet zijn 

doel voorbij als het om speciaal onderwijs in een reguliere 

school gaat.” Een speciale groep biedt juist een kans op re-

integratie op een reguliere basisschool, volgens haar. “In een 

tussenvoorziening kan een leerling makkelijker een groter 

stuk van het reguliere lesprogramma volgen. Dat kan vanuit 

het speciaal onderwijs ook, maar het is praktischer als ze in 

het lokaal ernaast zitten.”

Onderwijswetenschapper Michael Fullan zei: ‘Stuur nooit 

een onveranderd kind terug in een onveranderde omge-

ving.’ Dat gebeurt ook niet, aldus Sarphatie. “Leerkrachten 

moeten tools en vaardigheden krijgen om met deze kin-

deren om te gaan. Dan stromen kinderen en kennis door 

en levert een tussenvoorziening een bijdrage aan Passend 

onderwijs en is het misschien wel Passend onderwijs.”

Dat zo’n klas een relatief dure voorziening is, komt volgens 

Sarphatie doordat het niet op grote schaal gerealiseerd is. 

“Gezamenlijke inkoop van middelen, materialen en per-

soneel scheelt in de kosten. Ik vraag me af of het duurder 

dan speciaal onderwijs is als er meer tussenvoorzieningen 

zouden komen die de middelen effi ciënt inzetten. Dat zou 

eens doorgerekend moeten worden.”

Nabij thuis
Schoolleider Kok vindt dat de tussenvoorziening goed past 

binnen Passend onderwijs. “Voor speciaal onderwijs moes-

ten kinderen in Almere voorheen naar Lelystad of Amster-

dam. Passend onderwijs beoogt leerlingen nabij hun thuis 

het best mogelijke onderwijs te bieden. Ik denk dat onze 

structuurgroep daarop het antwoord is. En als leerlingen 

echt speciaal onderwijs nodig hebben, gaan ze daarheen”, 

verzekert Kok.

Ze is erg enthousiast over de speciale groep op De Dukdalf. 

“Je ziet kinderen leren waar dat in een andere situatie niet 

gelukt is. Na een gewenningsperiode passen ze zich aan de 

groep aan, het gedrag wordt rustiger en bijvoorbeeld het 

maken van geluiden verdwijnt. Ook ouders zijn vaak ont-

zettend blij dat hun kind hier zit, omdat er een oplossing 

gevonden is.” 

m e e r  w e t e n ?
Meer informatie over het boek ‘Stappen naar 

passend onderwijs – het invoeren van een 

tussenvoorziening’: www.consultaal.nl. Het onderzoek 

van Wil Oud naar de trajectklas is te downloaden via 

www.kohnstamminstituut.uva.nl.

thema  onderwijs op ma at

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

Simone Sarphatie begeleidt 
scholen bij de invoering van 
Passend onderwijs: “Dankzij 
een tussenvoorziening wordt 
de school gedwongen te kijken 
hoe ze de deskundigheid van het 
personeel kan stimuleren.”
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In de reeks interviews met (inter)nationale onderwijsgoeroes deze 

keer de Britse John West-Burnham. Hij is docent, schrijver, consultant 

in leiderschaps ontwikkeling en professor in educatief leiderschap aan 

universiteiten in het Engelse Twickenham en Bristol en Belfast in Noord-

Ierland. West-Burnham schreef veel boeken en artikelen over onderwijs-

management en -leiderschap, op het individu afgestemd onderwijs en 

de relatie tussen school en omgeving. Hij is een van de sprekers op 

het AVS-congres 2012. tekst marijke nijboer

‘Passend taalgebruik
baant de weg voor

cultuurverandering’

pa s s en d  o n d erw i j s  b eg in t  m e t  in c l u sie v e  s c h o o lta a l

Het is prettig praten met John West-Burnham. Hij is tege-

moetkomend, lacht veel, neemt alle tijd, houdt denkpau-

zes, verzint voorbeelden. Dat begint al meteen wanneer hij 

de eerste vraag hoort.

Onderwijs op maat: een mooie theorie, maar hoe maak je die 

waar?

“Dát is een van de grote uitdagingen. Ik denk dat het 

begint met de schoolcultuur. Die moet zo worden veran-

derd dat inclusie de norm wordt. Er moet een breed gedra-

gen overtuiging groeien dat Passend onderwijs de enige 

echte manier is. Dat moet worden ondersteund met doel-

treffende ondersteuning voor leerkrachten.”

Hoe verander je de schoolcultuur?

“Allereerst door de taal te veranderen. Zoek andere woor-

den voor het praten over kinderen, over je verwachtingen 

van je team. Veel leerkrachten zien het als hun taak om 

zo goed mogelijk vakonderwijs te geven. Als je met hen 

praat over het recht van kinderen op effectief onderwijs, 

verschuift de nadruk naar het helpen van leerlingen om te 

leren. Dat is een hele switch, waarin de schoolleider voorop 

hoort te gaan. Die moet leerkrachten, leerlingen en ouders 

stimuleren om hun beeld van goed onderwijs bij te stel-

len. Op dat moment gaan schoolleiders en leerkrachten 

een andere taal ontwikkelen, die ruimte biedt aan andere 

inzichten en verwachtingen. De verandering begint bij de 

schoolleider.”

thema  onderwijs op ma at
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Herkent u de fase waarin Nederland zit?

“Absoluut. De meeste onderwijssystemen in de wereld 

worstelen. Er zijn nauwelijks voorbeelden van snelle, 

ingrijpende veranderingen. Het duurt lang voordat ver-

nieuwingen een plek krijgen in het bestaande systeem. 

Grote veranderingen verlopen ook nooit gladjes. Som-

mige dingen werken hier wel en daar niet. Het duurt ook 

even voordat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Alleen 

met goed leiderschap en goede ondersteuning krijg je 

mensen zover dat ze hun persoonlijke aanpak willen 

heroverwegen.”

>

Hoe maak je echt verschil voor een leerling?

“Door hem of haar als individu te zien. Een van de grootste 

uitdagingen voor scholen is om zo te veranderen dat ze aan 

individuele behoeften tegemoet kunnen komen. Dat is de 

kern van Passend onderwijs: de verschillende ontwikkelfa-

sen en behoeften herkennen en respecteren. In Engeland 

zeggen we: stage, not age. We zouden de scholing eigenlijk 

moeten organiseren rond de ontwikkeling van een kind, 

niet z’n leeftijd.”

Veel Nederlandse leerkrachten vinden dat Passend onderwijs 

hen wordt opgedrongen, en ze voelen zich hiervoor onvoldoende 

toegerust.

“De regering heeft absoluut het recht om te defi niëren wat 

voor soort onderwijs zij wil; dat hoort bij haar taak. Het 

is wel belangrijk dat de regering duidelijk maakt welke 

verandering zij precíes wil en genoeg tijd biedt, zodat die 

“Een patiënt geneest sneller als hij actief wordt betrokken bij de 
behandeling. In de school werkt het net zo”, aldus John West-Burnham. 
Foto: Martijn Senders

verandering zich kan voltrekken. Helaas trekken regerin-

gen vaak slechts twee of drie jaar uit voor hun onderwijsbe-

leid. Fundamentele veranderingen vergen méér tijd. Verder 

moeten de nodige middelen beschikbaar zijn. En het is 

heel belangrijk om de capaciteiten van mensen te verster-

ken, zodat ze goed met die verandering kunnen omgaan. Je 

kunt veel op schoolniveau doen. Je benoemt de strategieën 

en technieken die moeten worden ontwikkeld en de school-

leider zorgt dat mensen daaraan kunnen werken. Ook dat 

proces heeft tijd nodig. Leerkrachten nieuwe vaardigheden 

bijbrengen is lastig, omdat dat hun persoonlijkheid raakt. 

Zij zijn gewend om op een bepaalde manier te werken. 

Om beweging te krijgen in een systeem moet je heel hard 

werken.”

‘o m  b e w e g i n g  t e 
k r i j g e n  i n  e e n  s ys t e e m 

m o e t  j e  h e e l  h a r d 
w e r k e n ’

Welke rol zou een inspectie moeten spelen als het gaat om Passend 

onderwijs?

“Die moet de juiste richting aangeven en samenhang sti-

muleren. Ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van 

relevante, goede praktijkvoorbeelden. Mensen veranderen 

het snelst als ze het anderen zien voordoen. De inspectie is 

de vroedvrouw van de verandering.

Bij de inspectie denk je toch eerder aan controle?

Natuurlijk moet er controle zijn. Maar kaders aangeven is 

óók belangrijk. In Engeland publiceert de inspectie veel 

studies die verduidelijken hoe goed onderwijs eruit kan 

zien. Inspecteurs hebben een uniek overzicht over het hele 

onderwijsveld. Hun taak is om te specifi ceren wat ze nu 

precies verwachten van een school. Leerkrachten verande-

ren echt niet omdat iemand zegt dat dat moet, of omdat 

er een of andere studie is verschenen. Ze veranderen als ze 

zien dat collega’s succes hebben.” (zie ook het artikel over 

het functioneren van de inspectie op pagina 32, red.)

Welke taak ziet u voor de samenwerkingsverbanden in Nederland?

“Fundamentele veranderingen gebeuren vaak in samenwer-

kingsverbanden tussen scholen. Scholen kunnen dat niet 

in hun eentje. Het hoeven niet per se grote geografi sche 

netwerken te zijn; netwerken van scholen met dezelfde 

leerstijl of religie kunnen ook heel effectief zijn. Hoe meer 

samenwerking er is, hoe beter. Uit onderzoek blijkt dat de 

kans op verandering groeit als er meer genetwerkt wordt. 
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thema  onderwijs op ma at

‘m e e r  t i j d  e n  t r a i n i n g  n o d i g ’

Jan de Wit, conrector en beleidsadviseur bij Scholengemeenschap 

Lelystad, is bijna afgestudeerd als psycholoog. Zijn eindscriptie 

gaat over de invloed van voorlichting over Passend onderwijs 

op de attitude en eigen effectiviteitsverwachting van docenten. 

Volgens hem heeft 80 procent van de docenten behoefte aan 

meer praktische kennis over en training in het omgaan met zorg-

leerlingen. “Het onderwijs is hier al zo lang gesegregeerd; leer-

krachten weten niet hoe ze met zorgleerlingen moeten omgaan.” 

De angst, onwetendheid en vooroordelen moeten wat hem betreft 

al tijdens de lerarenopleiding worden weggenomen door onder 

andere bezoeken aan het speciaal onderwijs. Leerkrachten moe-

ten training krijgen en bijvoorbeeld door middel van rollenspellen 

hun vaardigheden oefenen. De Wit: “Docenten moeten inzien 

dat deze leerlingen in het reguliere onderwijs thuishoren. De 

schoolleiding moet het integratieproces faciliteren en steunen. En 

beleidsmakers moeten accepteren dat het na 150 jaar segregatie 

enige tijd en training kost om deze ommezwaai te maken.”

Dan verspreidt de onderwijsvernieuwing zich als een 

griepepidemie. Het is essentieel dat scholen hun ideeën 

en ervaringen delen. Anders zitten mensen overal voortdu-

rend hetzelfde idee uit te vinden.”

Engeland kent vooral informele netwerken. Werkt dat beter dan 

een formeel samenwerkingsverband?

“De meeste scholen zitten in allerlei netwerken. De infor-

mele lijken het beste te werken. Natuurlijk kunnen formele 

netwerken ook effectief zijn, maar die worden vaak al 

gauw bureaucratisch. De effectiviteit hangt ervan af hoe-

veel mensen erin investeren.”

De schoolleider is de spil, zei u al.

“Die moet overtuigd zijn van de gewenstheid van de veran-

dering. Hij zegt: dit is wat er moet gebeuren, daar moeten 

we naar toe. Schoolleiders moeten een persoonlijke visie 

ontwikkelen. Daarbij is een netwerk van schoolleiders 

onontbeerlijk. Te vaak zie je dat onderwijsmensen geïso-

leerd opereren. Als ze hun ervaringen delen en vergelijken, 

groeit er een gedeelde visie.”

En de leerkracht?

“In elke school is er een enorme variëteit aan ervaring en 

expertise. Dat geldt ook voor de bereidheid om te verande-

ren. De schoolleider moet weten welke teamleden daarvoor 

openstaan. Met hen gaat hij of zij bouwen; de anderen 

worden ondersteund. Uiteindelijk gaat iedereen vooruit. 

Een goede leider beseft dat veranderen moeilijk is en gunt 

mensen de tijd en de ruimte om dat te leren.”

Hoe moet de relatie met de leerling en de ouders zijn?

“Leerlingen hebben een moreel recht om te weten wat er 

wordt gedaan op school, en waarom. Als de school daar-

naar handelt, kunnen leerlingen een sterke stimulerende 

rol spelen in het veranderingsproces van de leerkracht. 

Dan gaan ze meewerken, in plaats van wachten op instruc-

ties. En ze gaan elkaar ondersteunen. Leerlingen zijn het 

bestaansrecht van de school. Vertel hen wat je onderwijst 

en waarom, hoe de school is georganiseerd, vraag hoe je 

hen het beste verder kunt helpen. Een patiënt geneest snel-

ler als hij actief wordt betrokken bij de behandeling. In de 

school werkt het net zo.

Ook ouders moeten zich onderdeel voelen van het proces. 

Luister naar hun mening. Inclusief werken betekent dat 

iedereen een stem moet hebben. Een kind brengt de meeste 

tijd door in z’n gezin en maar 15 procent op school. Dat is 

nóg een reden om het gezin erbij te betrekken. Bovendien 

weten we dat hoe meer ouders zich betrokken voelen bij 

het onderwijsproces, hoe beter hun kinderen het doen.” 

j o h n  w e s t - b u r n h a m
o p  h e t  av s - c o n g r e s  2 0 1 2 …

De Britse hoogleraar John 

West-Burnham benadert 

de school niet als een 

losstaande eenheid, 

maar altijd als onderdeel 

van de maatschappe-

lijke omgeving (ouders, 

buurt, gemeente). West-

Burnham pleit ervoor 

dat schoolontwikkeling 

ingebed moet zijn in de 

maatschappelijke ontwikkeling en spreekt hierover tijdens 

het AVS-congres op 16 maart 2012 en tijdens een masterclass

op 15 maart. Meer informatie 

en inschrijven: www.avs.nl/

congres2012

‘ l e e r k r a c h t e n 
v e r a n d e r e n  a l s  z e  z i e n 

d at  c o l l e g a’s  s u c c e s 
h e b b e n ’

extra:
masterclass
op 15 maart
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zo k an het ook !   good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in 

Zo kan het ook!: Om de twee creatieve middagen in de week goed te kunnen 

invullen, schakelt basisschool De Zaaier in het Gelderse Teuge de hulp van 

handige dorpsbewoners in.

tekst andrea holwerda

Toen Jan-Willem Stegeman anderhalf jaar 

geleden directeur werd op basisschool De 

Zaaier, besloot hij twee belangrijke veran-

deringen door te voeren. Allereerst wilde 

hij in de ochtend horizontaal gaan werken. 

“Alle groepen zijn nu van half 9 tot 12 bezig 

met rekenen, begrijpend lezen en taal. Zo 

kunnen we groepoverstijgend werken en 

beter inspelen op de verschillende niveaus 

van leerlingen.” En wie in de ochtend de 

basis op orde brengt, kan in de middag 

‘wat lucht uit de banden laten lopen’, 

stelt Stegeman. Dus bestempelde hij vanaf 

dit schooljaar de maandag- en donderdag-

middag tot creatieve middagen. “En die 

middagen wilde ik goed invullen. Neem 

bijvoorbeeld techniek. Dat kun je leren uit 

een boek, maar beter is het te leren door 

het te doen. Alleen kun je niet van je team 

verwachten dat ze dat 

ook nog kunnen.”

Dus besloot Stegeman 

contact op te nemen 

met dorpscontact-

persoon Marianne 

Wieggers, net aange-

steld in Teuge voor het 

organiseren van acti-

viteiten om talenten 

van dorpsbewoners 

meer te benutten en 

zo de leefbaarheid en 

onderlinge hulp en 

verbondenheid te ver-

beteren, bijvoorbeeld 

tussen jong en oud. 

“Ze had zo een aantal 

handige mensen gevonden die voor niets 

wilden komen helpen. Een zoektocht waar 

ik zelf nooit tijd voor had gehad.” Al snel 

werd er meer geregeld dan alleen iemand 

voor de techniekles. Wieggers: “Ik kende 

bijvoorbeeld ook mensen die wel met de 

leerlingen wilden breien. De kinderen kun-

nen op hun beurt ouderen mooi leren hoe 

ze bijvoorbeeld moeten e-mailen.” Directeur 

Stegeman: “En dat vind ik dan weer een 

mooie invulling van onze visie om leerlingen 

te helpen vertrouwen op hun eigen kun-

nen.” Erg belangrijk vindt de directeur ook 

dat de hulp van buiten ervoor zorgt dat de 

leerlingen kennismaken met veel verschil-

lende mensen. “Zo zijn er bijvoorbeeld ook 

drie dames van het nabijgelegen Centrum 

voor Niet Aangeboren Hersenletsel die ons 

nu helpen.”

Iedere dorpsbewoner die op De Zaaier komt 

helpen, heeft van tevoren een gesprek met 

de directeur. “Dan laat ik weten wat ik van 

ze verwacht en kijken we of dat lukt. Ik heb 

inmiddels ontdekt dat ik in dat gesprek 

duidelijker moet uitleggen wat het niveau 

van onze leerlingen is. De eerste mensen 

staken wat te hoog in.” En soms moet hij 

het enthousiasme wat afremmen, zoals 

koken met groep 3/4/5. “Dat vind ik te 

gevaarlijk. Daarnaast zijn alle creatieve 

middagen dit schooljaar gewoon vol. Het 

lerarenteam vormt daarbij een belangrijke 

graadmeter. Het is een vast agendapunt op 

onze vergadering.”

Dat de aanpak werkt, is volgens Stegeman 

nu al te zien. “De leerlingen vinden het fi jn 

te weten wat we wanneer van ze verwach-

ten. Daarnaast hebben we met de extra 

hulp wat druk bij de leerkrachten wegge-

nomen. En het scheelt ons in de kosten. We 

zorgen in principe zelf voor de materialen, 

maar steeds vaker hoor ik: ‘Ik regel wel 

wat’.” Bovendien heeft de werkwijze de 

aandacht getrokken van nieuwe ouders. 

“Ook al liggen we met 115 leerlingen nu en 

110 volgend jaar een klas voor op de eerdere 

prognose van 90, we moeten blijven investe-

ren in de toekomst. Ik zou dus tegen andere 

scholen zeggen: zorg dat je ook zo iemand 

vindt als onze dorpscontactpersoon, bijvoor-

beeld een ouder die overal goed bekend is, 

die je kan helpen de kar te  trekken.” 

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

hulp van om de hoek 

Kinderen van De Zaaier krijgen breiles van oudere dorpsgenoten.
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Passend onderwijs, passende zorg!
JSO helpt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs.

Passend onderwijs wil ieder kind passende zorg bieden. Dat Passend onderwijs wil ieder kind passende zorg bieden. Dat Passend onderwijs wil ieder kind passende zorg bieden. Dat Passend onderwijs wil ieder kind passende zorg bieden. Dat Passend onderwijs wil ieder kind passende zorg bieden. Dat Passend onderwijs wil ieder kind passende zorg bieden. Dat 
begint bij het signaleren van zorgen en het communiceren 
met ouders. JSO is expert op het gebied van zorgleerlingen, 
vroegsignalering, aanpak van kindermishandeling en de vroegsignalering, aanpak van kindermishandeling en de vroegsignalering, aanpak van kindermishandeling en de vroegsignalering, aanpak van kindermishandeling en de vroegsignalering, aanpak van kindermishandeling en de vroegsignalering, aanpak van kindermishandeling en de 
meldcode, opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid. 

U kunt bij JSO terecht voor o.a.:
→ Trainingen in het signaleren en handelen bij de   
 aanpak van kindermishandeling voor leerkrachten,  
 intern begeleiders en aandachtsfunctionarissen;
→ Ondersteuning bij de implementatie van de
 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
→ Scholing over interculturele communicatie;
→ Versterken van de ouderbetrokkenheid binnen de school.

WWW.JSO.NL | INFO @JSO.NL | 0182 547888 | NIEUWE GOUWE WESTZIJDE 1, 2802 AN GOUDA | POSTBUS 540, 2800 AM GOUDA 

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

SCHOOLONTWIKKELING
Naast de Master Special Educational Needs kunt u bij ons terecht voor coaching, scholing, 

begeleiding en maatwerk voor uw leraren of schoolorganisatie.

Graag zijn wij uw partner bij de vormgeving van uw professionaliseringstrajecten. Neemt u 

voor afstemming op uw situatie contact met ons op. www.seminarium.hu.nl -> contact

Voor de Master SEN opleiding kunt u gebruikmaken van de lerarenbeurs.
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specia al (ba sis)onderwijs

Het speciaal basisonderwijs 
houdt zich steeds creatief met de 
toekomst bezig. Bijvoorbeeld door de 
ontwikkeling tot expertisecentrum of 
orthopedagogisch-didactisch centrum. 
Of zelfs systeembegeleiding via een 
soort schoolbegeleidingsdienst voor 
leerlingenzorg. Om sbo-scholen 
met deze ambitie op weg te helpen 
formuleert senior AVS-adviseur 
Jos Hagens een denkkader om het 
gesprek over nieuwe functies aan 
te gaan. “We moeten af van de 
defensieve gedachte om de eigen 
voorziening liefst zo groot mogelijk in 
stand te houden.” 

tekst jos hagens

Eind 2010 schreef ik in deze rubriek over de 

nieuwe, aangekondigde koers van staats-

secretaris Dijksma voor het speciaal (basis)

onderwijs. Een citaat uit dat artikel:

“Het is de uitdaging voor het speciaal 

onderwijs om een stevige herbezinning 

te organiseren op de vraag naar het 

bestaansrecht en in het verlengde daarvan 

de functie voor leerlingen en reguliere 

scholen. Om vorm en inhoud te geven aan 

effectieve ondersteuning en toerusting van 

leerkrachten in het regulier onderwijs. Om 

daadwerkelijk vorm en inhoud te geven aan 

tussenvoorzieningen waarmee Passend 

onderwijs in partnerschap voor meer 

leerlingen mogelijk wordt. En een opvang 

van hoge kwaliteit te zijn en te blijven voor 

die leerlingen waarvoor speciaal onderwijs 

beslist nodig is. Alleen daarmee kunnen in 

onze ogen de bedreigingen omgezet wor-

den in kansen.”

Inmiddels hebben we een nieuw kabinet 

met weer een nieuwe koers. Vanuit het 

perspectief van speciaal (basis)onderwijs 

een nog grotere bedreiging dan de koers 

van Dijksma uit 2010. Want in de huidige 

insteek wordt er niet alleen geschoven 

met middelen, maar er wordt ook nog eens 

fl ink bezuinigd. En voor die verminderde 

middelen wordt het samenwerkingsverband 

verantwoordelijk.

Een reden te meer om niet alleen creatief 

op zoek te gaan naar wegen om de voorzie-

ningen voor de meest kwetsbare kinderen 

in stand te houden, maar om nog intenser 

te gaan bezinnen op de vraag naar de 

functie voor leerlingen en het onderwijs. Het 

eerste is een benadering als een technisch 

probleem vanuit de gedachte dat het zich 

binnen het huidige kader laat oplossen. 

Het tweede vraagt  om een volstrekt nieuw 

kader van denken: een adaptief probleem.

Nieuwe functies
Steeds vaker is zichtbaar dat speciale 

basisscholen zich creatief met hun toe-

komst bezig houden. Ze ontwikkelen zich 

bijvoorbeeld tot expertisecentra en voeren 

daarbinnen functies van het speciaal onder-

wijs uit, vaak in samenspraak met speciaal 

onderwijs. Ook zien we scholen op weg 

gaan naar een orthopedagogisch-didactisch 

centrum (OPDC: een voorziening zonder 

ingeschreven leerlingen met functies als 

time-out, tijdelijke opvang, korte intensieve 

ondersteuningen). Sommige scholen willen 

zich zelfs op het vlak van systeembegelei-

ding begeven en een soort van schoolbege-

leidingsdienst worden voor leerlingenzorg. 

Meestal hebben we hier te maken met 

ondernemende, individuele scholen die een 

goede neus hebben voor mogelijkheden 

en kansen, en niet denken in bedreigingen. 

Om ook andere scholen op weg te helpen 

kan een denkkader om een gesprek over 

functies aan te gaan van pas komen.

Zo’n denkkader ziet er als volgt uit:

• Niveau 1: Wat zou onze functie kunnen 

zijn in de basiszorg? Hierbij valt te denken zijn in de basiszorg? Hierbij valt te denken zijn in de basiszorg?

aan functies als:

Helpdesk voor zorgteams en intern begelei-

ders in reguliere scholen;

Professionaliseringstrajecten voor school-

teams in het realiseren van een passend 

onderwijsaanbod voor zorgleerlingen;

Ondersteunen van de ontwikkeling 

en professionalisering van de interne 

zorgstructuur.

• Niveau 2: Wat zou onze functie kunnen 

zijn in de breedtezorg (ambulante begelei-

ding nieuwe stijl)?

Professionaliseringstrajecten voor de 

toerusting van schoolteams voor de opvang 

van nieuwe zorgleerlingen (in functie van 

de door het bevoegd gezag geformuleerde 

ambitie voor doorontwikkeling van de 

basiszorg);

Ondersteunen van leerlingen,  leerkrachten 

en scholen bij het verbreden van de basis-

zorg.

• Niveau 3: Wat zou onze functie kunnen 

zijn in de dieptezorg?

Tijdelijke opvang van zorgleerlingen voor 

time-out of voor curatieve ondersteuning of time-out of voor curatieve ondersteuning of time-out

kortdurende therapeutische behandeling;

Ondersteuning via ZAT-teams van scholen 

in vroegtijdige signalering en interventie bij 

zorgleerlingen;

Speciale onderwijszorg voor complexe, 

meervoudige of diepe problematiek;

Expertisecentrum voor behoud, ontwik-

keling en innovatie van expertise voor 

zorgleerlingen.

Deze bezinning vindt bij voorkeur plaats in 

een gezamenlijk gesprek met alle speciaal 

onderwijsvoorzieningen in het samenwer-

kingsverband Passend onderwijs. Met alle 

scholen voor speciaal basisonderwijs en 

de scholen voor speciaal onderwijs binnen 

dat samenwerkingsverband. Door hierover 

met elkaar na te denken is een goed overleg 

met het samenwerkingsverband op basis 

van ondernemerschap beter mogelijk dan 

vanuit een defensieve insteek om de eigen 

voorziening liefst zo groot mogelijk in stand 

te houden. Alleen dan kunnen bedreigingen 

omgezet worden in kansen. 

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is 

senior adviseur op het gebied van 

(speciale) leerlingenzorg en het 

beleidvoerend vermogen 

van schoolorganisaties.

passend onderwijs
een adaptief probleem
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onderzoek

in spec t ie  r i c h t  z i c h  s t eed s  va k er  tot  s c h o o l b e s t u u r

Betrek schoolleiders veel meer bij overleg 

rond het inspectiebezoek. Dat vindt tweederde 

van de AVS-leden, blijkt uit onderzoek 

naar het functioneren van de inspectie. 

Steeds vaker spreekt de inspectie het 

schoolbestuur aan als eerstverantwoordelijke. 

Maar 38 procent van de respondenten vindt 

dat de schoolleiding het eerste aanspreekpunt 

moet zijn van de inspectie. Bijna de helft 

pleit voor een bespreking met het team en 

de inspecteur. tekst tineke snel

“Het is maar afwachten of de school het inspectierapport 

onder ogen krijgt, dat moet anders”, zegt AVS-voorzitter 

Ton Duif. “Het bevoegd gezag is formeel verantwoordelijk, 

maar maak de schoolleider en het team aanspreekpunt van 

de inspectie. En stuur het inspectierapport standaard zowel 

naar de school als naar het bestuur.”

De AVS heeft, in samenwerking met onderzoeksbureau 

Refl exy een enquête gehouden onder haar leden over het 

‘Maak schoolleider
en team aanspreekpunt 
van de inspectie’
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functioneren van de inspectie. Aanleiding was de toene-

mende stroom aan klachten over de inspectie. Zo’n 1.300 lei-

dinggevenden in het primair onderwijs hebben de vragenlijst 

ingevuld, een representatieve respons.

Bijna een kwart van de leden geeft aan dat de inspectie bij 

een controle vooruitgelopen heeft op wet- en regelgeving, in 

het bijzonder wat betreft het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

en Passend onderwijs. Met betrekking tot het OPP wordt in 

de meeste gevallen genoemd dat dit in de beoordeling is 

meegenomen en volgens sommige schoolleiders zelfs tot een 

onvoldoende oordeel heeft geleid. Opmerkelijk, want in het 

aangepaste toezichtkader van de inspectie van mei 2011 staat: 

“De aanpassing van het toezichtkader loopt uitdrukkelijk niet 

vooruit op wet- en regelgeving die nog in voorbereiding is, 

zoals de wetgeving Passend onderwijs en de voorgenomen wij-

ziging van de Wet op het Onderwijstoezicht.” Duif: “Richten 

op het ontwikkelingsperspectief is wel degelijk vooruitlopen 

op regelgeving. Dat is geen goede zaak.”

Meer dan de helft van de leden vindt dat het bestuur 

meer regie mag nemen richting de inspectie in plaats 

van te volgen en bijna de helft vindt dat er een betere 

afstemming nodig is in kwaliteitszorg tussen bestuurlijk 

en schoolniveau. Vergeleken met het basisonderwijs zijn 

met name leden werkzaam in cluster 2 van het speciaal 

onderwijs relatief vaker negatief over de invulling die 

wordt gegeven aan het aanspreken van het bestuur als 

eerstverantwoordelijke.

Ruim een derde van de schoolleiders geeft aan dat hoor 

en wederhoor niet geleid hebben tot aanpassing van het 

Een onderwijsinspecteur aan het werk. Foto: Chris Keulen/Hollandse Hoogte

6 0  p r o c e n t  v a n  d e  s c h o o l l e i d e r s 
e r v a a r t  v e r s c h i l l e n  i n 
p r o f e s s i o n a l i t e i t  t u s s e n 
i n s p e c t e u r s
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r e a c t i e  i n s p e c t i e  o p  e n q u ê t e  av s

Hoofdinspecteur primair onderwijs Leon Henkens zegt in 

een reactie op de enquête van de AVS over het vermeende 

vooruitlopen door inspecteurs op de wet- en regelgeving 

(onder andere ontwikkelingsperspectief in combinatie met 

Passend onderwijs): “Omdat de inspectie de kwaliteit van 

het onderwijs in de basisscholen voor leerlingen die op een 

eigen leerlijn zijn gezet wil bewaken en waarborgen, is in 

2009 het ontwikkelingsperspectief (OPP) in het toezichtkader 

opgenomen, als middel om de opbrengsten van deze 

leerlingen te verantwoorden. Dit moet worden gezien in het 

licht van stimulerend toezicht. Het OPP is nu ook opgenomen 

in het conceptwetsvoorstel Passend onderwijs, ter vervanging 

van het handelingsplan. Als het OPP straks een wettelijke 

verplichting is voor het speciaal onderwijs, zal de inspectie 

controleren of scholen aan dit voorschrift voldoen en zo nodig 

handhaven. Daar lopen we in onze benadering niet op vooruit, 

maar we vinden het wel verstandig om scholen hierop te 

attenderen.”

Henkens vertelt dat de inspectie weliswaar rapporteert aan 

het schoolbestuur, maar daarbij expliciet aan het bestuur 

vraagt de schoolleiding direct na ontvangst op de hoogte te 

stellen van het rapport. “De inspectie treedt met het bestuur in 

overleg over de uitkomsten van de kwaliteitsonderzoeken. Het 

bestuur kan daarbij de directie van de school uitnodigen. Uit 

eigen enquêtes van de inspectie blijkt dat 10 tot 15 procent van 

de besturen het rapport van de inspectie niet bespreekt met 

de schoolleiding. Dat is jammer en onverstandig. Schoolleiders 

doen er dan ook verstandig aan om zelf initiatieven te nemen 

richting hun bestuur.”

Over de klacht dat hoor en wederhoor niet altijd leiden tot 

aanpassing van het inspectierapport zegt Henkens: “Lang 

niet altijd zijn de wederhoorargumenten steekhoudend. In dat 

geval worden ze niet overgenomen. Als we niet overnemen, 

beargumenteren we dat schriftelijk. Besturen die het niet eens 

zijn met de reactie van de inspectie hebben de mogelijkheid hun 

visie aan het rapport toe te voegen. Maar dat gebeurt zelden.”

De hoofdinspecteur vindt het verder logisch dat inspecteurs 

naast de cijfers ook op zijn eigen oordeelsvorming 

afgaan. De inspectie hecht veel belang aan de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: aan gelijke beoordeling in 

gelijke situaties.

Over de gewenste adviesfunctie van inspectie zegt Henkens: 

“Voor het gebruik maken van intercollegiale toetsing en best 

practices is primair een rol weggelegd voor het bestuur en de 

onderwijsorganisaties. De inspectie publiceert soms brochures 

met goede voorbeelden. Daarnaast vind ik dat inspecteurs niet 

moeten schromen om scholen te wijzen op goede situaties in 

andere scholen.”

Tot slot zegt Henkens over de uitkomsten van de AVS-enquête: 

“De inspectie wil bevindingen en reacties van scholen graag 

benutten. Het onderzoek geeft aan dat er punten zijn waarop 

het nog beter kan. Dit betreft in elk geval de communicatie, 

van de inspecteur voor en na zijn onderzoek, maar ook van de 

inspectie in het algemeen. Dit was, is en blijft dan ook een van 

onze speerpunten voor de komende jaren.”

inspectierapport. De AVS vindt dat een behoorlijk hoog 

aantal: ruim een derde van de schoolleiders verschilt 

op onderdelen van mening met de inspecteur over het 

rapport.

Vooringenomenheid
De schoolleiders vinden de inspecteur in het alge-

meen deskundig, transparant en op een goede manier 

communiceren. Maar de ene inspecteur is de andere niet, 

zo blijkt uit het onderzoek. Ten aanzien van de professiona-

liteit van de inspecteur geeft 60 procent van de leden – die 

met meerdere inspecteurs te maken hebben gehad – aan 

verschillen in professionaliteit te hebben ervaren tussen 

deze inspecteurs. Het betreft hier met name schoolleiders 

van (zeer) zwakke scholen. Die verschillen in inspecteurs 

zitten vooral in visie en voorkeuren, kennis en ervaring 

Hoofdinspecteur primair onderwijs Leon Henkens: “Schoolleiders 
doen er verstandig aan om zelf initiatieven te nemen richting hun 
bestuur.”

‘ 1 0  tot  1 5  p r o c e n t  v a n  d e 
b e s t u r e n  b e s p r e e k t  h e t 
r a p p o r t  v a n  d e  i n s p e c t i e  n i e t 
m e t  d e  s c h o o l l e i d i n g .  d at  i s 
j a m m e r  e n  o n v e r s ta n d i g ’
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achtergrond

met het onderwijs, werkwijze en houding. De AVS vindt 

het een hoog percentage, dat verschillen in professionali-

teit van de inspecteurs ervaart. Een ander kritisch punt is 

de onafhankelijkheid van de inspecteurs. Bijna een derde 

van de schoolleiders vindt dat de inspecteur zich in de 

oordeelsvorming heeft laten leiden door zijn of haar eigen 

mening of die van een ander. Vooringenomenheid van de 

inspectie is een van de klachten die de AVS vaak hoort. 

“Ik vind het verwerpelijk, de inspecteur hoort objectief te 

zijn”, aldus AVS-voorzitter Duif.

Veel schoolleiders zijn ontevreden over de mate waarin 

rekening wordt gehouden met de vrijheid van onderwijs. 

Dit geldt met name voor de leden uit het algemeen bijzon-

der onderwijs. Driekwart van de leden geeft aan vooral 

behoefte te hebben aan meer oog voor de schoolspecifi eke 

situatie. De inspectie moet meer kijken naar de sociaalpe-

dagogische context van de 

school, vindt ook de AVS, 

want onderwijs is meer dan 

het aanleren van cognitieve 

vaardigheden: het onder-

wijs heeft ook een maat-

schappelijke rol.

De opbrengsten van het 

inspectiebezoek en het 

oordeel leiden bij de meeste 

schoolorganisaties tot con-

crete interventies. Veel min-

der vaak leidt het tot een 

herbezinning op het school-

beleid. Bijna de helft van de 

leden laat zich, ongeacht de 

eigen speerpunten, in het 

strategisch beleid niet lei-

den door het oordeel van de inspectie. Duif: “De inspectie 

bepaalt ook niet het beleid. De inspectie controleert of het 

naleven van regels gebeurt.”

De schoolleiders vinden het belangrijk dat de inspectie de 

kwaliteit van het onderwijs beoordeelt en een controleren-

de taak heeft en zijn hier ook positief over. Werken vanuit 

verdiend vertrouwen – hoe beter de kwaliteit, hoe minder 

intensief het toezicht – en aansluiten bij de instrumenten 

van de school vinden leden belangrijke uitgangspunten 

van het toezicht. Minder waarde hechten ze aan het pre-

ventief toezicht en het met voorrang onderzoeken van 

nalevingvoorschriften.

Kritische vriend
De schoolleiders zien graag een stimulerende inspectie in 

de rol van kritische vriend en sparringpartner. Ze willen 

een onafhankelijke inspecteur, die (positief-)kritisch is, 

zich kan inleven in de specifi eke situatie en ervaring heeft 

in het onderwijs. Als verbeterpunten voor de taken van de 

inspectie geeft ruim tweederde van de leden dan ook aan 

behoefte te hebben aan de rol van kritische vriend, 60 pro-

cent zou willen dat de inspecteur meer de rol van adviseur 

op zich neemt en 58 procent heeft behoefte aan de rol 

van samenwerkingspartner. De AVS vindt dit enigszins 

verrassend, want de taak van de inspectie is toch vooral 

controleren of regels worden nageleefd. Duif: “Ik vind 

wel dat de inspectie aan benchmarking kan doen. Meer benchmarking kan doen. Meer benchmarking

tips aan scholen geven om te gaan kijken op andere scho-

len met goede praktijkvoorbeelden.”

Tien procent van de leden heeft gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid kritische opmerkingen te plaatsen aan 

het eind van de enquête. Deze hebben onder andere 

betrekking op de werkwijze en positie van de inspectie: 

de nadruk ligt teveel op papier, er is te weinig maatwerk 

in de beoordeling en niet de inspectie, maar de beroeps-

groep zou de kwaliteit moeten bewaken. Ten aanzien van 

de professionaliteit van de inspectie merken de school-

leiders op: te weinig persoonlijke benadering, te weinig 

meedenkend en behoefte aan betere communicatie. Wat 

betreft de focus van het toezicht is er duidelijk behoefte 

aan een bredere kijk dan de leerresultaten. Sommige 

leden willen meer duidelijkheid over de normverhoging 

of vinden dat het toezicht teveel gericht is op cijfers. Ook 

wordt aangegeven dat de normverhoging problemen 

oplevert voor kleine scholen. Het toezicht heeft volgens 

enkele leden geleid tot een afrekencultuur, een cultuur 

gericht op wantrouwen en op het negatieve. Een vijfde 

deel van de opmerkingen is positief en gaat over de pret-

tige contacten, werken vanuit vertrouwen en het dienst-

baar zijn van de inspectie aan het onderwijs.

Ondanks alle kritische noten die de schoolleiders kra-

ken en de verbeterpunten die ze aangeven, geven ze 

de inspectie gemiddeld een 7+. Bovenschoolse leiding-

gevenden geven een hoger cijfer dan leidinggevenden 

op schoolniveau. Ook zijn er regionale verschillen in de 

beoordeling te zien. Leden in de regio Midden en Noord-

west geven een lager cijfer voor het inspectiebezoek dan 

leden in de regio Oost. 

m e e r  w e t e n ?
Lees het volledige onderzoeksrapport op www.avs.nl/

vereniging/meepraten (AVS Scholenpanel).

“De inspecteur hoort objectief 
te zijn”, vindt AVS-voorzitter 
Ton Duif.

b i j n a  d e  h e l f t  v a n  d e 
s c h o o l l e i d e r s  l a at  z i c h  i n 
h e t  s t r at e g i s c h  b e l e i d  n i e t 
l e i d e n  d o o r  h e t  o o r d e e l  v a n 
d e  i n s p e c t i e
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Op dertig locaties doen peuterspeelzalen 

en basisscholen mee aan de pilot Start-

groepen van het ministerie van OCW: 

een voorschool uitgebreid met een hbo-

leerkracht, onder regie van de school-

directie. Opbrengstgericht leren staat 

centraal in de aanpak. Zo moeten kinderen 

vanaf 2,5 jaar met een (taal)achterstand 

een goede start kunnen maken in het 

basisonderwijs. Hoe vergaat het hen in 

deze opstartfase? 

tekst astrid van de weijenberg

reportage

Jakub huilt. Hij kruipt met zijn duim in zijn mond bij juf 

Gerjanne Strijker van kbs De Wilgeroos in Beverwijk op 

schoot. Kaan zit achterstevoren op zijn stoeltje, te spelen 

met een speelgoedparapluutje. Dallas en Tess wachten rus-

tig af wat er gaat gebeuren. Juf Gerjanne heeft zojuist een 

aantal kinderen bij elkaar geroepen rond de thematafel. 

Om hen heen zijn de overige peuters van de startgroep druk 

bezig met hun spel. Op de tafel staan attributen die met 

regen te maken hebben. “Wat is dit, Dallas?”, vraagt de juf. 

“Blauwe laarzen”, antwoordt Dallas voorbeeldig. De jongens 

zijn nauwelijks geïnteresseerd. Ze willen weg. Spelen.

Gerjanne Strijker: ‘Ze zijn nog zó jong. Ze moeten nog erg 

wennen aan wat hier allemaal gebeurt. Soms kunnen ze 

hun aandacht erbij houden, soms niet. Dan houden we het 

heel kort.” Drie tot vier keer per ochtend haalt ze een klein 

groepje kinderen bij elkaar in een hoekje van het lokaal 

om bijvoorbeeld nog eens uit te diepen wat er die ochtend 

in de grote kring van de startgroep is gedaan. Met veel aan-

dacht voor woordenschat. Dat gebeurt heel kort. Daarna 

gaan de kinderen weer door met hun eigen spel. Met geza-

menlijk liedjes zingen, eten en drinken: activiteiten die 

normaal ook op een peuterspeelzaal plaatsvinden.

Leerkracht en peuter speelzaalmedewerker
veren igen krachten voor peuters

p i l o t  s t a r t g r o e p e n :  e e n n i e u w e  d o e l g r o e p  b i n n e n  h e t  b a s i s o n d e r w i j s
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Kbs De Wilgeroos en Stichting Welzijn Beverwijk, waartoe 

de peuterspeelzaal behoort, zijn de startgroep na de herfst-

vakantie begonnen in een van de groepsruimten van de 

peuterspeelzaal, met zestien kinderen in de leeftijd van 2 

of 3 jaar. Ze gaan vier dagdelen naar de startgroep. School 

en speelzaal staan in een wijk met veel laagopgeleide, 

sociaalarme ouders en veel niet-Nederlandstalige, onder 

andere Turkse en Poolse kinderen. Voorwaarde voor deel-

name was dat speelzaal en basisschool al samenwerkten. 

De speelzaal zit in hetzelfde gebouw als de basisschool. 

De medewerkers kennen elkaar. Ze werken met hetzelfde 

VVE-programma (PUK en KO voor de peuterspeelzaal en 

IK en KO voor de basisschool) en de peuterspeelzaalmede-

werkers nemen geregeld deel aan nascholingsactiviteiten 

voor de onderbouw van de school. Jaarthema’s worden op 

elkaar afgestemd en festiviteiten als Sinterklaas worden 

gezamenlijk gevierd. Daarom stond de startgroep al snel 

in de startblokken. De groep staat onder begeleiding van 

een pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal en 

een hbo-leerkracht met een pabodiploma. Deze laatste 

was gemakkelijk gevonden. Gerjanne Strijker begon 

haar carrière twaalf jaar geleden namelijk op dezelfde 

Leerkracht en peuter speelzaalmedewerker
veren igen krachten voor peuters

Leerkracht Gerjanne Strijker van kbs De Wilgeroos in Beverwijk aan de verteltafel met de peuters van de startgroep. Foto’s: Hans Roggen

n i e u w e  d o e l g r o e p  b i n n e n  h e t  b a s i s o n d e r w i j s
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peuterspeelzaal en deed tegelijkertijd de pabo. Ze werkt 

samen met pedagogisch medewerker Sjoukje Klaassens. 

Beiden zijn VVE-gecertifi ceerd. Niet alleen tijdens de kleine 

kring, maar op alle momenten van de dag is er aandacht 

voor de ontwikkeling van kinderen, vertelt Sjoukje. “Je 

bent veel bewuster bezig met bijvoorbeeld rekenprikkels, 

zoals sorteren van klein naar groot. Past dit kleine papier-

tje om deze grote doos?”

De meerwaarde van deze pilot boven het gebruikelijke 

VVE-programma zit volgens Wilgeroosdirecteur Maggie 

Bersma in de toevoeging van een leerkracht als Gerjanne, 

die goed weet wat er op school verwacht wordt van een vier-

jarige. Die ook gewend is om opbrengstgericht te werken. 

Bersma is voorstander van opbrengstgericht werken in de 

voorschoolse periode en ziet ook de meerwaarde van een 

peutertoets. “Het is goed om te weten hoe ver een kind is. 

Dat zie je niet altijd aan de buitenkant. Een kind kan soms 

heel lekker babbelen, maar blijkt op een woordenschat-

toets toch een E te scoren. Gerjanne weet waar ze naar toe 

moet werken en dat kan een eye opener zijn voor de peuter-eye opener zijn voor de peuter-eye opener

speelzaalmedewerker. En Sjoukje weet weer heel goed hoe 

je op een speelse manier de ontwikkeling van kinderen 

stimuleert.”

Krimp
De verschillende scholen die meedoen aan de pilot heb-

ben daar uiteenlopende redenen voor. Een impuls geven 

aan de voorschoolse periode is niet altijd het enige argu-

ment. Zo is er een kleine groep deelnemers geselecteerd in 

krimpgebieden. In de grensdorpen in Zeeuws-Vlaanderen 

bijvoorbeeld kiezen ouders vaak voor het Vlaamse kinder-

opvangsysteem en daarom ook voor het Vlaamse basis-

onderwijs. De kinderopvang is er goedkoper, met minder 

administratieve rompslomp en de kinderen gaan er al met 

2,5 jaar naar school. Basisschool De Vlaswiek in Koewacht 

(Terneuzen) mist door de Vlaamse concurrentie veel leer-

lingen. Directeur Joop Lijbaart: “Was deze pilot er niet 

geweest, dan waren we zelf met een vergelijkbaar project 

begonnen.” Zijn schoolbestuur neemt nu ook al een deel 

i n s p e l e n  o p  h e t  j o n g e  k i n d

Orthopedagoog en VVE-deskundige 

Paul Leseman weet te weinig van de 

startgroepen om er een oordeel over 

te geven, zegt hij. Wel publiceerde hij 

onlangs een rapport over de effecten 

van VVE in de stad Utrecht. Die effecten 

zijn sterk afhankelijk van de invulling 

van VVE door leidsters en leerkrachten. 

Leseman: “De sector kan nog wel een 

verbeterslag gebruiken. Daarbij is het 

opleidingsniveau (hbo of mbo) veel 

minder bepalend dan wij geneigd zijn 

te denken. Met een hbo’er gaat het 

niet automatisch goed. Een mbo’er kan 

met de juiste specialisatie heel goed 

met jonge kinderen werken. Eigenlijk 

weten we al behoorlijk goed aan welke 

knoppen we moeten draaien: een goed 

activiteitenaanbod dat de ontwikkeling 

stimuleert op sociaal-emotioneel en 

cognitief gebied. Waar het nu om gaat 

is goede training van het team en goede 

coaching op de werkplek.”

Op de scholingsdag voor de deel-

nemende schooldirecteuren en leer-

krachten van de pilotstartgroepen 

hield ontwikkelingspsycholoog Ewald 

Vervaet een prikkelende bijdrage. 

Vervaet benadrukt dat leerkrachten 

moeten inspelen op de ontwikkeling 

van de peuter. En die kan op die leeftijd 

enorm verschillen per kind. Je moet 

dus niet kijken naar de groep, maar 

naar het individu, zegt Vervaet. Samen 

met onder andere hoogleraar Sieneke 

Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog en 

taalpatholoog aan de universiteit van 

Groningen, heeft hij altijd gewaarschuwd 

tegen te vroeg beginnen met het 

aanleren van schoolse vaardigheden. 

Om dit te voorkomen is de startgroep 

ondergebracht bij de peuterspeelzaal en 

gaan de jongste kinderen niet (al) naar 

de basisschool.

Maar ook tegen VVE in de voorschool 

voert Goorhuis-Brouwer al jarenlang een 

kruistocht. Wat een kind de ene dag niet 

kan, kan het de volgende dag wel en de 

dag erop weer niet. Dat grillige verloop 

hoort bij de normale ontwikkeling van 

een kind, benadrukt Goorhuis-Brouwer 

steeds weer. “Een taalachterstand 

is pas aanwezig als kinderen minder 

presteren dan 90 procent van hun 

leeftijd genootjes, wat overeenkomt 

met een E-Citoscore. Een score onder 

het gemiddelde mag niet verward 

worden met een onvoldoende score.” 

(in Pedagogiek In Praktijk, oktober 

2011) Hierdoor krijgen te veel kinderen 

te vroeg een etiket, vindt Goorhuis-

Brouwer.

Ib’er Tineke den Hartog denkt dat de 

startgroepkinderen op de Woltjerschool 

in Rotterdam dat gevaar niet lopen. 

“Wij werken ontwikkelingsgericht. Dat 

betekent dat we de ontwikkelingslijn 

van de kinderen volgen. Van daaruit 

proberen we de kinderen te brengen naar 

de zone van de naaste ontwikkeling. 

Dus steeds een stapje verder. Maar wel 

steeds op hun eigen niveau.”

‘ h e t  o p l e i d i n g s n i v e a u 
i s  v e e l  m i n d e r 
b e pa l e n d  d a n  w i j 
g e n e i g d  z i j n  t e 
d e n k e n .  m e t  e e n 
h b o’ e r  g a at  h e t  n i e t 
a u to m at i s c h  g o e d ’

‘ w e  k i j k e n  n u  v e e l  b e w u s t e r 
n a a r  d e  d o o r g a a n d e 
o n t w i k k e l i n g  v a n  p e u t e r  n a a r 
k l e u t e r  e n  v e r d e r ’
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van de kosten voor zijn rekening, zoals de uitbreiding van 

uren van de peuterspeelzaalmedewerker.

In Rotterdam grijpt de Dr. J. Woltjerschool ieder initiatief 

aan om de samenwerking tussen speelzaal en basisschool 

te verbeteren. De school doet sinds dit schooljaar ook mee 

met de vergelijkbare Groep 0-pilot van de gemeente Rotter-

dam. Intern begeleider Tineke den Hartog: “Het is allemaal 

een voortzetting van wat we in 2000 begonnen zijn met 

VVE. Ik zie het als een logische stap op weg naar samen-

voeging van voorschool en basisschool. De peuterspeelzaal-

leidsters vroegen mij al geregeld om eens naar een kind te 

komen kijken. Maar nu voelen ze zich er echt bij horen. We 

kijken nu veel bewuster naar de doorgaande ontwikkeling 

van peuter naar kleuter en verder.”

Rol schoolleiders
De begeleiding van de OCW-pilot gebeurt door onder-

zoeks- en adviesbureau Oberon, de scholing door SLO, het 

nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. In de 

scholing worden ook de directeuren van de basisscholen 

heel bewust meegenomen. “Heel goed”, vindt directeur 

Martin Weij van de Woltjerschool. Maar hij had naast de 

leerkracht van de startgroep ook graag een adjunct of 

coördinator mee willen nemen. “Zij zijn er toch iets nau-

wer bij betrokken.” Directeur Bersma van De Wilgeroos 

zit juist zelf regelmatig om de tafel met de medewerkers 

van de startgroep. Samen bepalen zij bijvoorbeeld het dag-

programma: welke activiteiten organiseren we om welke 

ontwikkelingsgebieden te stimuleren? De VVE-methode is 

daarbij hun leidraad.

De Wilgeroos is ook een van de weinige scholen die al 

gestart is. Veel andere pilotscholen zitten nog in de voorbe-

reidende fase. Zij zijn blij met de extra tijd, tot juni 2012, 

die ze hebben gekregen om alles in bedrijf te hebben. Een 

ander knelpunt is voor sommige scholen de fi nanciering 

vanuit de gemeente. Gemeenten hebben voor de pilot 

getekend, maar niet allemaal lijken ze zich ervan bewust 

geweest dat dat ook fi nanciële consequenties kan hebben. 

De gemeenten moeten meer dan de gebruikelijk drie dagde-

len peuterspeelzaal vergoeden. Vaak gebeurt dat al, omdat 

de kinderen van de startgroep tot de VVE-doelgroep beho-

ren en al vier of vijf dagen naar de speelzaal gaan. Maar niet 

overal. In Beverwijk selecteerde directeur Bersma een aantal 

kinderen voor de startgroep van wie de gemeente vond dat 

ze niet tot de doelgroep behoren. Ouders moesten daarom 

de extra dagdelen zelf betalen en haakten om die reden af.

De manier waarop en door wie de meting naar de resulta-

ten van de pilots plaats zal vinden – wat is bijvoorbeeld het 

effect van de inzet van de hbo-leerkracht en hoe luiden de 

opbrengsten onder de peuters – is nog niet bekend.

Het is tijd voor de kinderen van de startgroep in Beverwijk 

om aan tafel te gaan voor limonade en een koekje. Jakub 

is nog nieuw en weet niet dat hij even moet wachten met 

drinken. Eerst zingen de kinderen namelijk een liedje. 

Kaan, die vorige week nog alleen maar kon huilen, is druk 

met zijn buurvrouw in de weer. Juf Sjoukje en Gerjanne kij-

ken toe: “Ongeloofl ijk, wat gaat dat wennen snel.” 

Peuterspeelzaalmedewerker Sjoukje Klaassens weet heel goed hoe je op een speelse manier de ontwikkeling van kinderen stimuleert.
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avs start schoolleidersopleiding met centrum voor na scholing

‘Gezocht: bekwame schoolleider.’ Door de vergrijzing dreigt er een tekort aan schoolleiders. 

Tegelijkertijd ontstaat er een kwalitatief probleem: de rol van schoolleiders wordt steeds 

complexer en vraagt andere leiderschapskwaliteiten dan voorheen. De AVS biedt daarom sinds 

kort met het Centrum voor Nascholing (CNA) een erkende schoolleidersopleiding aan. 

tekst lisette blankestijn

‘Een schoolleidersdiploma betekent
 een erkenning van het ambacht’

achtergrond
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‘Een schoolleidersdiploma betekent
 een erkenning van het ambacht’

Ben van der Hilst, directeur van CNA. “Er heeft de afgelo-

pen jaren een omslag plaatsgevonden in het onderwijs. De 

overheid bepaalt steeds minder welke richting een school 

kiest, scholen hebben meer autonomie. Een school is van 

uitvoeringsorganisatie ontwikkelingsorganisatie geworden. 

De richting is nu meer onderwijskundig, en afhankelijk 

van leiderschap. Daarvoor is een nieuw soort leiderschap 

nodig. Sommige schooldirecteuren zijn meegegroeid met 

die ontwikkeling, maar veel ook niet. Die kunnen op de 

winkel passen, maar weten niet hoe ze moeten leiding-

geven aan een team van professionals die zichzelf willen 

ontwikkelen. Tijdens onze schoolleidersopleiding besteden 

we veel aandacht aan persoonlijk leiderschap. Ook het 

ambachtelijke stuk is heel belangrijk, denk aan sturingsdo-

meinen als de school- en onderwijsorganisatie, het perso-

neel, facilitaire aangelegenheden, de cultuur die er heerst 

in je school. En: welke achtergrondfactoren spelen er mee? 

Wet- en regelgeving? Al dat soort zaken komt aan bod. De 

crux is: een schoolleider anno nu moet conceptueel kun-

nen denken. Veel schoolleiders zijn doeners, ze abstraheren 

nog niet voldoende. Maar als je vooruit wilt moet je toch 

over een helikopterblik kunnen beschikken. Daarom leren 

wij schoolleiders diepgravend analyseren: wat is de oorzaak 

Kwaliteitsregister Er zijn veel schoolleiders die na 

een carrière als leerkracht geen diploma’s meer hebben 

gehaald. Misschien wel 80 procent, schat Van der Hilst. 

Dat is ongewenst, vindt AVS-directeur Michiel Wigman. 

“Je moet ervoor zorgen dat je gekwalifi ceerd bent, en 

met een diploma kun je dat aan de buitenwereld tonen. 

Een verplichte registratie in een kwaliteitsregister voor 

schoolleiders zou goed zijn. Onze sector heeft geen intern 

mechanisme dat kwaliteitseisen toetst, zoals dokters en 

advocaten dat hebben. De klant, de ouder, heeft geen 

structurele rol. Ik vind dat de beroepsgroep dit zelf moet 

organiseren.” “Een soort kennisbasis voor schoolleiders, 

dat zou een mooie leidraad voor het register zijn,” vindt 

Van der Hilst, “en daar hoort het bijhouden van kennis 

dan bij. Schoolleiders hebben daarin een voorbeeldfunc-

tie voor hun team. Maar in een register horen naast oplei-

dingen ook ‘prestaties thuis’. Heb je als schoolleider een 

zwakke school weer op peil weten te krijgen? Dan is dat 

relevant.”

Actualiteit Schoolleiders zien zich met tal van actu-

ele ontwikkelingen geconfronteerd: Passend onderwijs, 

terugloop van het leerlingenaantal, hoge werkdruk, et 

cetera. Van der Hilst: “In het curriculum pakken we al dit 

soort sturingsvraagstukken op. Vervolgens koppelen we 

ze aan de praktijk. Dat doen we langs drie lijnen: onder-

zoek, onderzoeksmatig leidinggeven en refl ectie. Met 

onderzoek leren onze cursisten een probleem uit hun 

praktijk uit te vergroten. Wat moet ik weten om dit te 

kunnen oplossen? Welke vakliteratuur hoort daarbij? Met 

die vaardigheden leren ze onderzoeksmatig aan de slag 

te gaan. Stel: het leerlingenaantal loopt terug. Dan leer je 

om dat probleem van alle kanten te bekijken. Je verzamelt 

demografi sche data, zoekt uit hoe andere scholen het 

doen, benut onderzoeksliteratuur. Zo ga je het probleem 

oplossen. In de refl ectielijn besteden we aandacht aan die 

ontwikkeling van onderzoekscompetenties van jou als 

schoolleider, maar ook aan de leerprocessen van je leer-

krachten. Want ook zij moeten zich blijven ontwikkelen. 

Die refl ectielijn bestaat dus uit twee componenten.”

Wildgroei Tal van kweekvijvers, cursussen en oplei-

dingen proberen in het tekort aan goede schoolleiders te 

voorzien. Hoe kies je als (aankomend) schoolleider een 

goede opleiding? “Schoolbesturen denken te weinig inte-

graal na over professionalisering, ” vindt Van der Hilst. 

Er worden veel incompany trajecten aangeboden, maar 

een opleiding met open inschrijving biedt altijd betere 

kwaliteit. Anders dreigt inteelt; voor je het weet zit je 

weer samen te mopperen over de organisatie. Ik vind die 

hospitalisatie van het onderwijs een groot probleem, 

het is een gevaar voor dat soort kweekvijvers. Daarom 

raad ik iedereen aan om een open opleiding te kiezen. 

Geaccrediteerd, dat geeft veel meer zicht op de kwaliteit 

dan alleen een CEDEO-certifi caat aan de muur. Kies altijd 

een opleiding met een duaal karakter. Daarnaast vind 

van je probleem, wat is het gevolg, hoe los je het op? Daar-

bij hebben we een centrale focus: het leren van leerlingen. 

Dat staat voorop, en daarvoor is een goede school nodig 

met een gekwalifi ceerde leider. Een schoolleidersdiploma 

betekent een erkenning van het ambacht.”

De schoolleidersopleiding biedt twee programma’s. Een 

voor aankomende schoolleiders en schoolleiders die net 

gestart zijn, en een voor meer ervaren schoolleiders die 

hun kennis willen opfrissen of willen doorgroeien naar 

bovenschools management.

“Veel schoolleiders zijn doeners, ze abstraheren 
nog niet voldoende. Een schoolleider anno nu 
moet conceptueel kunnen denken”, aldus CNA-
directeur Ben van der Hilst. Foto: CNA
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Professionaliseer
bij Windesheim
Bij Windesheim heeft
u volop mogelijkheden:

 Master Special Educational Needs

 Master Learning and Innovation

 Lerarenopleiding Basisonderwijs

  Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs,

Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

 Diverse (post-hbo) cursussen en trainingen

Kijk voor het complete overzicht op
www.windesheim.nl

OPEN AVOND
20 JANUARI 2012
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Voor school en privé

Veel scholen samen kunnen beter 
en goedkoper inkopen. Dat is het 
idee achter AVS Voordeel. Om u te 
helpen bij het kiezen uit het vaak 
versnipperde aanbod, hebben we 
afspraken met diverse aanbieders 
gemaakt; met het oog op hoge 
kwaliteit en een lage prijs.

Schoolvoordeel:
Administratie en informatie, Advies en begeleiding
ICT en multimedia, Verbruiksmateriaal, Educatie, 
Huisvesting

Privévoordeel:
Financiën & administratie, ICT & multimedia, wet & recht 
en o.a. beauty & health, elektronica, ontspanning en 
mobiliteit.

Meer informatie: 
www.avsvoordeel.nl of mail voordeel@avs.nl

AVS Voordeel
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s c h o o l l e i d e r s o p l e i d i n g  i n t e g r a a l  l e i d e r s c h a p  i  &  i i  i n  h e t  ko r t

ik het belangrijk dat er een verbinding is met kennisin-

stituten, vanwege de onderzoekscompetenties. Die onder-

zoekscompetenties zorgen voor de duurzaamheid van je 

opleiding. Kennis veroudert immers. Als je weet hoe je iets 

moet onderzoeken en toetsen aan de praktijk, kun je ken-

nis up to date houden. Onze opleiding onderscheidt zich 

van andere opleidingen omdat we de eerste, geaccredi-

teerde masteropleiding hebben, vanwege de aandacht voor 

onderzoek (het CNA is gelieerd aan de Universiteit van 

Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam), én omdat 

we een gecombineerde opleiding bieden voor schoolleiders 

uit het primair en voortgezet onderwijs en het middel-

baar beroepsonderwijs. Deelnemers vinden die mix een 

verrijking.” “Wij hebben als AVS een nauwe verbinding 

met het veld en de beleidsmakers en weten daardoor voor 

welke uitdagingen schoolleiders zich gesteld zien”, voegt 

AVS-directeur Wigman toe. “Die kennisvoorsprong nemen 

we mee in deze opleiding. Daarnaast is het leren van 

en met elkaar in kleine groepen een bewezen succesvol 

concept. Het heeft een duidelijk toegevoegde waarde in 

leerprocessen.”

Alumnibeleid Het is duidelijk: met alleen deze oplei-

ding ben je er niet, als schoolleider. Hoe kun je je vakken-

nis het best bijhouden? Van der Hilst: “Door deel te nemen 

aan een community of practice, en daar verder te bouwen aan 

je portfolio. Met je studiegenoten van de schoolleidersop-

leiding bijvoorbeeld. Daarom werken we aan een alumni-

beleid. Ik zou graag samen met de AVS regionaal gespreide, 

gecertifi ceerde kringen opzetten, waarin het alleen over lei-

derschap zal gaan. Niet over de inhoud van het onderwijs, 

maar over het leidinggeven daaraan.” Daar voelt Wigman 

ook voor. “Ik denk aan masterclasses en cursussen aan de 

hand van wetgeving. AVS en CNA zouden voor begeleiding 

kunnen zorgen. Het is belangrijk dat schoolleiders elkaar 

kunnen ontmoeten. Via alumnibijeenkomsten, maar ook 

online. Zodat deelnemers op verschillende manieren duur-

zaam verbonden blijven met elkaar en de inhoud.”

Professionalisering beroepsgroep Waarom heb-

ben de AVS en CNA voor elkaar gekozen? “Vanwege de kwa-

liteit”, zegt Michiel Wigman. “CNA kon een erkende mas-

teropleiding bieden. Deze schoolleidersopleiding vormt 

nu het hart van onze School for Leadership. De trajecten 

ervoor (Kweekvijvers, Oriëntatie op management) en erna 

(Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties 

en opleidingen voor bestuurders) sluiten er logisch op aan. 

De totale opleidingslijn van de AVS wordt een essentieel 

onderdeel van een centrum voor educatief leiderschap, dat 

komend jaar voor het funderend onderwijs beschikbaar 

komt. We bedienen zo’n 5.000 schoolleiders en zien profes-

sionalisering van de beroepsgroep als onze taak.” Van der 

Hilst geeft aan dat CNA het landelijk netwerk van de AVS 

goed kan gebruiken. En: “De AVS-adviseurs zorgen voor een 

vertaling van de vraag van schoolleiders naar de opleiding. 

Ook is het interessant om ons alumnibeleid te koppelen 

aan de vereniging. Het is goed dat CNA samen met de AVS 

de opleiding uitvoert. Dan kan de AVS ons als belangenver-

eniging kritisch blijven volgen.” 

•  Aangeboden door de AVS i.s.m. CNA

•  Doelgroep Integraal leiderschap I: adjunct-directeuren, 

ib’ers, bouwcoördinatoren, leerkrachten, teamleiders 

e.a. met leiderschapsambities (aspirant en beginnende 

schoolleiders po)

•  Doelgroep Integraal leiderschap II: functioneel 

leidinggevenden met competenties op niveau I (ervaren 

schoolleiders po)

•  Mogelijkheid tot het volgen van de geaccrediteerde Master 

in Educational Leadership

•  Vergoeding Lerarenbeurs mogelijk

•  Duur: één jaar, studielast circa 560 uur

•  Locaties: Amsterdam, later wellicht ook Utrecht en een 

locatie in Noord-Nederland

Meer informatie en aanmelden: www.avspifo.nl

of mail naar schoolforleadership@avs.nl. 

De speciale opleidingsbrochure kunt u ook 

telefonisch opvragen bij de AVS, tel. 030-

2361010.

AVS-directeur Michiel Wigman: “We bedienen zo’n 5.000 school-
leiders en zien professionalisering van de beroepsgroep als onze 
taak.” Foto: Hans Roggen
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Hoe beïnvloed ik 
de opbrengsten?

Welke informatie
heb ik nodig?

1

Hoe kom ik aan 
informatie?

Wat is nodig 
om succesvol
te zijn?

Hoe duid ik 
de informatie?

2
3

4

5

Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nl

In de publicatie ‘Weten en verbeteren; Informatie- en 
interventie canon; Opbrengstgericht werken in het primair 
onderwijs’ is opbrengst gericht werken gekoppeld aan good 
governance. Door deze koppeling wordt voor alle functies 
binnen een organisatie inzichtelijk wat wiens rol is als het om 
opbrengst gericht werken gaat. Hierdoor ontstaat een helder 
beeld over hoe iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid 
voor de onderwijsopbrengsten kan invullen. 

U kunt boeken bestellen 
voor  22,50 exclusief 
verzendkosten via www.
vanbeekveldenterpstra.nl

Harm Klifman en Martine Fuite verzorgen ‘op maat’ 
trainingen over dit thema voor uw school of bestuur: 
harm.klifman@vbent.org of martine.fuite@vbent.org

verbeteren
enWeten

Informatie- en interventiecanon 
Opbrengstgericht werken
in het primair onderwijs

Martine Fuite en Harm Klifman

U kunt boeken bestellen 
voor 
verzendkosten via www.
vanbeekveldenterpstra.nl

verbeteren
enWeten

Informatie- en interventiecanon 
Opbrengstgericht werken
in het primair onderwijs

De doorbraak in
opbrengstg ericht werken

Nu al tweede druk
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Ook De Dorpsschool in 
Bathmen heeft gebruik gemaakt 
van AVS Voordeel en gekozen 
voor Multifi lm zonwering. 

Koop Multifi lm voordeliger met 
AVS voordeel, lees op de website 
meer over de voordeelregeling of 
ga direct naar www.multifi lm.nl

Multifi lm: én warmtewering én
lichtwering én kostenbesparing

Ingenieursburo De LeeuwIngenieursburo De LeeuwIngenieursburo De LeeuwIngenieursburo De LeeuwIngenieursburo De Leeuw
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Harm Beertema, 

woordvoerder (primair) onderwijs namens de PVV in de Tweede Kamer.

politieke column

miljoenen voor huisvesting 
blijven op de plank liggen
Ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat de 

gemiddelde ouderdom van schoolgebouwen 

veertig jaar is. Achterblijvende veiligheid, 

problemen met verwarming en ventilatie, 

gebouwen die wel groot zijn in vierkante 

meters, maar niet functioneel, omdat er 

geen andere activiteiten kunnen plaats-

vinden dan onderwijs. Eén van de vele 

problemen is het slechte binnenklimaat. 

Op 80 procent van de scholen is de CO2- 

concentratie veel te hoog en is er sprake 

van een ongezonde concentratie fi jnstof. 

De luchtkwaliteit in schoolgebouwen is 

aanzienlijk slechter dan in kantoren en 

gevangenissen.

Toch komt nieuwbouw van basisscholen 

moeilijk van de grond. Schoolbesturen 

zouden jaarlijks 1,4 miljard moeten ont-

vangen via het Gemeentefonds, maar in 

2009 verdampte er 300 miljoen en in 2010 

nog eens 250 miljoen. Zoveel geld blijft 

op de plank liggen of het wordt door de 

gemeenten voor andere doelen aangewend. 

Het geld is tenslotte niet geoormerkt, dus 

als er lantaarnpalen nodig zijn, dan komen 

die er. Zo zijn er over het land verspreid vele 

leerlingen die hun hele basisschoolcarrière 

in bedompte noodgebouwtjes doorbrengen. 

Met mooie straatlantaarns voor de deur; dat 

dan weer wel.

Dat probleem schreeuwt om een oplos-

sing. De PvdA wilde het oplossen door 

scholenhuisvesting onder te brengen in 

een investeringsfonds. Zo’n fonds zou de 

ontwikkeling en de exploitatie van scholen 

naar zich toe trekken, vanaf de voorbe-

reidingsfase tot en met de exploitatie, 

inclusief de verhuur en het onderhoud. Ook 

bestaande scholen zouden erin worden 

ondergebracht en worden terugverhuurd 

aan gemeenten. Institutionele beleggers, 

in het bijzonder pensioenfondsen, zouden 

interesse hebben om te investeren in 

schoolgebouwen. De PvdA heeft dat inder-

tijd door staatssecretaris Sharon Dijksma 

laten onderzoeken.

Als PVV-kamerlid was ik niet gecharmeerd 

van alweer een instelling waarin veel 

geld en dus macht is geconcentreerd. De 

bestuurlijke drukte in de corporatistische 

onderwijsprovincie leidt altijd weer tot 

ongewenste machtsconcentraties en tot 

afstand tussen partijen die er toe doen (in 

dit geval de schoolbesturen) en de bestuur-

ders uit de kleilaag rond het onderwijs. 

Zo’n Investeringsfonds Scholenbouw heeft 

alle ingrediënten in zich om een concentra-

tie van macht te worden, met waarschijnlijk 

veel ex-politici als bestuurder, zoals je die 

ook tegenkomt in woningcorporaties, sec-

torraden, kenniscentra, et cetera. De schaal 

wordt groot, omdat de gezochte samenwer-

king met pensioenfondsen pas gerealiseerd 

kan worden met een minimale pot van 

100 miljoen euro. In het primair onderwijs 

vinden we nog veel kleine besturen en die 

zullen naar mijn inzicht te afhankelijk wor-

den van een dergelijk investeringsfonds. 

Ik zeg: niet doen! Maar wat dan wel?

Het ligt het meest voor de hand om de 

huisvestingsgelden, niet alleen voor het 

basisonderwijs, maar ook voor het voort-

gezet onderwijs, direct naar de scholen te 

sturen en het tussenstation ‘Gemeente’ over 

te slaan. Net zoals de onderhoudsgelden 

voor het buitenonderhoud ook direct naar 

de scholen gaat, als de CDA-motie – die bij 

de Algemene Beschouwingen is aangeno-

men – uitgevoerd gaat worden. Vandaar dat 

ik de volgende motie heb ingediend:

“... overwegende, dat scholen in Nederland 

is staat gesteld moeten worden om alle 

middelen die beschikbaar zijn ook daad-

werkelijk in te zetten; constaterende dat dit 

ten aanzien van de huisvestingsmiddelen 

niet voldoende gebeurt, getuige het feit dat 

gemeenten jaarlijks honderden miljoenen 

euro’s voor onderwijshuisvesting uit het 

Gemeentefonds onbenut laten of voor 

andere doelen inzetten; verzoekt de rege-

ring om het huisvestingsbudget van scholen 

rechtstreeks en geoormerkt beschikbaar te 

stellen aan de schoolbesturen die dat wil-

len en die de competenties hebben om die 

middelen adequaat te beheren, net zoals 

dat gebeurt met de middelen voor buitenon-

derhoud... “

Als u deze column leest weet u inmiddels of 

de motie het gehaald heeft of niet. Mocht zij 

het halen, dan komen er honderden miljoe-

nen beschikbaar voor het onderwijs. 

De motie van Harm Beertema werd door de 

Tweede Kamer aangenomen.
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Bij het reguliere inspectiebezoek werd een school 

aangesproken op het aantal gebroken schoolweken 

dat gepland was in schooljaar 2011/2012. Volgens de 

school waren het er zeven; de inspectie dacht daar 

anders over. Welke normen gebruikt de inspectie nu 

precies?

tekst theo van den burger

De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de 

volgende uitgangspunten:

1  In een schoolweek wordt aan de leerjaren 3 tot en met 8 in 

beginsel op niet minder dan vijf dagen onderwijs gegeven. 

Dit uitgangspunt geldt niet voor de leerjaren 1 en 2.

2  Scholen mogen niettemin voor de groepen 3 tot en met 8 

maximaal zeven keer per jaar een vierdaagse schoolweek 

inroosteren. Dit is naast de weken waarin een algemene feestdag 

valt of waarin, naar plaatselijk gebruik, traditioneel een vrije dag 

wordt gegeven.

3  Scholen mogen in principe voor de groepen 3 tot en met 8 

geen driedaagse of nog kortere schoolweken inroosteren. 

Uitzonderingen zijn:

 a   De school plant een vrije dag voor of na een algemene 

feestdag. Voorbeeld: de vrijdag na de donderdag van 

Hemelvaart. Of als men de meivakantie op Koninginnedag laat 

beginnen en Koninginnedag niet op maandag of dinsdag valt. 

De onvolledige schoolweek die daardoor ontstaat telt wel mee 

voor de maxi maal zeven onvolledige schoolweken.

 b   Het is voor de ontwikkeling van de school gewenst bij uit-

zon dering een tweedaagse studiebijeenkomst voor het 

team te beleggen. Als deze tweedaagse is opgenomen in de 

jaarplanning, overeengekomen met de MR en gecommuniceerd 

met de ouders, dan wordt dit toegestaan. De driedaagse 

school week die daardoor ontstaat telt wel mee voor de 

maximaal zeven onvolledige schoolweken.

 c   Een driedaagse schoolweek als gevolg van het plannen van 

een studie dag voorafgaand aan of volgend op een algemene 

feest dag. Zo’n driedaagse schoolweek telt wel mee voor de 

maximaal zeven onvolledige schoolweken. Eendaagse of 

tweedaagse schoolweken als gevolg van een studiedag of vrije 

dag zijn niet toegestaan.

4  Een school kan, als gevolg van de regeling spreiding zomer-

vakantie, de zomervakantie verlengen met hoogstens twee dagen 

voorafgaand aan of volgend op de door de overheid vastgestelde 

vakantieperiode. Een driedaagse of vierdaagse schoolweek die 

als gevolg van deze regeling ontstaat is toegestaan. De drie- of 

vierdaagse schoolweek die hierdoor ontstaat telt wel mee als één 

van de zeven onvolledige schoolweken.

5  Via een overzicht van vakantie en vrije dagen/studiedagen in de 

schoolgids moet voor ouders duidelijk zijn in welke weken slechts 

vier dagen wordt lesgegeven, zodat ouders al vóór het begin van 

het schooljaar hiervan op de hoogte zijn.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

1 4  d e c e m b e r  a a n s ta a n d e

Onderwijscafé over toetsen
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op woensdag 14 decem-

ber in studio Dudok te Den Haag - naar aanleiding van steeds meer 

verplichtingen vanuit de overheid - een onderwijscafé ‘Toetsen van 

of voor het onderwijs’. Gaat het nu om beoordelen en afrekenen of 

om de versterking van het onderwijsleerproces? Meer informatie en 

aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl

v e r e n i g i n g

Jaarverslag digitaal 
beschikbaar

Het AVS-jaarverslag over schooljaar 2010/2011 is 

verschenen. Het document is te downloaden via 

www.avs.nl/vereniging/overdeavs/organisatie.
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c o n f e r e n t i e  v r o u w e l i j k e 
s c h o o l l e i d e r s

Prima sfeer en inhoudelijk 
geslaagde workshops

De AVS organiseerde op 10 november voor de achtste keer een con-

ferentie speciaal voor vrouwelijke schoolleiders. Het thema was ‘Jij 

bent de bron’, over plezierig leiderschap. Het verhaal van inleider en 

jong managementtalent Louise van Nispen illustreert dat je met lef, 

optimisme en een beetje geluk ver kan komen. Via heldere doelstel-

lingen, keuzes, taken en verantwoordelijkheden, duidelijke commu-

nicatie, waardering van initiatieven van medewerkers en het vieren 

van successen vond ze haar weg naar love what you do. Plezierig 

leiderschap is volgens Van Nispen: “Een baas die vertrouwen geeft, 

geen politieke spelletjes speelt, doet wat ie zegt en duidelijke keu-

zes maakt.” Samen met workshops over taal en miscommunicatie, 

opbrengstgericht systeemleiderschap en energiemanagement 

was het een inhoudelijk geslaagde dag. Vrouwelijke schoolleiders 

waarderen een conferentie speciaal voor hen. Enkele reacties: “Het 

heeft wel wat, alleen vrouwen. Je gaat gemakkelijk met elkaar in 

gesprek.” En: “Met alleen vrouwen voel ik nog meer (h)erkenning. 

Dan denk ik: wat fi jn, dat ik niet de enige ben.”

Lees het complete verslag op www.avs.nl/

conferentievrouwelijkeschoolleiders.

t o o n  g e r b r a n d s  c e n t r a l e  i n l e i d e r 
o p  av s - c o n g r e s  2 0 1 2

Volledig programma AVS-congres bekend

Het programma van het 
AVS-congres 2012, dat 
plaatsvindt op vrijdag 
16 maart in het NBC in 
Nieuwegein, is rond. Maak 
gebruik van de aantrekkelijke 
vroegboekkorting en 
schrijf u in vóór 8 februari 
aanstaande!

Deelnemers kunnen een keuze maken uit vier plenaire sessies en 

19 workshops. Deze zijn ingedeeld in twee thematische routes: 

‘Lerend leiden’ en ’Leidend leren’. De inleidende sessie wordt 

verzorgd door Toon Gerbrands, directeur van voetbalclub AZ en ex-

bondscoach van het Nederlands heren volleybalteam – waarmee hij 

Europees kampioen en sportploeg van het jaar werd. 

Gerbrands is auteur van meerdere succesvolle boeken over 

teambuilding en motivatie. Dit jaar heeft de AVS vier interna-

tionale sprekers aan zich weten te binden: David Hopkins, 

John West-Burnham, Pasi Sahlberg en Sahlberg en Sahlberg Jan Bommerez. Zij ver-

zorgen ook verdiepende  masterclasses op donderdag 15 maart.

Zoals elk jaar kent het AVS-congres een uitgebreide informatie-

markt, met voor het onderwijs relevante organisaties en partners. 

De congresdag wordt opgeluisterd met cabaret en muziek en 

afgesloten met een Drinks & Bites: napraten onder het genot van 

een uitgebreid assortiment aan (internationale) versnaperingen, 

ter plaatse door koks bereid.

Lees het volledige congresprogramma in de bijgesloten brochure. 

Of kijk voor meer informatie en inschrijven voor de masterclasses 

en/of het congres op www.avs.nl/congres2012.

extra:
masterclasses

op 15 maart
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Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

Meld u nu 
aan voor 

de master!

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP
NVAO geaccrediteerd!

Bent u schoolleider en wilt u opbrengstgericht leiderschap 
effectief inzetten ter verbetering van leerlingresultaten? 

Schrijf u dan nu in voor de Master Educational Leadership! 
De master start in januari 2012. 

Meer informatie: www.pentanova.nl
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TTeTeTeTeTeTeTTeTeTeaacccccccccchhLLiikkee aaCChhaammppppppppiioonn
49 technieken om leerlingen te laten excelleren

Teach Like a Champion, dé bestseller uit de VS komt in januari '12 uit in Nederland

Voor excellente leraren!

49 technieken
Maak kennis met de Teach-technieken tijdens de conferentie op 18 januari in
Rotterdam en ontvang gratis de Nederlandse editie van Teach Like a Champion.

The Big Mo Impro Theatre Show is erbij!

Inschrijven: www.teachnederland.nl

Twitter: @Teachnederland www.teachnederland.nl

Bezoek de 
Teach-conferentie 

op 18 januari
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Ik zoek een...
Meester!
www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle vacatures
in het primair 
onderwijs!

svacaturebank.nl

mair 
!
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l i d  w o r d e n

Voor slechts u 25 AVS-lid!
Als u nu lid wordt van de AVS betaalt u tot 1 augustus aanstaande 

slechts 25 euro (voor het persoonlijk deel van de) contributie – als 

u (minimaal) lid blijft tot 1 augustus 2013 – en kunt u voor de leden-

prijs naar het AVS-congres 2012 (leden betalen ruim 50 procent 

minder dan niet-leden). Daar bovenop geldt een aantrekkelijke 

vroegboekkorting als congresdeelnemers zich vóór 8 februari 2012 

aanstaande inschrijven.

Dus: word AVS-lid en/of maak uw collega(‘s) voordelig lid en bezoek 

samen het AVS-congres! Bovendien profi teert u ook nog eens van de 

oplopende korting op uw eigen contributie bij het aanbrengen van 

een of meerdere leden.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

a v s  i n  d e  p e r s

Over prestatiebeloning, het vak 
internet en WEF

AVS-voorzitter Ton Duif sprak op 18 november op Radio 1 over de 

experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs. Duif is niet 

tegen beloningsdifferentiatie vanuit het oogpunt van waardering 

voor extra gas geven. Wel staat hem tegen dat het geld hiervoor 

wordt weggehaald bij Passend onderwijs. Op 1 november ging Duif 

eveneens op Radio 1 in discussie over internet als apart vak in het 

onderwijs. Duif is hier geen voorstander van maar wil internetge-

bruik door alle vakken heen toegepast zien. Internet als verplicht 

vak op de pabo juicht hij wel toe, omdat leerkrachten nog onvol-

doende toegerust zijn op dat vlak. Tot slot sprak Duif op 24 novem-

ber op Radio 1 over de doelstellingen van het World Education 

Forum, www.worldeducationforum.com/nl.

u w  p e r s o o n l i j k e  g e g e v e n s

Mijn AVS
De AVS heeft er belang bij dat de persoonlijke gegevens, 
zoals e-mailadressen, van leden up to date zijn. 
Via Mijn AVS kunnen leden deze gegevens inzien, 
wijzigen en aanvullen.

Bijvoorbeeld een nieuw adres na verhuizing, een nieuw tele-

foonnummer of (ander) e-mailadres. Ga voor Mijn AVS naar 

www.avs.nl/mijnavs. De volgende gegevens zijn nodig om in te 

loggen: achternaam, geboortedatum en lidmaatschapsnummer.

m e t  t 1 0 0  ko r t i n g  o p  s t u d i e r e i s
n a a r  k r a k a u !

Leer omgaan met Poolse 
leerlingen

Hoe organiseren Nederlandse scholen de eerste opvang 
van Poolse leerlingen? Wat verwachten Poolse ouders 
van de school en hoe communiceert de school met hen? 
Op verzoek van diverse leden organiseert de AVS van 
6 tot en met 9 maart 2012 een studiereis naar Krakau in 
Polen met als thema het onderwijs in Polen en Poolse 
leerlingen in Nederland. Ga mee met deze bijzondere 
reis en ontvang 100 euro korting bij inschrijven vóór 
15 januari aanstaande!

De behoefte aan deze 

educatieve reis is een 

rechtstreeks gevolg van 

de instroom van kinderen 

uit Poolse gezinnen in een 

fl ink aantal Nederlandse 

scholen. Het ziet er naar 

uit dat deze gezinnen zich 

permanent vestigen en dat in de nabije toekomst veel meer Poolse 

leerlingen onze scholen bevolken. Via schoolbezoeken, gesprekken 

met schoolleiders, leerkrachten en lokale autoriteiten ontstaat 

inzicht in de organisatie van het Poolse onderwijs en in de opvoe-

dingsdoelen van ouders en maatschappij.

Krakau is de derde stad van Polen en volgens velen een van de 

mooiste steden in Midden-Europa. De historische binnenstad, die 

ongeschonden de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, staat op de 

Unesco Werelderfgoedlijst.

Meer informatie en inschrijven: 

www.avs.nl/vereniging/internationaal (Educatieve reizen)

o p r o e p

KRO Brandpunt over relatie 
school-ouders

Hebben ouders nog vertrouwen in schoolleiding en leerkrachten 

of staan ze om het minste of geringste op hoge poten in de school 

om verhaal te halen? Hoe benadert de ouder van tegenwoordig 

school en leerkracht? Het KRO-televisieprogramma Brandpunt 

werkt aan een reportage over de verhouding tussen leerkrachten/

docenten en ouders in het basis- en voortgezet onderwijs, die half 

december wordt uitgezonden. De redactie is ter voorbereiding 

daarvan  op zoek naar schoolleiders en leerkrachten die (anoniem) 

over hun ervaringen willen praten. Interesse? Mail dan naar Myrthe 

Buitenhuis, myrthe.buitenhuis@kro.nl.
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Trainingen & opleidingen
Januari 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Theorie U in de school 12 januari Bob Ravelli i.s.m. Natuurlijk Leren

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 13 januari Bob Ravelli

• Van IPB naar HRM 17 en 31 januari Tom Roetert

• Minileergang Middenmanagement 18 januari  Bob Ravelli

• Meesterlijk coachen 19 en 20 januari  Tom Roetert

• Interim management, iets voor u? (slotdag opleiding 2010/2011) 20 januari Tom Roetert

• Integraal leiderschap voor (startende) directeuren 25 januari Tom Roetert en CNA

• Werk maken van de Lokaal Educatieve Agenda 25 januari Jos Hagens

• Interim management, iets voor u? 26 en 27 januari Tom Roetert en Hans van den Berg

• Human Dynamics deel 1  26 en 27 januari Margriet Beerdsen

• Opbrengstgericht leiderschap (1) 26 januari Bob Ravelli

Februari 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Minileergang Middenmanagement 8 februari Bob Ravelli

• Integraal leiderschap voor (startende) directeuren 8 en 9 februari Tom Roetert en CNA

• Competentiegericht coachen  8 en 8 februari Tom Roetert en Ruud de Sain

• Timemanagement 10 februari Tom Roetert

• Presentatietechnieken 14 februari Tom Roetert

• Rechten en regels bij personeel  14 februari Tom Roetert

• Leren begroten en budgetteren 15 februari  Tom Roetert

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 16 en 17 februari Ruud de Sain

• Opbrengstgericht leiderschap (1) 16 februari  Bob Ravelli

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 17 februari  Bob Ravelli

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.avspifo.nl

of mail naar of mail naar schoolforleadership@avs.nlschoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, . Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, 

Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2011/2012 of kijk op de nieuw ontwikkelde website www.avspifo.nl, van het 
AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor 
leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Inschrijven kan 
ook via schoolforleadership@avs.nl.

s c h o o l  fo r  l e a d er s h ip
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Zes eendaagsen  Start vanaf 13 januari 2012

Wegens succes geprolongeerd: Opbrengstgericht leiderschap

Opbrengstgericht leiderschap (OGL) staat bij scholen en de 
overheid momenteel volop in de belangstelling. Vanwege 
de grote belangstelling voor de training OGL start de AVS 
vanaf januari 2012 een tweede reeks. Twee deelnemers van 
het eerste uur vertellen over de ‘opbrengst’ die de cursus 
hen en hun scholen bracht. tekst winnie lafeber

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

opbrengsten te realiseren en wat betekent dit voor leiderschap? 

Daarbij is het belangrijk op zoek te gaan naar de hefbomen – kleine 

interventies met grote gevolgen – die opbrengstgericht leiderschap 

mogelijk maken, zoals systeemtools (stroomdiagrammen), data-

feedback (om het eigen lesgedrag te verbeteren), learning commu-

nities (van elkaar leren) en een gesprekkencyclus om de gewenste 

opbrengsten in op te nemen.

Directeur Marianne van der Schee van sbo Koningin Julianaschool 

in Culemborg startte afgelopen september met de maatwerkvariant 

van de cursus OGL en geeft een voorbeeld van de toepassing van 

deze hefbomen op haar school: “De learning communities zijn bij 

ons de werkgroepen – waar leerkrachten ervaringen en nieuwe 

inzichten delen -, het zorgteam en het hele schoolteam. De directie 

legt bij ons ook groepsbe-

zoeken af om de leesin-

structie te optimaliseren.” 

Locatiedirecteur Tjitske de 

Jager van sbo De Klimop in 

Almere volgde de reguliere 

training van maart tot juni 

2011 en ziet ook het belang 

van de hefbomen: “Het is 

belangrijk met z’n allen te 

werken aan hetzelfde sys-

teem. Leerkrachten moeten met elkaar in gesprek gaan over resulta-

ten, succesformules delen en leren van elkaar. Als opbrengstgericht 

leider is het belangrijk je niet op individuen te richten, maar op het 

groepsproces. Mijn volgende stap wordt in de gesprekkencyclus 

opnemen wat je opbrengsten moeten zijn.”

In de (maatwerk)training wordt de nadruk gelegd op het belang 

van de inner place. De Jager: “Het teruggaan naar het morele besef, 

passie en overtuiging van leerkrachten boeide me. Alleen met een 

geïnspireerd team kun je opbrengstgericht werken. Hoe je dat dan 

realiseert, was een eye opener voor mij.”eye opener voor mij.”eye opener

Zijn De Jager en Van der Schee andere leiders aan het worden sinds 

de cursus OGL? De Jager: “Er is geen blauwdruk voor het succes in 

je school, maar als opbrengstgericht leider zorg je er wel voor dat 

de structuur, strategie en missie van de school duidelijk zijn en dat 

het doel helder is voor het team. Daarbij doe je een beroep op de 

verantwoordelijkheden en intenties van de leerkracht zelf.” Van der 

Schee: “Ik zorg voor een cultuur waarin leerkrachten samenwerken 

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

om hun onderwijs(resultaten) te verbeteren. Dat is geen vrijblijvend 

proces en kan ook alleen als er een veilige omgeving is. Dat vraagt 

leiderschap en daarbij kan ik terugvallen op de geleerde lessen uit 

de training.”

De training sluit goed aan bij de focus op prestatiegerichtheid 

vanuit de overheid. Hoe staan de scholen daar tegenover? Van der 

Schee: “Het is goed dat de overheid urgentie geeft aan opbrengst-

gericht onderwijs. Dit zijn langdurige processen, dus is het niet 

prettig als elk kabinet met nieuw beleid komt.” De Jager: “Ik vind 

het een gezonde ontwikkeling. Maar het is ook de opdracht van de 

school. Wel vind ik dat je prestaties breder moet trekken dan alleen 

rekenen en taal.” Van der Schee ziet opbrengstgericht werken ook 

als een professionele plicht, die aansluit bij de missie van haar 

school. “Wij geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind. 

Ik hoop dat deze focus niet het eindpunt is, maar de start van een 

proces waarin wij als directieleden structureel gaan investeren in 

de capaciteiten van leerkrachten.”

Beide schoolleiders kunnen de training aan hun collega’s aanraden. 

De Jager: “De training verbindt nieuwe onderwijsinzichten met 

elkaar en zet dit praktisch neer, zodat je er als schoolleider direct 

mee aan de slag kunt. Het is inspirerend en verhelderend.”

Doelgroep: (bovenschoolse) directies, middenkader (locatieleiders,  (locatieleiders,  (

interne begeleiders, bouwleiders) en ambitieuze leerkrachten.

Data: 13 januari, 17 februari, 23 maart, 27 april, 16 mei en 1 juni 2012

Kosten: leden t 2.149 / niet-leden t 2.449. Deelnemers ontvangen 

10 procent korting als zij ook de trainingen Elke school een 

TOPschool of Theorie U in de school (gaan) volg(d)en.

Uitvoering: Bob Ravelli (AVS) en/of Jan Jutten (Natuurlijk leren)

Meer informatie en aanmelden: www.avspifo.nl of mail naar 

schoolforleadership@avs.nl

Maatwerk: het maatwerktraject is ook geschikt voor een heel team, 

bijvoorbeeld directeuren van één bestuur. Wilt u de training op maat 

voor u organisatie? Neem dan contact op het de AVS, Ellen de Jong, 

maatwerk@avs.nl.

Foto: Hans Roggen
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voor: po, vo, mbo, hbo en wo

van: VNU Exhibitions

wanneer: 25 en 26 januari 2012

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: gratis vakbeurs

Onderwijs & ICT
Met seminars, live-demo's, workshops en een Onderwijs 

Academie over trends en ontwikkelingen op het gebied 

van ict-innovaties binnen het onderwijs. Via de website 

kunnen bezoekers een gratis toegangsbadge aanvragen. 

www.onderwijs-en-ict.org

voor: leerkrachten, ib’ers, zorgcoördinatoren, 

vertrouwenspersonen, (school)maatschappelijk werkers, 

ZAT-teams, et cetera

van: Medilex

wanneer: 1 februari 2012

waar: Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht 

wat: studiemiddag

Stap voor stap door de 
meldcode kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2012 moet iedere organisatie die met kinderen 

werkt de ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ 

ingevoerd hebben. Maar hoe doet u dat als school? Hoe zorgt u 

dat alle betrokken ketenpartners de juiste informatie krijgen? 

En wanneer schakelt u het AMK in? De studiemiddag leidt deel-

nemers stap voor stap door de meldcode voor een optimale 

samenwerking. www.medilex.nl/kindermishandeling

tenslotte  Voor u geselecteerd

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

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

i n f o r m at i e
va r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders en -bestuurders

van: PPSI

wat: informatieblad

Omgaan met de media bij 
incidenten op school

Het nieuwe informatieblad ‘De pers. Vriend of vijand van 

school?’ geeft scholen in het primair en voortgezet onderwijs 

handreikingen voor het omgaan met de media zodra zich een 

groot of klein incident voordoet op school. De kans dat een cala-

miteit de school treft is niet groot, maar ook kleine voorvallen 

kunnen uitgroeien tot een mediahype. Uit de praktijk blijkt dat 

veel scholen ‘omgaan met de media’ niet opnemen in hun crisis-

protocol. Gratis aanvragen: tel. 030-2856762 of ppsi@aps.nlvoor: onderwijs

van: Lexima

wanneer: 18 januari 2012

waar: schouwburg en congrescentrum Orpheus in Apeldoorn

wat: conferentie

Nationale Dyslexie Conferentie
De ontwikkelingen rond dyslexie en leerlingenzorg gaan 

snel. Het zorgprofi el wordt aangepast. Het wettelijke kader 

verandert. De conferentie neemt met behulp van sprekers uit 

wetenschap, onderwijs en behandelpraktijk het dyslexiebeleid 

onder de loep. Over verwijzingsbeleid, Passend onderwijs, 

toetsing, het referentiekader, et cetera. Het Expertisecentrum 

Nederlands presenteert de evaluatie naar de effecten van 

de Vergoedingsregeling Dyslexiezorg voor het onderwijs. 

Aanmelden: http://www.lexima.nl/conferentie-2012

voor: leerkrachten groep 1 en 2, pedagogisch medewerkers 

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en vve-locaties

van: SLO en Sardes

wanneer: 15 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 23 mei 

en 13 juni 2012

wat: trainingspilots

Opbrengstgericht werken met 
jonge kinderen

Betrokkenen leren wat opbrengstgericht werken met jonge 

kinderen betekent en hoe je het in de praktijk kunt vorm-

geven. Ook wordt aandacht besteed aan borging van het 

opbrengstgericht werken binnen de instelling. De training 

wordt uitgeprobeerd in een aantal pilots. De pilotlocaties 

krijgen extra intensieve begeleiding. Geïnteresseerden voor de 

trainingspilots kunnen zich melden bij SLO, Gäby van der Linde, 

tel. 053-4840287.
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voor: po en vo

wanneer: 20 en 21 januari 2012

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: vakbeurs

Landelijke cultuur- en 
onderwijsbeurs

Eerste editie van de Cultuur en Onderwijs Beurs (CEOB): 

beginnende en gevestigde aanbieders van cultuur laten zien 

wat zij kunnen betekenen voor het onderwijs. Doel is om cul-

tuureducatie onder de aandacht te brengen van het complete 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs, lokale en provinciale 

cultuurinstanties en de Nederlandse gemeentes. Met een door-

lopend programma van presentaties, workshops en optredens. 

Meer informatie: www.CEOB.nl (gratis aanmelden met code 

ceobactie2011)

voor: onderbouwleerkrachten, pedagogisch medewerkers, 

schoolleiders en managers

van: OCGH Advies en OMJS

wanneer: 8 februari 2012

waar: conferentiehotel Willibrordhaege in Deurne (NB)

wat: conferentie

Het jonge kind
Met een lezing en verschillende workshops waarbij de focus 

ligt op het jonge kind in de leeftijd van 0-6 jaar. Een greep uit 

de onderwerpen: iPads en kleuters, ontdek de wiskunde-A 

fl ap, onderzoekend gedrag bij jongens en meisjes, bouwhoek, 

buitenspelen, creatieve ontwikkeling met natuurlijke materialen 

en meer kansen met een rijke woordenschat. Ook is er een 

informatiemarkt. Inschrijven: www.inspiratiedagjongekind.nl

voor: schoolleiders

van: Edukans

wat: uitwisselingsprogramma

Werelddocent voor schoolleiders
Jaarlijks gaan veel leerkrachten twee weken naar India, 

Malawi, Oeganda, Kenia en Ethiopië, waarin ze observeren, 

samenwerken, uitwisselen en zelf ook veel bijleren. De lesi-

deeën die samen met de Nederlandse onderwijsprofessionals 

ontwikkeld worden dragen bij aan kwalitatief beter onderwijs. 

Het programma Werelddocent is nu uitgebreid met een variant 

voor schoolleiders (po en vo). Schoolleiders uit Nederland 

gaan hun expertise delen met schoolleiders uit Oeganda en 

Ethiopië. Meer informatie en aanmelden (vóór 8 januari 2012): 

www.edukans.nl/werelddocent

boekbespreking

b e s ta a nd e  s c h o o l g eb o u w en 
g e s c hi k t  m a k en  vo o r  o p va n g

De groei van de kinderopvang doet een beroep op 
de fl exibiliteit van bestaande schoolgebouwen. De 
TU Delft deed hier onderzoek naar in opdracht van 
het Netwerkbureau Kinderopvang. De resultaten zijn 
vastgelegd in de uitgave ‘De transformatie van het 
schoolgebouw’. tekst jan schraven, avs

Schoolgebouwen moeten vaak (te) lang weerstand bieden aan 

de tand des tijds. Het gaat niet alleen om normale slijtage, 

maar ook om nieuwe technische of onderwijskundige eisen, 

die aan het gebouw worden gesteld. De recente groei van de 

kinderopvang doet ook een beroep op de aanpasbaarheid van het 

bestaande gebouwenbestand. Deze ontwikkeling vormde voor 

het Netwerkbureau Kinderopvang aanleiding tot een uitgebreide 

analyse van twintig schoolgebouwen, uitgevoerd door de TU Delft.

De onderzoekers legden eerst een stevige theoretische basis, 

waarbij verschillende manieren van aanpassingen en gebouwtypo-

logieën zijn onderscheiden. Zij keken hierbij verder dan de eisen 

voor kinderopvang. Ook binnenklimaat, kleurgebruik, buiten-

ruimte, economische afwegingen en de relatie met de omgeving 

zijn erbij betrokken. Hieruit rolde een reeks van adviezen en tips 

die zijn weergegeven in de publicatie. Een goed voorbeeld van 

schoolgebouwen die zich relatief eenvoudig laten transformeren 

voor meervoudig gebruik zijn de zogenaamde Openluchtscholen. 

Hier is gezocht naar een goede wisselwerking tussen binnen- en 

buitenruimte. Dit levert een zekere overmaat, waarmee goed kan 

worden ingespeeld op veranderende situaties.

De auteurs zijn erin geslaagd - naast architecten en andere bouw-

kundig onderlegde lezers - een breed lezerspubliek te bereiken, 

vooral door veel praktijkvoorbeelden voorzien van talloze illustra-

ties. Lezenswaardig is ook de paragraaf over de geschiedenis van 

de scholenbouw in Nederland. Daaruit blijkt dat veel hedendaagse 

problemen, zoals multifunctionaliteit en binnenklimaat, ook 

decennia geleden al een uitdaging vormden.

De verdienste van het boek is verder dat het aandacht vraagt voor 

de bestaande gebouwvoorraad. Studies en publicaties over scho-

lenbouw gaan bijna altijd over nieuwbouwprojecten. Bestuurders 

en directies van scholen, gemeentebestuurders en verantwoor-

delijke beleidsmakers richten hun beschikbare capaciteit en 

middelen vaak ook te eenzijdig op nieuwbouw. Het boek is een 

aantrekkelijke inspiratiebron om juist eens een creatieve blik te 

werpen op bestaande (lees: ‘sleetse’) schoolgebouwen.

De transformatie van het schoolgebouw, 

Sien van Dam, Susanne Komossa, Lidwine 

Spoormans, uitgeverij THOT, Bussum, 

ISBN 978 90 6868 5817

Alle eerder verschenen boekbesprekin-

gen zijn terug te vinden op www.avs.nl/vereniging/publicaties 

enproducten/kaderprimair/boekbesprekingen.

De transformatie van het schoolgebouw, 

Sien van Dam, Susanne Komossa, Lidwine 

Spoormans, uitgeverij THOT, Bussum, 

ISBN 978 90 6868 5817

Alle eerder verschenen boekbesprekin-

gen zijn terug te vinden op 
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Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. 
De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

Module 1: Elementaire financiële kennis
2012: dinsdag 24 en woensdag 25 januari; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

Module 2: Financiële kennis
2012: donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2012: donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2012: dinsdag 17 januari en woensdag 18 januari; Zalencentrum NIMAC te Ede
2012: dinsdag 13 maart en woensdag 14 maart; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2012: dinsdag 17 april en woensdag 18 april; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2012: donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart; Zalencentrum NIMAC te Ede
2012: donderdag 19 april en vrijdag 20 april; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2012: dinsdag 18 september en woensdag 19 september; Aristo Zalencentrum te Eindhoven

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 545,00 
(module 4 e 595,00 i.v.m. CD-rom) inclusief materialen, koffie/thee en lunch. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze website: 
www.comeet.nl

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet, t.a.v. Els van den Heuvel, 
Postbus 7069, 3430 JB  Nieuwegein 
Telefoon: 06-12 50 91 93 
E-mail: evandenheuvel@comeet.nl

www.comeet.nl

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten

De grote belangstelling

noopt ons tot inschrijving

in de volgorde van

binnenkomst.

2011-20122011-2012

2053218_Comeet_adv_KP:2052401_Comeet_KP_adv  17-11-2011  13:18  Pagina 1
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Spiegelt u zich aan kwaliteit?
Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs, bestaande uit 12 scholen, 
waaronder 2 SBO, verzorgt met 350 personeelsleden het onderwijs aan ruim 3000 
leerlingen in Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel. 

Amstelwijs zoekt een daadkrachtig en verbindend leider

ALGEMEEN DIRECTEUR / BEOOGD BESTUURDER  

Voor meer informatie kijk op www.amstelwijs.nl en www.osg.nl. 
Uitdagend genoeg? Wij ontvangen uw reactie graag voor 
5 januari 2012.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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Hoe ontwikkel ik een zorgprofi el en komen we tot een 
dekkend aanbod? Hoe vergroot ik de onderwijskwaliteit en 
pas ik mijn professionaliseringsbeleid daarop aan?

Met de praktijksimulaties Kind op de Gang!® (po) en Leerling 
bij de Les!® (vo) helpt de AVS u deze vragen te beantwoorden. 
Op school-, bestuurs- en samenwerkingsverbandniveau. 
Na afl oop beschikt u over een actueel zorgprofi el, een plan 
van aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe expertise en een 
basis voor het maken van beleidskeuzes. 
Al meer dan 2.700 teams binnen het po en vo en 60.000 leer-
krachten volgden deze intensieve maatwerktraining.

Meer informatie:
www.kindopdegang.nl en www.leerlingbijdeles.nl Of mail 
naar kindopdegang@avs.nl of leerlingbijdeles@avs.nl.

De zorgprofi elen zijn klaar. En dan? Hoe richt je de 
samenwerkingsverbanden nieuwe stijl in?

Ook voor het vervolgtraject kunt u de AVS inschakelen. Heeft u 
vragen over hoe u met het zorgprofi el omgaat, wat uw rol is 
in de regio of het Samenwerkingsverband of hoe geldstromen 
lopen? De AVS kan u ondersteuning bieden en stelt ook een 
OnderwijsZorg- en OntwikkelProfi el (OZOP) ter beschikking om 
de een brug te slaan tussen zorgprofi elen en schoolontwikkeling 
(zie p. 21). 

Meer informatie: Michiel Wigman, m.wigman@avs.nl
of ozop@avs.nl

Passend onderwijs
Uw zorgprofi el in kaart? Raadpleeg de AVS!

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 fax 030 2361036 fax e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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Stichting Sint Josephscholen zoekt
een daadkrachtige, ondernemende en inspirerende directeur m / v

(wtf 0.8-1.0) voor

brede school Het Kleurrijk
Thijmstraat 40C, 6531 CS Nijmegen

Algemene informatie

De school maakt onderdeel 
uit van de Stichting Sint 
Josephscholen. De stichting is 
gevestigd in Nijmegen en vormt 
het bevoegd gezag van 13 ba-
sisscholen. Met 3900 leerlingen 
en 370 personeelsleden staat 
de Stichting Sint Josephscholen 
voor kwalitatief hoogstaand 
onderwijs. 
Onze professionele lerende or-
ganisatie staat onder dagelijkse 
leiding van de directeur/bestuur-
der die ondersteund wordt door 
beleidsmedewerkers van het 
bestuursbureau. Er is een goed 
samenwerkend directeurenbe-
raad. De hoofdlijn van het beleid 
is professionalisering, onder-
wijsontwikkeling, kwaliteitsbeleid 
en versterking van de autono-
mie van de scholen. Bij onze 
stichting werken directeuren 
die inspirerend zijn, een positief 
kritische houding en een gezond 
verantwoordelijkheidsgevoel 
hebben.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.josephscholen.nl. 

Samen met andere partners 
vergroot brede school het Kleur-
rijk de ontwikkelingskansen van 
kinderen en ouders. Vanuit een 
positief pedagogisch klimaat 
investeert de brede school in 
een gevarieerd aanbod van bin-
nen- en buitschoolse activiteiten. 
Door een helder schoolbeleid, 
een enthousiast team, en een 
rijk leeraanbod krijgen de kinde-
ren de mogelijkheid om eigen 
competenties te ontdekken en 
verder te ontwikkelen 
Deze kleurrijke school heeft 
140 kinderen verdeeld over 
8 jaargroepen. Het team bestaat 
uit 18 personeelsleden
www.bshetkleurrijk.nl

Voor deze functie zoeken wij iemand die:

•  aantoonbare ervaring heeft in het onderwijs en met het managen 
van professionals;

•  een inspirerende onderwijskundig leider is die het nieuwe onder-
wijsconcept van de school samen met het team verder weet uit 
te bouwen en te verdiepen;

•  de brede school samen met de andere deelnemende partners 
vorm en inhoud weet te geven vanuit een gezamenlijk gedragen 
visie;

•  het evenwicht bewaart tussen idealisme en realisme;
•  hart, oog en oor toont en daarmee een verbindende factor is tus-

sen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk en de school;
•  de kwaliteiten van de school naar buiten brengt en daarmee 

bouwt aan een positief imago voor de school;
•  helder, open, betrokken en respectvol communiceert met alle 

geledingen;
•  resultaatgericht en daadkrachtig is;
•  met collega directeuren op een collegiale wijze binnen de gege-

ven managementstructuur participeert in bovenschools overleg;
•  een managementopleiding voor schoolleiders heeft gevolgd of 

bereid is deze te volgen; 
•  de identiteitsnota van de Stichting Sint Josephscholen onder-

schrijft en weet te vertalen naar de dagelijkse schoolpraktijk.

Wij bieden:

•  een gedreven en enthousiast team;
•  ondersteuning bij de uitvoering van uw functie;
•  de mogelijkheid bij te dragen aan de bovenschoolse beleids-

voorbereiding;
•  een maximumsalaris schaal DB.

Bij deze sollicitatieprocedure behoort een assessmentonderzoek tot de mogelijkheden. 
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot Mascha Mali – den Dulk, lid school-
managementteam (024-3551566) of tot de directeur/bestuurder van de Stichting Sint 
Josephscholen, Rini Braat (024-3818283). 
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vitae, kan men vóór 
19 december 2011 richten aan de directeur/bestuurder van de Stichting Sint Josephscholen, 
R. Braat, Kelfkensbos 38, 6511 TB te Nijmegen of per e-mail: bestuur@josephscholen.nl
De 1e gespreksronde is gepland in week 2, 2012. De gesprekken vinden in de middag en 
avond plaats.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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De Dr. Schaepmanstichting 

verzorgt het katholiek 

primair onderwijs in de ge-

meente Hengelo. Onder 

de stichting ressorteren 10 

katholieke basisscholen en 1 

school voor speciaal basis-

onderwijs. Op 17 locaties 

zitten 4300 leerlingen. Bij de 

stichting werken ruim 400 

personeelsleden.

Samen sterk in ontwikkeling

Het bestuur van de Dr. Schaepmanstichting 
zoekt m.i.v. 1 oktober 2012 een

DIRECTEUR (wtf 0.8-1.0)
voor RK basisschool ‘t Eimink 

te Hengelo

‘t Eimink heeft een enthousiast team, 
actieve ouders en 375 leerlingen.

Geïnteresseerd?
Op www.drschaepmanstichting.nl vindt u ons aanbod en 

onze verwachtingen. Uw brief met CV ontvangen wij graag 
uiterlijk 9 januari 2012.

‘t Eimink is onderdeel van 

Samen sterk in ontwikkeling
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de avs zoekt op korte termijn:

3 senior adviseurs
Allround, strategische bedrijfsvoering
en Passend onderwijs

Kijk voor meer informatie op www.avs.nl. De uitgebreide functieomschrijving is te 
vinden op www.selectionasart.nl. Belangstellenden voor deze functie(s) kunnen via 
laatstgenoemde website solliciteren.

goed onderwijs door visionair leiderschap

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



goed onderwijs door visionair leiderschap

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

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

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.300 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.

Word nu 
voordelig AVS-lid 
en kom met ruim 50% korting naar het congres!

Als u nu lid wordt van de AVS betaalt u tot 1 augustus aanstaande 
slechts 25 euro (voor het persoonlijk deel van de) contributie* en 
kunt u op 16 maart aanstaande voor de ledenprijs naar het AVS-
congres 2012 ‘Lerend leiden, Leiden leren’ in het NBC in Nieuwegein. 
Leden betalen ruim 50 procent minder dan niet-leden! Daar bovenop 
geldt een aantrekkelijke vroegboekkorting als congresdeelnemers  vroegboekkorting als congresdeelnemers  vroegboekkorting
zich vóór 8 februari aanstaande inschrijven.

Dus: word AVS-lid en/of maak uw collega(‘s) voordelig lid en bezoek samen 

het AVS-congres! Bovendien profi teert u ook nog eens van de oplopende 

korting op uw eigen contributie bij het aanbrengen van een of meerdere leden.

Kijk voor het volledige congresprogramma in de bijgesloten brochure of 

op www.avs.nl/congres2012 en meld u aan! Meer informatie over het 

lidmaatschap: www.avs.nl/lidworden

*Als u (minimaal) lid blijft tot 1 augustus 2013.extra:
masterclasses

op 15 maart

betaal slechts 
d 250 ipv d 510 !




