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visies of relatief nieuwe levensbeschouwelijke over-

tuigingen. In Duitsland en België was dit al langer 

doorgedrongen. “Ons huidige artikel 23 is versteend 

geraakt in onbegrijpelijke juridische formules.”
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achtergrond  Negatieve of gekleurde 
informatie hoort niet in leerlingdossier
Begin maart nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan 

dat het uitwisselen van leerlinggegevens tussen scholen 

een voudiger moet maken, door koppeling van het dossier 

aan het persoonsgebonden nummer. Maar om welke 

gegevens gaat het precies? “Je moet zo feitelijk mogelijk 

blijven.” pagina 32
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Inhoud mei

Vijf voor twaalf
Toen de samenleving in de jaren negentig besloot het maatschappelijk 

middenveld meer te betrekken bij de ontwikkeling van de maatschappij, 

betekende dit een verdere doordecentralisatie van beleid richting de 

scholen (lees: schoolbesturen). De groeiende verantwoordelijkheid die 

besturen kregen leidde tot een fusiegolf. In het hbo, mbo en vo gold dat 

voor de scholen zelf, in het po zagen we de fusieontwikkeling vooral 

op bestuursniveau. Fuseren was lange tijd het hoogst haalbare in de 

bestuurskamers. Tijdens bezoeken en gesprekken met bestuurders in 

die tijd kwam dit thema vaak het eerst aan bod, gelardeerd met grote 

wandkaarten met ingetekende bestuurlijke grenzen. Groter was beter! 

Maar er was een keerzijde: leidinggeven aan zulke steeds groter wordende, 

complexe organisaties stelt heel andere eisen aan bestuurders. En daar 

ging het mis. De afstand tussen het bestuursniveau en de scholen groeide 

en groeit. En hoe verder je van de werkvloer af staat, hoe moeilijker 

het wordt om het geheel goed te overzien. Daarbij komt dat een aantal 

bestuurders zich, vooral in hbo en mbo, ging gedragen als zakenlui, inclusief 

dienstauto, bijpassend salaris en secondaire arbeidsvoorwaarden. Intussen 

groeiden de bestuursbureaus en ontstond een nieuwe bureaucratische 

laag tussen bestuur en scholen waar niemand om gevraagd had, maar waar 

ook weinigen invloed op konden uitoefenen. Er moest immers bestuurd 

worden. In sommige sectoren liep de megalomane bestuurshouding uit 

de hand. Grotere, mooiere, indrukwekkende gebouwen moesten meer 

studenten trekken, men reisde de wereld rond om te zien hoe anderen het 

deden en wilde dit thuis nog overtreffen. Het toezicht functioneerde niet, 

toezichthouders werden en worden vaak gerekruteerd uit eigen kring en 

hadden te weinig afstand tot de bestuurders. Totdat het uit de hand liep. 

Voorbeelden? Er zijn er vele. Ik noem Amarantis, InHolland en de problemen 

bij BOOR als topje van de ijsberg. 

Maar er is een ander, onderliggend probleem. De (vele) goede bestuurders 

zullen onder de slechten gaan lijden. De politiek wil zeker een eind aan deze 

ontwikkeling maken en dreigt de aansturing van onderwijsbeleid weer meer 

te centraliseren. Dat zou een rampzalige ontwikkeling zijn. Terug naar de 

nostalgische jaren zestig en zeventig is onrealistisch en in deze dynamische 

tijd ook onmogelijk. Er valt aan het huidige systeem veel te verbeteren, te 

beginnen met de hernieuwing van de focus op schoolniveau. Schoolleiders, 

bestuurders, leerkrachten en leerlingen hebben een gezamenlijk belang. 

Breng de verantwoordelijkheden en de bijpassende budgetten terug 

naar het schoolniveau. Spreek daar af wat er moet gebeuren, dicht bij de 

werkvloer met schoolleiders als aanspreekpunt. Bepaal vooraf met elkaar 

welk percentage van de lumpsum bij voorkeur naar het onderwijsproces 

gaat. Gedeelde verantwoordelijkheid maakt gedeelde betrokkenheid, maar 

ook een sterke maatschappelijke controle. Het kan nog, de sector kan dit 

zelf oppakken. 

Kaderspel  door ton duif
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behandeling wetsvoorstel gaat door

Eerste Kamer: Passend onderwijs niet 
controversieel

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 mei besloten geen enkel wetsvoorstel in verband met de demissionaire 

status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren, dus ook Passend onderwijs niet.

Dit houdt in dat de Eerste 

Kamer het wetsvoorstel voor 

de invoering van Passend 

onderwijs en bijvoorbeeld ook 

het voorstel over de onder-

wijstijd in het voortgezet 

onderwijs volgens planning in 

behandeling neemt, ondanks 

dat er nieuwe verkiezingen 

komen. De Eerste Kamer had 

vanwege de val van het kabi-

net-Rutte de behandeling van 

wetsvoorstellen ook kunnen 

uitstellen tot de vorming van 

een nieuwe regering, maar 

heeft daartoe niet besloten.

Welke onderwerpen met 

betrekking tot onderwijs in de 

Tweede Kamer controversieel 

worden verklaard was bij het 

ter perse gaan van deze Kader 

Primair nog niet bekend. 

resultaten begrijpend lezen en rekenen verder verbeterd

Taal- en rekenverbetertrajecten zorgen
voor stijgende lijn in opbrengsten
Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend 

lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en reken verbeter-

trajecten verbeterd, meldt het ministerie van OCW naar aan leiding van de 

resultaten in de onlangs gepubliceerde ‘Monitor verbetertrajecten taal en 

rekenen’, die de onderwijsinspectie uitvoerde in opdracht van de PO-Raad. 

De in schooljaar 2009/2010 ingezette stijgende lijn zet zich voort in schooljaar 

2010/2011. De tussenresultaten technisch lezen vertonen geen betrouwbaar 

vast te stellen eenduidige verbetering.

Het percentage taalzwakke 

en rekenzwakke scholen is 

gedaald ten opzichte van het 

startjaar 2008/2009. Ongeveer 

de helft van de deelnemende 

scholen stond bij aanvang van 

de verbetertrajecten te boek 

als taalzwak of rekenzwak. 

In het schooljaar 2010/2011 is 

dit gedaald tot een kwart.

Over technisch lezen kunnen 

geen eenduidige conclusies 

worden getrokken. Het per-

centage scholen dat in school-

jaar 2010/2011 voor technisch 

lezen boven de inspectienorm 

presteert, stijgt niet ten 

opzichte van het startjaar 

2008/2009. Wel stijgen de 

gemiddelde toetsscores in 

leerjaar 3 en 4. Het gaat daar-

bij echter om een zeer kleine 

groep scholen, omdat deze 

vergelijking alleen kan wor-

den gemaakt als scholen drie 

jaar lang dezelfde tussentoet-

sen technisch lezen afnemen.

Cito Eindtoets
Uit de monitor blijkt verder 

dat er in schooljaar 2010/2011 

bij de deelnemende scholen 

sprake is van een signifi cante 

stijging in de totaalscore op 

de Cito Eindtoets ten opzichte 

van het startjaar 2008/2009. 

Deze stijging is iets groter 

dan de stijging van de totaal-

score op de Cito Eindtoets van 

de scholen die niet aan de 

verbetertrajecten deelnemen. 

Uit de monitor valt niet zon-

der meer te concluderen of de 

verbeteringen in tussen- en 

eindresultaten volledig zijn 

toe te schrijven aan de ver-

betertrajecten. Toch ziet de 

PO-Raad een duidelijke toege-

voegde waarde van de verbe-

tertrajecten. Voorzitter Kete 

Kervezee: "De deelnemende 

scholen denken bewust na 

over doelen voor de leerresul-

taten en mogelijke verbeterin-

gen in het onderwijs.”

Het Projectbureau Kwaliteit 

(PK) voerde onder verantwoor-

delijkheid van de PO-Raad 

van schooljaar 2008/2009 tot 

en met schooljaar 2010/2011 

de taal- en rekenverbetertra-

jecten uit. Scholen die deelna-

men aan de verbetertrajecten, 

kregen daarvoor een subsidie 

van het ministerie van OCW 

(Y 6.000 per school, per jaar) 

die zij aanvulden met een 

eigen fi nanciële bijdrage. 

Ruim 1.800 basisscholen heb-

ben deelgenomen aan de taal- 

en rekenverbetertrajecten. 

Om de prestaties van de deel-

nemende scholen te volgen, 

heeft de inspectie elk jaar een 

monitor uitgevoerd. Daarin is 

ook nagegaan hoe de deelne-

mende scholen de trajecten 

beoordelen. 

Meer informatie: 

www.onderwijsinspectie.nl
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invoering nieuwe stelsel één jaar uitgesteld

Ontslag door geschrapte bezuiniging 
Passend onderwijs niet meer aan orde
Minister van Bijsterveldt heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven wat de gevolgen zijn van het 

wegvallen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en welke mogelijkheden dit meebrengt om tot 

fasering van de invoering van het nieuwe stelsel te komen. Hiermee staat nu offi cieel zwart op wit dat de 

complete bezuiniging van de baan is. Schoolbesturen kunnen eventuele ontslagaanzeggingen intrekken, 

schrijft de minister. Verder wil ze één schooljaar langer de tijd te nemen om de invoering van Passend 

onderwijs vorm te geven. Ook is er geen reden meer om klassen in het (v)so te vergroten. Als de Eerste Kamer 

de behandeling van het wetsvoorstel afrondt vóór 1 augustus aanstaande, hebben schoolbesturen nog twee 

schooljaren de tijd om zich voor te bereiden; per 2014/2015 wordt de zorgplicht dan ingevoerd.

Eerder schreef minister Van 

Bijsterveldt in een brief aan 

de Eerste Kamer al dat er door 

het schrappen van de bezuini-

ging ruimte is om meer tijd te 

nemen voor de invoering van 

het nieuwe stelsel. De Vaste 

Kamercommissie van OCW 

verzocht de minister daarop 

om preciezer en concreter 

aan te geven wat de gevolgen 

zijn van het wegvallen van de 

bezuinigingen en welke moge-

lijkheden dit schept om tot 

fasering van de invoering van 

het nieuwe stelsel te komen.

Na overleg hierover met de 

vak- en sectororganisaties, 

waaronder de AVS, heeft Van 

Bijsterveldt de Eerste Kamer 

offi cieel bericht dat de stelsel-

herziening Passend onderwijs 

inderdaad niet gepaard gaat 

met de aanvankelijk voorge-

nomen bezuiniging van Y 100 

miljoen in 2013, Y 200 mil-

joen in 2014 en Y 300 miljoen 

vanaf 2015. “De oorspronkelijk 

geplande bezuiniging is dus 

geen reden meer om klassen 

in het (voortgezet) speciaal 

onderwijs te vergroten. Daar-

naast is er meer geld beschik-

baar voor extra ondersteuning 

aan leerlingen om een pas-

send onderwijsprogramma te 

bieden. Dit geld gaat naar de 

schoolbesturen in het samen-

werkingsverband,” aldus de 

minister.

Ontslag intrekken
Nu de aanvankelijk voorge-

nomen bezuiniging in zijn 

geheel niet wordt doorge-

voerd, kunnen schoolbesturen 

eventuele ontslagaanzeggin-

gen die het directe gevolg zijn 

van de bezuiniging intrekken. 

In het overleg tussen het 

ministerie van OCW en de 

vak- en sectororganisaties dat 

10 mei plaatsvond, is dit door 

alle partijen geconcludeerd. 

Ook is geconcludeerd dat er 

sprake blijft van personele 

gevolgen door het verleggen 

van geldstromen als gevolg 

van de voorgenomen stelsel-

wijziging. Het gaat hierbij 

onder meer om het verleggen 

van de geldstroom voor ambu-

lante begeleiding. Dit houdt 

in, rekening houdend met de 

fasering, dat tot aan school-

jaar 2016/2017 de middelen 

voor ambulante begeleiding 

besteed moeten blijven wor-

den aan de inzet van ambu-

lant begeleiders, tenzij er 

afspraken zijn gemaakt over 

de overname van personeel 

door het nieuwe samenwer-

kingsverband. “Doel is om 

gezamenlijk te komen tot een 

kader voor de personele conse-

quenties van het nieuwe stel-

sel”, schrijft Van Bijsterveldt.

Fasering
Ten aanzien van de fasering 

van de invoering van het 

nieuwe stelsel Passend onder-

wijs is het voornemen van de 

minister om één schooljaar 

langer de tijd te nemen om 

de invoering vorm te geven. 

Dit betekent dat zo spoedig 

mogelijk na aanvaarding en 

publicatie van het wetsvoor-

stel door de Eerste Kamer, 

de regio-indeling in een 

ministeriële regeling wordt 

vastgesteld. Als de Eerste 

Kamer de behandeling van 

het wetsvoorstel afrondt vóór 

1 augustus 2012, hebben de 

schoolbesturen in de regio’s 

vervolgens twee schoolja-

ren de tijd (2012/2013 en 

2013/2014) om zich voor te 

bereiden op het nieuwe stel-

sel. Met ingang van schooljaar 

2014/2015 wordt vervolgens 

de zorgplicht ingevoerd. Het 

gaat dan om de bestuurlijke 

inrichting van het samenwer-

kingsverband en het opstellen 

van het ondersteuningsplan 

met daarin als belangrijkste 

onderdelen de invulling van 

de basisondersteuning en de 

toewijzing van extra onder-

steuning. Verder is er dan 

meer tijd voor de medezeg-

genschap van ouders en leer-

krachten, de afstemming met 

de jeugdzorg en het overleg 

met gemeenten, de professi-

onalisering van leerkrachten 

en een goede informatievoor-

ziening naar ouders, aldus 

Van Bijsterveldt. 

De brief van Van Bijsterveldt is 

te vinden op www.avs.nl/dos-

siers/onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs.

‘e r  i s  m e e r  g e l d  b e s c h i k b a a r 
vo o r  e x t r a  o n d e r s t e u n i n g  a a n 

l e e r l i n g e n  o m  e e n  pa s s e n d 
o n d e r w i j s p r o g r a m m a  t e  b i e d e n ’
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tot 1 juni 2012

Aanvragen vervangingspool schooljaar 2012/2013
Het reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs biedt ook voor het schooljaar 2012/2013 weer de 

mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.

Besturen die in het schooljaar 

2011/2012 al gebruikmaakten 

van een vervangingspool heb-

ben een formulier ontvangen 

om de bestaande vervangings-

pool te handhaven. Besturen 

die nog geen vervangingspool 

hadden, kunnen hiervoor 

 toestemming vragen aan 

het Vervangingsfonds (Vf). 

Zij moeten zich vóór 1 juni 

2012 schriftelijk aanmelden 

en daarbij de omvang van 

de totale formatie in fte per 

1 mei 2012 vermelden. Het 

Vf beoordeelt de aanvraag en 

laat voor 1 juli 2012 weten of 

gestart mag worden met de 

pool.

Omvang
Ook in 2012/2013 is het moge-

lijk om in plaats van een ver-

vangingspool met een omvang 

van 4 procent van de formatie, 

een vervangingspool met een 

omvang van 6 procent van 

de formatie in te stellen. Dit 

betekent wel dat personeel 

dat in een dergelijke vervan-

gingspool is opgenomen niet 

langer voor slechts 98 pro-

cent maar voor 100 procent 

van de beschikbare tijd voor 

vervanging moet worden 

ingezet.

Besturen die eigen risicodra-

ger zijn, kunnen de pooler niet 

meer inzetten voor de vervan-

ging van ziekte gedurende 

de eerste 52 weken. Om die 

reden is besloten de maximale 

omvang van de pool voor de 

grote besturen verder te beper-

ken tot 2 procent of 3 procent 

van de totale formatie. De 

vereiste inzet bedraagt dan 

98 respectievelijk 100 procent.

Met ingang van het schooljaar 

2012/2013 is het niet langer 

toegestaan om poolers in te 

zetten voor de vervanging van 

zwangerschaps- en bevallings-

verlof, of ziekte daaruit voort-

vloeiend. Bij de pooler zelf is 

het ook niet langer toegestaan 

om deze vormen van verlof 

als eigen afwezigheid op te 

voeren. Een en ander is een 

gevolg van de afschaffi ng van 

de IMBU-regeling met ingang 

van het nieuwe schooljaar. 

Het formulier voor het opstar-

ten van een vervangingspool 

voor schooljaar 2012/2013 is te 

vinden via www.vfpf.nl.

data 2014 nog niet definitief

Zomervakantie 2013 
vastgesteld
Minister Van Bijsterveldt heeft de data voor de 
zomervakantie 2013 vastgesteld.

De vakantie in het primair onderwijs is gepland op:

• 29 juni t/m 11 augustus 2013 in regio zuid;

• 6 juli t/m 18 augustus 2013 in regio noord;

• 20 juli t/m 1 september 2013 in regio midden.

De planning voor de vakanties in 2012/2013 was nog niet eerder 

vastgesteld, omdat dit afhankelijk was van het wetsvoorstel 

Onderwijstijd VO. De behandeling van deze wet in de Eerste 

Kamer was gepland voor medio mei, maar mede door de hui-

dige politieke situatie is dit niet mogelijk gebleken. De minister 

heeft de data daarom volgens het bestaande regime bepaald. In 

2012/2013 verandert er nog niets in de urennorm en de schoolva-

kanties in het vo.

Normaal gesproken stelt de minister van OCW de vakantiedata 

voor drie jaar vast. Het is echter niet meer mogelijk gebleken 

het wetsvoorstel Onderwijstijd VO en de daarbij behorende Alge-

mene maatregel van Bestuur per 1 augustus 2012 in werking te 

laten treden. De minister laat de eventuele afhandeling ervan 

over aan een nieuw kabinet. Dat heeft gevolgen voor de data van 

de zomervakantie 2014. 

voor scholen: duo.nl/zakelijk

DUO integreert websites
DUO is vanaf 10 mei gestart met de integratie van 
de websites ib-groep.nl, cfi .nl, bron.nl en duo.nl tot één 
website: duo.nl.

Alle informatie die nu op cfi.nl, bron.nl en ibgroep.nl staat, 

verhuist naar duo.nl. Daarnaast verandert de kleur van de site 

in lichtblauw. Standaard komt een bezoeker straks bij duo.nl 

binnen op het deel voor particuliere klanten: scholieren en stu-

denten. Zij zijn veruit de grootste klantgroep van DUO. Scholen 

moeten eerst even op het tabblad ‘zakelijk’ klikken.

Algemene bekostigingsinformatie staat voortaan bij de onderw-

ijssectoren die in de topnavigatie zijn terug te vinden op duo.nl/

zakelijk. Specifi eke bekostigingsinformatie staat op de vertrouw-

de plaats onder het kopje ‘Instellingsinformatie’. Ook de wet- en 

regelgeving en crebo-informatie zijn hier beschikbaar.

De bekostigingsvragen en -antwoorden verdwijnen in de huidige 

opzet. Ze zijn terug te vinden in de kennisbank voor BRON-PO. 

De kennisbank BRON PO wordt uitgebreid met specifi eke bekos-

tigingsvragen en –antwoorden uit het primair onderwijs. De ove-

rige onderwijssectoren krijgen een vergelijkbare kennisbank. 
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actueel ac tueel 

doorbraak in belgisch godsdienstonderwijs

Godsdienstlessen vervangen 
door levensbeschouwing
België gaat in de oorspronkelijke godsdienstlessen in het voortgezet onderwijs 

meer dialoog en samenwerking met andere levensbeschouwingen toepassen. 

Het worden lessen waarin aandacht wordt besteed aan verschillende gods diensten, 

meldt de Belgische krant De Standaard. Doel is leerlingen te leren mensen met een 

andere levensbeschouwing te begrijpen en met hen samen te werken.

Deze ‘interlevensbeschou-

welijke competenties’ zijn 

opgetekend en erkend door 

de inspecteur-adviseurs van 

alle erkende godsdiensten 

(rooms-katholiek, islamitisch, 

joods, protestants, ortho-

dox) en niet-confessionele 

zedenleer. Dit engagement 

voor samenwerking is een 

doorbraak, zeggen de inspec-

teur-adviseurs in De Stan-

daard. “Tot dusver bewaakten 

levensbeschouwingen hun 

eigen inhoud. Nu worden ze 

verplicht zich open te stellen. 

Zo dragen de levensbeschou-

welijke vakken ertoe bij dat 

de samenleving toleranter 

en democratischer wordt, 

ook al zijn het geen lessen 

maatschappijleer.”

Alle Belgische leerkrachten 

van levensbeschouwelijke vak-

ken worden geacht dit besluit 

na te leven. Doen ze dat niet, 

dan kunnen ze op de vingers 

getikt worden. In katholieke 

scholen kunnen de leerlingen 

tot nu toe bijvoorbeeld alleen 

maar katholieke godsdienst 

volgen. Daar zal de leerkracht 

vanaf nu zelf de dialoog en de 

diversiteit moeten inbrengen. 

Concreet betekent dit dat de 

leerkracht op een katholieke 

school voortaan verplicht 

is met de leerlingen ook te 

spreken over andere levensbe-

schouwingen, zoals de islam.

De Belgische overheid kon 

wegens de scheiding van kerk 

en staat niet bepalen wat er 

in de lessen godsdienst of 

zedenleer verteld wordt. Toch 

heeft de Raad van State al 

geoordeeld dat de overheid 

in levensbeschouwelijke vak-

ken mag ingrijpen als dat is 

om ‘democratische doelen’ te 

dienen. 

plan gemeente littenseradiel in friesland

‘Halve school’ als mogelijke oplossing voor krimp
Diverse media berichtten de afgelopen tijd over de plannen van de Friese gemeente Littenseradiel om 

bepaalde krimpscholen in Friese dorpen op te splitsen in onderbouw- en bovenbouwscholen, zodat de onder- 

en de bovenbouw van verschillende scholen samengevoegd worden, waardoor grotere klassen ontstaan 

en elk dorp toch een eigen school zou kunnen behouden. Het bestuur van het openbaar primair onderwijs 

Gearhing in Littenseradiel ziet het plan echter niet als dé oplossing, blijkt uit de berichtgeving.

Littenseradiel telt 19 basis-

scholen in 17 dorpen. Tien 

scholen hebben vijftig of min-

der leerlingen. Volgens Wubbo 

Wever, bestuursvoorzitter 

van Gearhing, worden 'halve 

scholen' met alleen een onder-

bouw (groep 1 tot en met 4) of 

een bovenbouw (groep 5 tot 

en met 8) veel te klein. “Dan 

moeten daar toch kinderen 

vanuit verschillende dorpen 

naar toe komen”, zegt hij op 

de websites van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten 

(VNG) en besturenorganisatie 

VOS/ABB. Wever tekent aan 

dat dit plan slechts een van 

de opties is om de daling van 

het voorzieningenniveau op 

het platteland tegen te gaan, 

uit een nota over accommo-

datiebeleid van de gemeente 

Littenseradiel, waar Gearhing 

scholen heeft.

Gearhing werkt zelf ook al aan 

oplossingen voor de dalende 

leerlingenaantallen, melden 

VNG en VOS/ABB. Het bestuur 

heeft 29 scholen, waarvan de 

helft minder dan zeventig 

leerlingen heeft. Besloten is 

al om na de zomervakantie 

te gaan werken met zeven 

onderwijsteams, die clusters 

van drie tot vijf scholen gaan 

bedienen. De teams bestaan 

uit leerkrachten en één direc-

teur. Met de gemeenschappe-

lijke medezeggenschapsraad 

(GMR) is al overeenstemming 

over dit ombuigingsplan.

De nota accommodatiebe-

leid wordt besproken met de 

schoolbesturen in de regio, 

en in de gemeenteraad van 

Littenseradiel. Wever: “Uitein-

delijk gaan de schoolbesturen 

hierover, maar het is verstan-

dig dat er wordt nagedacht 

over de vraag hoe we de dor-

pen leefbaar kunnen houden 

in deze krimpsituatie.”

Uit het laatste Onderwijsver-

slag van de inspectie blijkt 

dat kleine scholen relatief 

vaker als ‘zwak’ worden aan-

gemerkt. 
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door opkomst touchscreen:

‘Peuters en kleuters steeds vroeger zelfstandige 
mediagebruikers’

Nederlandse gezinnen hebben veel media in huis, vooral de tablet is in opmars. Een op de drie gezinnen 

bezit er één en 66 procent van alle kleuters met een tablet thuis speelt er regelmatig mee. Toch blijven de 

TV en het kinderboek de favoriete media onder jonge kinderen, blijkt uit onderzoek van IeneMieneMedia 

naar het mediagebruik van peuters en kleuters. Ouders zien vooral positieve effecten op de ontwikkeling en 

vinden zichzelf verantwoordelijk voor het bijsturen van risicovol gedrag.

ook op 13 september 2012

Conferentie ouderbetrokkenheid uitgebreid
Vanwege de overweldigende belangstelling voor de conferentie over ouderbetrokkenheid, die de AVS 

en CPS op 12 september aanstaande organiseren, is besloten het evenement ook op 13 september aan 

te bieden.

Schoolleiders en ouders wor-

den tijdens de conferentie 

bewust gemaakt van het 'ver-

borgen kapitaal' van de school: 

samenwerking tussen school 

en ouders. De betrokkenheid 

van ouders bij de prestaties van 

hun kind (de leerling) is essen-

tieel. Speciaal voor het congres 

komt de Amerikaanse dr. 

Joyce Epstein naar Nederland. 

Epstein deed uitgebreid onder-

zoek naar het verband tussen 

de prestaties van de leerling en 

een goede samenwerking tus-

sen school en ouders. Op het 

congres zal ze spreken over de 

bewezen aanpak en ook tools 

aanreiken om ouderbetrokken-

heid in het schoolplan op te 

nemen. Naast andere sprekers 

zijn er actuele en relevante 

workshops te bezoeken die 

dieper ingaan op hoe ouderbe-

trokkenheid ingezet kan wor-

den om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren. Ook is 

er aandacht voor de rol van de 

school in de samenleving en de 

invloed van sociale media. 

Meer informatie en aanmelden 

kan via www.cps.nl/nationaal-

congres. Schoolleiders mogen 

een ouder gratis meenemen 

naar de conferentie.

Uit het onderzoek onder 

ouders van kinderen tot en 

met 7 jaar, uitgevoerd door 

Stichting Mijn Kind Online in 

opdracht van Mediawijzer.net, 

blijkt dat door de opkomst 

van het touchscreen peuters 

en kleuters steeds vroeger 

zelfstandige mediagebruikers 

worden. Kinderen kijken 

gemiddeld vanaf hun eerste 

jaar TV en DVD, en zodra ze 

drie jaar zijn ontdekken ze 

de tablet, smartphone en laptop. 

Ouders zien positieve effec-

ten op de ontwikkeling van 

taal, rekenen en motoriek. 

Ze maken zich wel zorgen 

over het zien van ongewenste 

reclame, te enge of sexy fi lm-

pjes, het niet kunnen stop-

pen en het in contact komen 

met verkeerde personen. 

Ouders denken dat ze slechte 

ervaringen het beste kunnen 

voorkomen door regels te stel-

len en door samen met hun 

kind media te beleven. Ouders 

vinden het hun taak om te 

zorgen voor een veilige omge-

ving voor hun kind, maar 

geven aan niet altijd te weten 

wat geschikte apps, websites 

en spelletjes zijn (46 procent), 

waar ze informatie over vei-

lig internetgebruik kunnen 

vinden (52 procent) en wat 

een gebruikelijke hoeveelheid 

tijd is voor kinderen om per 

dag aan media te besteden (46 

procent). Genomineerden voor 

de Media Ukkie Award 2012, 

en dus geschikte kindermedia, 

zijn bijvoorbeeld Buurman & 

Buurman, de websites Koeke-

loere, Kindertijd en Nijntje en 

de apps Job gaat slapen, Letter-

school en Toca House.

De onderzoeksresultaten zijn 

gepresenteerd tijdens de lance-

ring van de Maand van Media-

opvoeding (mei) van Media-

wijzer.net. Op de site staan 

handreikingen over hoe ouders 

en andere opvoeders het jonge 

kind kunnen helpen om op een 

bewuste manier met media om 

te gaan, zoals bijvoorbeeld een 

MQ-test (mediawijsheid test) 

voor opvoeders. 

Meer informatie: www.maand

vandemediaopvoeding.nl
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Over het thema 

‘Van wie is onderwijs?’ Als je de lange 

geschiedenis van artikel 23 bekijkt, wordt 

duidelijk dat het constant om deze politieke 

vraag gaat. Juist vanwege die politieke 

component zal in het versnipperde Nederland 

geen sluitend antwoord volgen. In landen 

om ons heen speelt de kwestie minder of 

anders, leggen hoogleraren Jaap Dronkers en 

Paul Zoontjes uit. Hoe is in België, Duitsland 

en Groot-Brittannië ‘vrijheid van onderwijs’ 

ingericht en wat kunnen we daarvan leren?

Op Nederlandse bodem wijzen tegenstanders 

van artikel 23 in vaak emotioneel beladen 

debatten op de niet-bedoelde effecten van 

vrijheid van onderwijs. Kader Primair ging 

op zoek naar opvallende uitwerkingen van 

artikel 23, maar laat ook voorbeelden zien van 

waar geprobeerd wordt het artikel creatief 

en vernieuwend in te zetten, zoals in samen-

werkings scholen.

De Onderwijsraad stelt in haar recente advies 

‘Grondwet in maatschappelijk perspectief’ dat 

de bijna honderd jaar oude grondwetsbepaling 

nog steeds van ‘grote waarde’ is (hoewel de 

raad een ruimere interpretatie nodig acht). 

Daarbij wijst de raad vooral richting ouders. 

Zij hebben de mogelijkheid voor onderwijs 

te kiezen dat dicht bij hun eigen levens-

beschouwelijke of religieuze oriëntatie ligt. 

Maar hoe verhoudt zich dat tot ontkerkelijking 

en afname van religieus besef? Schoolleiders 

zoeken eigen manieren om aansluiting te 

vinden bij ouders en te staan voor waar ze als 

school in ‘geloven’, religie of niet, blijkt uit het 

laatste thema-artikel.

thema  vrijheid van onderwijs

‘ v r i j h ei d  va n ’  o f  ‘ v r i j h ei d  tot ’

Er kan bijna geen discussie over  onderwijs 

plaatsvinden of het gaat vroeg of laat over 

artikel 23 van de Grondwet. Vrijwel elk 

beleidsvoornemen wordt langs de meetlat van 

dit beroemde, en volgens sommigen beruchte, 

artikel gelegd. In discussies lijken de posities 

‘voor’ of ‘tegen’ steeds scherper te worden 

ingenomen, terwijl binnen het onderwijs zelf 

(de scholen) het onderwerp amper of niet op 

de agenda staat. Reden genoeg om dieper en 

uitgebreider naar de werking van dit artikel 

te kijken. tekst jos hagens

Artikel 23 in historisch perspectief
bevat de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk (de eerste 

versie van onze Grondwet) een bepaling over onderwijs. In 

het hoofdstuk ‘Natievorming’ wordt in artikel 60 bepaald: 

“De Maatschappij wil, dat de verlichting en beschaaving 

onder haare Leden zoo veel mooglijk bevorderd worde.” 

In de versie van 1801 staat het in artikel 45 als volgt: “Het 

Staats-Bewind zorgt door eene daartoe geschikte inrich-

ting voor de bevordering van Kunsten, Wetenschappen, 

Opvoeding, Koophandel, Landbouw en Fabrieken.”

Het is minister Johannes van der Palm die opdracht krijgt 

tot het wettelijk regelen van het onderwijs in de allereerste 

Onderwijswet: in alle gemeenten dient behoorlijk onder-

wijs te zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen openbaar 

en bijzonder onderwijs, vanuit het ideaal van één alge-

mene openbare school, geheel of gedeeltelijk uit publieke 

middelen bekostigd. Daarmee werd de band tussen (Gere-

formeerde) Kerk en Staat verbroken. Het openbaar onderwijs openbaar onderwijs openbaar

wordt voorwerp van aanhoudende zorg van de overheid. 

Zowel uit fundamenteel protestantse als katholieke hoek 

komt er verzet tegen dit openbare karakter van het onder-

wijs. De Schoolstrijd is geboren.

De Grondwet van 1814 noemt ook onderwijs (zonder ‘open-

baar’) een voorwerp van aanhoudende zorg der regering. In 

artikel 140 wordt wel openbaar onderwijs ter bevordering 

van godsdienst genoemd: “Ter bevordering van Godsdienst, 

Artikel 23 in historisch perspectief Al in 1798 

De zuivere betekenis van artikel 23
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als een vaste steun van den Staat en ter uitbreiding van 

kennis, is het openbaar onderwijs op de hooge, middelbare 

en lage scholen een aanhoudend voorwerp van de zorge 

der Regering. De Souvereine Vorst doet van den staat dier 

scholen jaarlijks aan de Staten Generaal een uitvoerig 

verslag geven.” Het effect is voorspelbaar: de Schoolstrijd 

wordt feller.

In 1848 wordt die bepaling onder Thorbecke aangepast en 

uitgebreid. In de opvatting van de liberaal Thorbecke moet 

onderwijs een afspiegeling zijn van de maatschappij, wat 

voor hem neerkomt op een erkenning van bijzonder onder-

wijs. Als liberaal ziet Thorbecke vrije marktwerking de 

kwaliteit ten goede komen. Artikel 194 noemt dan onder 

andere:

•  Het openbaar onderwijs is een voorwerp van aanhoudende 

zorg der regering.

•  Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht 

door de overheid en het onderzoek naar bekwaamheid 

en zedelijkheid der onderwijzers.

Het primaat dat in 1848 bij het openbaar onderwijs is 

gelegd maakt geen einde aan de Schoolstrijd om het recht 

op bijzonder onderwijs (in termen van levensbeschouwe-

lijk) en de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onder-

wijs. Ook al wordt het eerste erkend, de gelijkstelling in 

fi nanciële zin is er dan nog niet. Deze strijd wordt uitein-

delijk beslecht in een politiek compromis in de Pacifi catie 

van 1917. Dan wordt in artikel 23 van de Grondwet de pri-

maire taak van de overheid voor het toezien op de ‘deug-

delijkheid’ van het onderwijs vastgelegd. Maar ook wordt 

de fi nanciële gelijkstelling van openbaar en bijzonder 

onderwijs in de Grondwet verankerd.

De belangrijkste bepalingen in artikel 23 (in het licht van 

dit thema, red.) zijn (in de originele nummers):

1  Het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg 

der regering.

2  Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht 

van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen 

vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de 

bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs 

geven, een en ander bij de wet te regelen.

3  Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van 

ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet 

geregeld. >

‘ v r i j h ei d  va n ’  o f  ‘ v r i j h ei d  tot ’

Meisjes in klederdracht op de School met de Bijbel op het eiland Makkum, 
rond 1960. Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam. 
Foto inzet: Jubileumbord van de School met den Bijbel, Weesp en 
Weesperkarspel, 1882-1932. Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, 
Rotterdam

De zuivere
Meisjes in klederdracht op de School met de Bijbel op het eiland Makkum, 

betekenis van artikel 23

9k ader prim air mei 2012



•  Gaat de overheidstaak ook over de vraag of kwaliteit 

gediend is met marktwerking?

De Franse fi losoof Jean Paul Sartre maakt rond het begrip 

vrijheid een onderscheid in Liberté de en Liberté pour. Met 

Liberté de (vrijheid van) duidt hij op de vrijheid om iets al 

dan niet te doen. Het begrip Liberté pour (vrijheid tot) geeft 

de mens die vrij is een opdracht. Je zou kunnen zeggen de 

opdracht om de goede dingen te doen, om ethisch zuiver te 

handelen.

De allereerste formulering van het grondwetsartikel, name-

lijk de overheidstaak uit 1798 tot het bevorderen van ver-

lichting en beschaving, wijst eerst en vooral op het tweede 

vrijheidsbegrip. Het is diezelfde overheid die door in 1848 

in die overheidstaak het primaat te leggen bij het openbaar 

onderwijs, die de discussie gestuurd heeft in de richting 

van ‘vrijheid van’. Namelijk van vrijheid van overheidsbe-

moeienis met de richting.

Positie kiezen Het is dan ook goed dat de 

Onderwijsraad ‘het recht van leerlingen op goed onderwijs’ 

voorop stelt. Vrijheid van onderwijs staat zo weer in directe 

relatie tot de opdracht tot goed onderwijs.

Het vrijheidsbegrip dat in het recente boek ‘Gelukkig Leven’ 

van Anselm Grün wordt aangeduid als innerlijke vrijheid, 

sluit daar als houding bij aan. Innerlijke vrijheid – zegt 

Grün – is de vrijheid om te genieten van wat je hebt, maar 

net zo goed ook zonder datgene te kunnen wat het genie-

ten veroorzaakt. Vrij vertaald naar vrijheid van onderwijs: 

natuurlijk heeft iedere groep ouders het recht op onderwijs 

dat zo goed mogelijk overeen komt met de overtuigingen 

van die groep. Maar het belang van de ontwikkeling van kin-

deren voorop stellen, betekent dat je dat ook in een school 

samen met andere levensovertuigingen kunt waarmaken, 

als behoud van kwaliteit van onderwijs voorop staat.

7  Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat 

aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt 

naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit 

de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden 

vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend mid-

delbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit 

de openbare kas worden verleend.

Artikel 23 anno 2012 Heeft, zoals de Onderwijsraad 

in zijn recente advies ‘Grondwet in maatschappelijk per-

spectief’ (5 april 2012 verschenen, red.) stelt, ‘het bijna hon-

derd jaar oude artikel nog steeds (…) grote waarde’?

Allereerst is artikel 23 totstandgekomen dankzij een poli-

tiek compromis en is de rust destijds weergekeerd door de 

fi nanciële gelijkstelling. Maar in de voorliggende geschie-

denis zijn een paar kwesties niet opgelost, die ook in de 

huidige discussies over de verhouding overheid-onderwijs 

nog steeds doorklinken.

De overgrote meerderheid van alle partijen die met onder-

wijs te maken hebben deelt de opvatting dat de overheid 

een taak heeft voor het onderwijs. Maar er ontstaat in de 

invulling van die taak makkelijk een politiek spannings-

veld tussen overheidsbemoeienis en vrijheid van onderwijs.

•  Gaat de overheidstaak om toe te zien op de ‘deugdelijk-

heid’ zover dat ze inhoud mag voorschrijven?

s c i e n to lo g y  e n
s t e v e  j o b s

Artikel 23 heeft soms tot bijzondere 

situaties geleid. Een kleine greep.

Overschrijdingsregeling
De fi nanciële gelijkstelling (Grondwet, arti-

kel 23 lid 6 en 7) is totstandgekomen na de 

honderd jarige Schoolstrijd. Het daar uit vol-

gende wetsartikel is ook wel bekend als de 

overschrijdingsregeling of de door betalings-

regeling (artikel 142 t/m 147 WPO). Praktisch 

gezien komt het erop neer dat wanneer een 

openbare basis school die onder bestuur valt 

van een publieke overheid en bovenop de 

regu liere rijksbekostiging meer fi nanciële 

middelen van de gemeente ontvangt, de bij-

zondere scholen in die gemeente ook recht 

hebben op die gelden. Terecht of niet leidt 

deze overschrijdingsregeling soms tot gekke 

situaties. AVS-adviseur en oud-directeur 

van een openbare school, Paul van Lent: “Ik 

kreeg destijds bijvoorbeeld geld voor ver-

vanging van het meubilair dat beschikbaar 

gesteld werd vanuit een extra budget. De 

twee protestants-christelijke scholen uit 

dezelfde gemeente vielen onder één bestuur 

en maakten ook aanspraak op die gelden 

en hadden daar ook recht op. Maar was er 

ook de noodzaak voor vervanging van hun 

meubilair? Ik zou zeggen: bekostig wat 

noodzakelijk is en bespaar daar waar het 

niet nodig is.”

Scientology basisschool
De Amsterdamse Lafayette School hanteert 

leermethoden die zijn gebaseerd op het 

gedachtegoed van L.R. Hubbard, sciencefi c-

tionschrijver en oprichter van Scientology. Scientology. Scientology

Scientology staat voor ‘de studie en de 

behandeling van de geest in relatie tot zich-

zelf, anderen en het gehele leven’. De school 

is in 1990 als particulier initiatief opgericht 

door ouders en leer krachten. De school 

heeft 21 leerlingen, verdeeld over drie com-

binatiegroepen. In de midden- en boven-

bouw staan bevoegde leerkrachten voor de 

groep. De leerkracht van de onderbouw is 

onbevoegd en werkt onder de verantwoorde-

lijkheid van een bevoegde leerkracht (bron: 

rapport Onderwijs inspectie, 2010).

www.lafayette-school.nl

Geen MR
Tot de inwerkingtreding van de Wet Mede-

zeggenschap op Scholen (WMS) in 2007, 

‘a r t i k e l  2 3  i s  tot  s ta n d 
g e ko m e n  d a n k z i j  e e n  p o l i t i e k 
c o m p r o m i s ,  m a a r  i n  d e  vo o r -
l i g g e n d e  g e s c h i e d e n i s  z i j n  e e n 
pa a r  k w e s t i e s  n i e t  o p g e lo s t ’
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Katholiek godsdienstonderwijs omstreeks 1955. Collectie Nationaal 
Onderwijsmuseum, Rotterdam
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konden scholen ontheffi ng vragen voor 

het instellen van een MR op grond van uit 

levensbeschouwing voortkomende prin-

cipiële bezwaren. In 2006 maakten nog 

135 scholen gebruik van de ontheffi ng. 

Dit waren voornamelijk reformatorische 

scholen en twaalf waren scholen met een 

antroposofi sche achtergrond. Reden voor 

het gebruikmaken van de ontheffi ng is een 

andere opvatting over gezagsverhoudingen 

(bron: Reformatorisch Dagblad). De WMS, 

opvolger van de Wet Medezeggenschap 

Onderwijs (WMO), stelt het instellen van 

een MR verplicht.

Steve Jobsschool
Eind maart van dit jaar presenteerden 

vier initiatiefnemers, waaronder Maurice 

de Hond, het manifest voor de Steve Jobs 

basisschool. Een school, als eerbetoon 

vernoemd naar de Apple-tycoon, gebaseerd 

op een nieuw onderwijsconcept: onder-

wijs voor een nieuwe tijd (O4NT). O4NT 

heeft vier thema’s: elk talent wordt gekend 

(aanpassing aan individuele leer ling), de 

school is het gebouw + internet (plaats- en 

tijdonafhankelijk leren), het verwerven van 

vaardigheden voor de 21e eeuw en de Steve 

Jobs school is een community waar school, community waar school, community

ouders, bedrijven en instellingen met elkaar 

verbonden zijn. De iPad speelt in dit concept 

een sleutelrol. Het doel is om in augustus 

2013 in een aantal gemeentes te starten met 

een Steve Jobs basisschool. www.o4nt.nl

Eigen samenwerkingsverband voor 
reformatorisch onderwijs
Minister Marja van Bijsterveld heeft 

bepaald dat het reformatorisch onderwijs 

een eigen, landelijk samenwerkings verband 

mag vormen. Omdat samenwerken in de 

regio niet reëel zou zijn, mogen kinderen 

van reformatorische scholen met leer- en 

gedragsproblemen naar reformatorische 

scholen voor speciaal onder wijs die niet per 

se in de regio liggen. Projectleider reforma-

torisch onderwijs Gert van Leeuwen ontkent 

dat de uitzonderingspositie te maken had 

met de positie van de SGP als stille gedoog-

partner. De onderhandelingen over een 

eigen samenwerkingsverband zijn al sinds 

2008 gaande, voordat de bezuinigingen op 

Passend onderwijs bekend waren (bron: 

Reformatorisch Dagblad).

tekst noortje van dorp

Normen voor goed onderwijs Blijft de vraag wat 

dan goed onderwijs is en of, zoals de Onderwijsraad stelt, 

daar objectieve wettelijke normen voor te formuleren zijn. 

Normen zijn regels voor het handelen. Wat juist handelen 

is, hangt nauw samen met de maatschappelijke opvattin-

gen en is dus altijd een historisch begrip. Daarmee is ‘juist 

handelen’ ook altijd aan verandering onderhevig en vraagt 

om een permanente discussie over normen.

Tegelijk is er een breed gedeelde opvatting over een basis-

toerusting die kinderen nodig hebben om in de huidige (en 

de ingeschatte toekomstige) maatschappij te kunnen func-

tioneren: communicatievaardigheid, rekenvaardigheid, 

leervaardigheid, burgerschapsvaardigheid. Voor de kwali-

teit van onderwijs ten aanzien van die basisvaardigheden 

zou de overheid dan ook garant moeten staan.

Wellicht zit de oplossing in het recente voorstel van de 

Onderwijsraad om het ouderlijk initiatief voor het oprich-

ten van (ook openbare) scholen weer meer in ere te her-

stellen. Maar dan tegen een helder wettelijk kader van de 

kwaliteit waaraan elke school moet voldoen. En ook dat zal 

voortdurend herbezien moeten worden in het licht van de 

maatschappelijke veranderingen, maar geeft een onomstre-

den inhoud aan de overheidszorg voor de deugdelijkheid 

van het onderwijs. Vrijheid van schoolkeuze gaat dan over 

de invulling en vormgeving van andere domeinen die in de 

ontwikkeling van kinderen ook zeer belangrijk zijn.

Wellicht moeten we de discussie niet zozeer voeren over de 

vraag of artikel 23 uit de Grondwet gehaald moet worden. 

Wel zouden we toe moeten naar de zuivere betekenis van 

het artikel: vrijheid van onderwijs als opdracht om elke 

kind goed onderwijs te garanderen. Als iedere school in 

de toerusting met basisvaardigheden een goede school is, 

hoeft dat geen element van schoolkeuze te zijn. Er ontstaat 

dan ruimte om je te onderscheiden op andere belangrijke 

aspecten van ontwikkeling. Uiteindelijk is het de primaire 

verantwoordelijkheid van ouders om daar invulling aan 

te geven en daarop hun schoolkeuze te baseren. In die zin 

is de oproep van de Onderwijsraad, om te komen tot een 

richtingvrije scholenplanning en het voorstel om peda-

gogische visies en relatief nieuwe levensbeschouwelijke 

overtuigingen een grotere rol te laten spelen, een logische 

en zinvolle. 

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

bij de AVS, gespecialiseerd in speciale leerlingen-

zorg en beleidsvoerend vermogen van school-

organisaties.
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thema  vrijheid van onderwijs

12



’s Lands wijs,
’s lands wet

>

De manier waarop een land omgaat met onderwijs vloeit 

voort uit de eigen geschiedenis en structuur van de maat-

schappij. Het overwegend protestantse Engeland kende 

bijvoorbeeld geen echte verzuiling. Volgens Jaap Dronkers, 

hoogleraar onderwijssociologie aan de Universiteit van 

Maastricht, is het Engelse onderwijs eerder getekend door-

dat de Franse Revolutie hier geen invloed had. “Op het 

continent werd onderwijs door de revolutie een staatsaan-

gelegenheid. Het Engelse onderwijssysteem was tot in de 

19e eeuw in handen van de kerk. Ook de Universiteit van 

Oxford was lange tijd een Anglicaans bolwerk.”

‘Onderwijsentrepreneurs’ zorgden in Engeland wel voor 

een enorme variëteit aan denominaties. Zo stichtten de 

Methodisten bijvoorbeeld veel scholen. De staat trok in de 

loop van de 19e en 20e eeuw de organisatie van het onder-

wijs naar zich toe, op lokáál niveau. De educational districts

zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de subsidi-

ëring van het onderwijs. “Londen stelt de wetten vast en 

die worden uitgevoerd door regionale overheden,” legt 

Zoontjens uit. “Per streek kan de uitvoering verschillen.”

Engelse scholen die subsidie ontvangen, zijn aided of con-

trolled: ze ontvangen enige overheidssteun en ondergaan 

een bepaalde mate van controle, of zijn geheel gesubsidi-

eerd en geheel onder toezicht. Onder Tony Blair is er een 

beweging opgekomen om bijzondere scholen, inclusief 

islamitische scholen, meer te gaan subsidiëren. Zoontjens: 

De Onderwijsraad vindt dat er ruimte moet 

komen voor het stichten van scholen op basis 

van pedagogische visies of relatief nieuwe 

levensbeschouwelijke overtuigingen. We moeten 

artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs regelt, 

ruimer gaan interpreteren. Hoe gaan onze buur-

landen hier eigenlijk mee om? De hoogleraren 

Jaap Dronkers en Paul Zoontjens kijken met Kader 

Primair naar Engeland, België en Duitsland. 

tekst marijke nijboer

De tekst van het Duitse wetsartikel over de 
vrijheid van onderwijs. Al in 1948 besloten 
de Duitsers om het accent te verleggen 
van godsdienst naar pedagogisch concept. 
Foto: Jaap Dronkers

“Daar komt kritiek op. Het zou tot fragmentatie in het 

onderwijs leiden en de democratische vorming in gevaar 

brengen.”

Daarnaast zijn er dure elitescholen die op eigen kracht 

draaien. De Britten worstelen met de tweedeling tussen 

elite- en gewone scholen. Zoontjens: “De toegang tot 

elitescholen is de sleutel naar een succesvol leven. Zeker 

de Labourregering vond dat niet meer van deze tijd. Men 

wilde het onderwijs meer democratiseren.” Dronkers: 

“Het Engelse stelsel leidt tot ongelijkheid in de samenle-

ving. Ik denk dat een gematigd gereguleerd stelsel met 

gematigde vrijheid en competitie tussen scholen beter 

is.”

Toch kan Nederland wel iets leren van de Britten. 

 Zoontjens is gecharmeerd van de regionale aansturing 

van het onderwijs. “Het bestuur staat dan dichter bij de 

scholen en de ouders. Bij ons is Passend onderwijs een 

begin van regionalisering van de macht.” Dronkers: “In 

Nederland is het oprichten van scholen nog erg in han-

den van landelijk gevestigde partijen. De toegang tot de 

markt wordt hier erg bemoeilijkt. Dat is verstandig wan-

neer je hebt te maken met schoolbesturen die het slecht 

doen. Maar we mogen best wat soepeler omgaan met 

nieuwe betreders van de onderwijsmarkt.”

Ontkerkelijking In België zijn de niet-openbare 

scholen bijna allemaal katholiek. “Maar de katholieke 

scholen onderscheiden zich nauwelijks meer van de 

openbare,” zegt Zoontjens. Veel ouders kiezen ondanks 

de ontkerkelijking toch voor het bijzonder onderwijs. 

Nederland en België zijn er uniek in dat zij scholen die 

niet van de overheid zijn, volledig subsidiëren.

Het openbaar onderwijs in België, ‘offi cieel onderwijs’ 

geheten, wordt bestuurd door de provincie, gemeente, of 

de gemeenschap (heel Vlaanderen). De gemeentelijke en 

provinciale scholen ontstonden in de 19e eeuw. In 1988, 

toen België onder Jean-Luc Dehaene een federatie werd, 

kwam een deel van de scholen in handen van de gemeen-

schap. De drie soorten openbare scholen voeren elk hun 

eigen beleid, maar vallen wel onder één landelijke orga-

nisatie en de minister van Onderwijs.

“Door de taalstrijd en de grote verschillen tussen Wal-

lonië en Vlaanderen is België een ingewikkeld land,” 

zegt Zoontjens. “De vier zelfstandige gemeenschappen 

die ontstonden na de grondwetwijziging van 1988 heb-

ben allemaal eigen bevoegdheden. Men zag geen andere 

mogelijkheid om de eenheid van België te behouden, én 

recht te doen aan de verschillen die er leven.”

‘ h e t  e n g e l s e  o n d e r w i j s s ys t e e m 
w a s  tot  i n  d e  1 9 e  e e u w  i n 
h a n d e n  v a n  d e  k e r k ’
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Het is een totaal andere situatie dan de Nederlandse. Bel-

gië is een federatie met centraal overheidsgezag op het 

niveau van deelstaten (gemeenschappen); Nederland is 

een eenheidsstaat waarbij het centraal gezag nationaal 

is belegd. Maar volgens Zoontjens zijn er wel degelijk ele-

menten waar wij iets van kunnen opsteken. “België heeft 

met haar beleid altijd op ons vooruitgelopen. Het land was 

bijvoorbeeld 17 jaar eerder dan wij met het erkennen van 

de onderwijsvrijheid. Dat was een rechtstreeks gevolg van 

het zich losmaken uit het Nederlandse staatsgezag. De Bel-

gen erkenden bovendien al lang dat je op basis van peda-

gogische motieven scholen kunt stichten. Met het recente 

advies van onze Onderwijsraad komen wij ongeveer op 

gelijk niveau.”

Godsdienstvrede Ook Duitsland kent veel verschil-

lende godsdienstige achtergronden. Dronkers: “Maar in 

Nederland woonden diverse godsdiensten naast elkaar in 

dezelfde straat. Al vanaf de Godsdienstvrede van Augsburg 

in 1555 moesten alle Duitse staten en staatjes de religie 

van hun heerser aannemen.” Zo ontstonden er protestant-

se en katholieke gebieden. De Vrede van Munster in 1648 

bevestigde die opsplitsing. Tot 1800 was het hoofd van de 

Duitse staten en staatjes ook hoofd van de protestantse 

kerk, daarna werd de overheid in de nasleep van de Franse 

revolutie neutraal.

Maar daarmee waren de deelstaten nog niet neutraal. Vele 

hebben nog steeds een bevolking én scholen van overwe-

gend één denominatie. “De noodzaak om zo’n uitgebreid 

stelsel op te bouwen als in Nederland, was in Duitsland 

dus minder groot,” concludeert Dronkers.

Het percentage religieuze scholen in Duitsland groeit nog 

steeds, ondanks de ontkerkelijking. Traditie speelt een gro-

te rol bij de schoolkeuze. Bijzondere scholen worden voor 

ongeveer 75 procent bekostigd door de overheid.

Na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, schreven de Duitsers 

een nieuwe grondwet. Het was hun Stunde Null; Duitsland 

maakte een nieuwe start. Er kwam ook een nieuw artikel 

dat de vrijheid van onderwijs regelde. Met de herinnering 

in het achterhoofd aan de Cultur Kampf die zich in de 19e Cultur Kampf die zich in de 19e Cultur Kampf

eeuw afspeelde rond de tegenstelling protestants/katho-

liek, werd dit artikel mede ontworpen om het evenwicht 

tussen protestanten, katholieken en seculieren in stand 

te houden. Maar het wetsartikel heeft meer sterke kanten. 

Dronkers: “Het is prachtig; veel mooier dan het Nederland-

se.” Als wij iets van Duitsland kunnen leren, zegt hij, is dat 

de inhoud van hun grondwetartikel. Al in 1948 besloten de 

Duitsers om het accent te verleggen van godsdienst naar 

pedagogisch concept; zoals de Nederlandse Onderwijsraad 

anno 2012 adviseert. “De Duitse grondwet legt een sterker 

accent op kwaliteitsgelijkheid, en verbiedt selectie van 

leerlingen op grond van hun sociaal-economische achter-

grond door niet-openbare scholen.” In contrast daarmee, 

zegt Dronkers, is ons huidige artikel 23 

‘versteend geraakt in onbegrijpelijke 

juridische formules’.

Pluriformiteit Het voorstel van 

de Onderwijsraad om ruimte te schep-

pen voor nieuwe scholen op basis van 

pedagogische visie, is dus geenszins 

vooruitstrevend: Duitsland en België 

gingen ons al lang geleden voor. 

Zoontjens prijst desondanks de pluri-

formiteit van het Nederlandse stelsel. 

“Ons systeem wekt bewondering bij veel 

buitenlanders die verstand hebben van 

onderwijs. 

‘ b e lg i ë  w a s  1 7  j a a r  e e r d e r 
d a n  w i j  m e t  h e t  e r k e n n e n 
v a n  o n d e r w i j s v r i j h e i d ’

Paul Zoontjens: “De Belgen erkenden al lang 
dat je op basis van pedagogische motieven 
scholen kunt stichten. Met het recente advies 
van onze Onderwijsraad komen wij ongeveer op 
gelijk niveau.”

‘ v e e l  d u i t s e  d e e l s tat e n 
k e n n e n  n o g  s t e e d s  s c h o l e n 
v a n  o v e r w e g e n d  é é n 
d e n o m i n at i e ’

14



thema  vrijheid van onderwijs

Specifi ek omdat eigen scholen 

kunnen worden gesticht die 

helemaal door de overheid 

worden bekostigd. Dat past bij 

onze geschiedenis en ik vind 

niet dat we daar afstand van 

moeten doen. Sommigen pleiten 

voor afschaffi ng van het bijzon-

der onderwijs. Ik vind dat niet 

goed; het lost niks op en het 

past ook helemaal niet bij onze 

geschiedenis.”

Dronkers vindt het voorstel van 

de Onderwijsraad voor moderni-

sering van artikel 23 uitstekend, 

maar hij moet nog zien dat het 

wordt ingevoerd. “Ik ben scep-

tisch, want bij de laatste grote 

grondwetwijziging was dit het 

enige artikel dat niet is gewij-

zigd. Er zaten zoveel belangen 

aan vast dat het parlement het 

artikel uiteindelijk niet kon ver-

anderen.” 

Jaap Dronkers: “Het Nederlandse systeem wekt bewondering bij veel buitenlanders die verstand 
hebben van onderwijs. Specifi ek omdat eigen scholen kunnen worden gesticht die helemaal door de 
overheid worden bekostigd.” Foto: Sacha Ruland
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s a m en w er k in g s s c h o l en  en  d e  v r i j h ei d  va n  o n d erw i j s

Schoolbesturen krijgen vaak het verwijt dat ze te weinig anticiperen op krimp van het 

aantal leerlingen. Maar wie bijvoorbeeld een samenwerkingsschool wil oprichten, loopt 

tegen belemmerende regelgeving aan. Aan de ene kant maakt de verruiming van artikel 23 

de oprichting van samenwerkingsscholen gemakkelijker. Aan de andere kant werken de 

kleinescholenregeling, de kleinescholentoeslag en de fusietoets dat weer tegen. 

tekst astrid van de weijenberg

Basisschool de Eker in het Friese dorp Anjum 
(de school komt verder niet in het artikel voor)
Foto: Sijmen Hendriks/Hollandse Hoogte 

‘Voor Den Haag is
artikel 23 een

passiepor tefeuille,
maar de werkelijkheid  heeft de discussie ingehaald’
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Een andere drempel voor de oprichting van een samen-

werkingsschool is dat de scholen dan hun kleinescho-

lentoeslag kwijtraken. Dat geldt overigens bij elke fusie, 

ook binnen één richting. “Op korte termijn is er dus geen 

fi nanciële prikkel om een samenwerkingsschool op te 

richten”, zegt Helder. “Maar wel op de middellange ter-

mijn. Gelukkig is de minister iets soepeler geworden in 

het afbouwen van de toeslag.”

Gemeentelijke visie Wil je gaan samenwerken 

dan is het essentieel, vindt Helder, dat de schoolbesturen 

samen met de gemeente een heldere visie hebben op wat 

ze met het onderwijs in de gemeente willen. Hoe kun je 

structureel de huisvesting op peil houden en ook betaal-

baar houden? Helder: “Je moet de gemeente meenemen 

en de gemeente moet het schoolbestuur wat gunnen. 

Onze wethouder heeft gezegd: als de samenwerking 

slaagt dan investeren wij in het gebouw. Ga je eigenstan-

dig als schoolbestuur zo’n samenwerking aan, dan is er 

altijd wel een school in de omgeving die de inschrijffor-

mulieren al klaar legt voor de weglek van leerlingen die 

zo’n fusie tot gevolg heeft.”

Daarnaast moeten de schoolbesturen ouders en leerkrach-

ten meenemen in het proces. Uit het draagvlakonderzoek 

bleek dat de ouders in Vrouwenparochie de urgentie van 

samenwerken inzien. In Vrouwenparochie zijn de scholen 

en de peuterspeelzaal zo’n beetje de laatste voorziening 

in het dorp. Wel heeft de christelijke basisschool toestem-

ming nodig van de leden. De scholengroep is namelijk 

een vereniging. Dat is nog spannend. Vinden de leden 

de identiteit van het christelijke onderwijs voldoende 

gewaarborgd? De schoolbesturen doen er veel aan. De spe-

ciaal daarvoor opgerichte Resonansgroep, met ouders en 

directeuren, buigt zich erover. Hoe geef je het godsdienst-

onderwijs vorm? Hoe vier je Kerst? Wie is verantwoorde-

lijk voor het bewaken van de identiteit? Hoe evalueer je of 

het goed gaat?

Als de samenwerkingsschool in Vrouwenparochie er 

komt, zal zij ondergebracht worden bij Fier. Onderwijs-

groep Fier is al sinds 2010 een samenwerkingsbestuur. 

Dat betekent dat het bestuur scholen van meerdere deno-

minaties kan aansturen. Een volgende samenwerkings-

school, die ook op de rol staat, zal hoogstwaarschijnlijk 

naar het VCBO, de coöperatie waar CBO het Bildt een 

onderdeel van is, gaan. Helder: “Wij wilden vanwege de 

transparantie niet nóg een bestuur oprichten en twee 

besturen die het werkgeverschap hebben kan niet.”

Helder verwacht dat er in de toekomst in alle dorpen 

waar nu nog twee scholen staan samenwerkingsscholen 

zullen ontstaan. “En ik zie daarbij geen gevaar voor de 

vrijheid van onderwijs. Voor Den Haag is artikel 23 een 

passieportefeuille, maar de werkelijkheid heeft de discus-

sie ingehaald.”

Voldoende gelegenheid De basis om samenwer-

kingsscholen mogelijk te maken, ligt in een toevoeging 

Ouders willen een school dicht bij huis. Afstand is een 

belangrijk motief voor hun schoolkeuze, zo blijkt uit onder-

zoek*. In het Friese dorp Vrouwenparochie (600 inwoners) 

kunnen ouders nog kiezen uit openbaar en christelijk 

onderwijs. En dat wil men graag zo houden. De school-

bestuurders willen daarom de christelijke basisschool De 

Barte van CBO Het Bildt en de openbare De Hanwizer van 

Onderwijsgroep Fier omvormen tot een samenwerkings-

school, om gezien de krimp toch beide denominaties te 

behouden. Albert Helder, bestuurder van Fier, zit midden in 

het proces. Beide scholen, met respectievelijk 50 en 35 leer-

lingen, zitten net niet onder de opheffi ngsnorm. Zeker 

niet als je meetelt dat scholen met 23 leerlingen volgens de 

kleinescholenregeling nog zijn toegestaan. En dat maakt 

overgaan tot fusie extra moeilijk, ervaart Helder. “De minis-

ter doet haar sjaaltje om, start de auto en gaat overal langs 

om te vertellen dat kleine scholen open kunnen blijven. 

Alle ouders blij, maar dan zeggen wij als schoolbestuur: 

‘Dat klopt, maar hoe gaan we dat betalen?’ Kleine scholen 

blijken bovendien kwetsbaar waar het de kwaliteit betreft. 

Al hebben wij in Friesland een grote inhaalslag gemaakt. 

Bovendien gaat bij een kleine school een relatief groot deel 

van het budget naar huisvesting. Geld dat we dus niet kun-

nen besteden aan de inhoudelijke kwaliteit.”

passiepor tefeuille,
maar de werkelijkheid  heeft de discussie ingehaald’
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bij artikel 23, lid 4 van de Grondwet. In dat artikellid 

wordt bepaald dat er voldoende gelegenheid moet zijn om 

openbaar onderwijs te volgen. Sinds 2006 kent artikel 23 

de toevoeging ‘al dan niet in een openbare school’. Het 

openbaar onderwijs hoeft dus niet altijd in een openbare 

school gegeven te worden. “Hiermee wordt recht gedaan 

aan oplossingen van scholen die onder de opheffi ngsnorm 

komen”, zegt Miek Laemers, hoogleraar Onderwijsrecht 

aan de Vrije Universiteit.

Laemers ziet in de samenwerkingsscholen geen gevaar 

voor de vrijheid van onderwijs. De condities waaronder een 

samenwerkingsschool tot stand kan komen en bestaan lig-

gen vast in artikel 17d van de Wet op het Primair Onderwijs 

(WPO). Voorwaarde voor een samenwerkingsschool is dat 

ermee voorkomen wordt dat een van de betrokken scholen ermee voorkomen wordt dat een van de betrokken scholen 

wordt opgeheven. Laemers denkt niet dat dit artikel het wordt opgeheven. Laemers denkt niet dat dit artikel het 

begin inluidt van het einde aan de confessionele scholen. begin inluidt van het einde aan de confessionele scholen. 

“Ik zou niet weten waarom. Bijzondere scholen gelden als “Ik zou niet weten waarom. Bijzondere scholen gelden als 

kwalitatief goede scholen.”

En kwaliteit is waar het om gaat, vindt Laemers. Ouders en 

ook de minister zien steeds meer toe op de kwaliteit, ziet 

zij. “Ook bij het wel of niet open houden van kleine scho-

len gaat het in eerste instantie om kwaliteit, vind ik. In de 

ene plaats kan een school nog met twintig leerlingen kwa-

litatief goed functioneren, in een andere plaats moeten dat 

er vijftig zijn. De onderwijsinspectie heeft de instrumenten 

in handen om dat te toetsen.”

Fusie veroorzaakt onrust Laemers werkte mee aan 

het recente advies over artikel 23 van de Onderwijsraad, 

waarin wordt gepleit voor meer ruimte voor het stichten 

van scholen op basis van pedagogische visies of relatief 

nieuwe levensbeschouwelijke overtuigingen. Laemers ziet 

wel dat scholen communicerende vaten zijn: ouders die 

naar een nieuwe school gaan, gaan weg bij de oude school. 

Marius Liebregts is directeur van stichting Opmaat in 

Tilburg, met 15 openbare scholen in de gemeenten Tilburg, 

Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle Nassau, zegt daarover: 

“Als ouders ergens mee zitten, als ze iets bijzonders willen, 

dan zou ik ze allereerst verwijzen naar de schoolbesturen 

om te kijken of daar wat mogelijk is.” In sommige wijken in 

Tilburg zijn nu al te veel scholen, maar wie een oriënterend 

gesprek start over samenwerking of fusie veroorzaakt met-

een veel onrust en ziet ouders weglopen, legt Liebregts uit.

d e  s c h o o l  a l s  s u p e r m a r k t

Onder de vlag van ‘vrijheid van onderwijs’ 

zoeken allerlei soorten scholen een plaatsje 

onder de zon van de overheidsfi nanciering. 

Deze vrijheid lijkt op de vrijheid van de 

super markt: je kiest wat anderen je voor-

schotelen, aldus oud-VOS/ABB-beleids-

medewerker Jo Simons in een fi losofi sch 

essay over de segregatie in het Neder-

landse onder wijs.

Opvallend vindt Simons dat ondanks de 

toenemende secularisatie het markt-

aandeel van bijzondere scholen niet 

afneemt, maar zelfs toeneemt. Misschien 

vanwege de vlucht naar witte scholen, 

denkt hij, “of doordat ouders waarde 

toekennen aan een christelijke opvoeding 

waar ze zelf niet meer aan doen, of vanwege 

het idee dat bijzondere scholen betere 

onderwijskansen bieden of een betere 

moraal vertegenwoordigen. Hoe het ook 

zij, de vrije schoolkeuze heeft meer weg 

van de neoliberale vrijheid, waarbij je kiest 

wat anderen je voorschotelen inclusief 

de daarbij geleverde moraal, dan van de 

existentiële vrijheid van Sartre, waarbij de 

mens in dialoog met de ander zijn moraal mens in dialoog met de ander zijn moraal 

bepaalt.”

Simons meent dat de vrijheid van onderwijs Simons meent dat de vrijheid van onderwijs 

in deze neoliberale ideologie een instrument in deze neoliberale ideologie een instrument 

wordt in handen van de heersende klasse wordt in handen van de heersende klasse 

om haar positie te behouden. Onderwijs om haar positie te behouden. Onderwijs 

wordt gezien als een economische factor. wordt gezien als een economische factor. 

Ouders handelen strategisch bij het Ouders handelen strategisch bij het 

aanmelden van leerlingen.aanmelden van leerlingen.

In zijn essay legt Simons daarom een In zijn essay legt Simons daarom een 

verband tussen de vrijheid van onderwijs verband tussen de vrijheid van onderwijs 

en het bestaan van witte en zwarte scholen. en het bestaan van witte en zwarte scholen. 

Gevolg van deze segregatie, vindt hij, Gevolg van deze segregatie, vindt hij, 

is dat onderwijs niet meer zorgt voor de is dat onderwijs niet meer zorgt voor de 

emancipatie van achterstandsgroepen.emancipatie van achterstandsgroepen.

Liever wil Simons het begrip vrijheid van Liever wil Simons het begrip vrijheid van 

onderwijs herformuleren en moderniseren. onderwijs herformuleren en moderniseren. 

In het nieuwe begrip zou onderwijs ‘als In het nieuwe begrip zou onderwijs ‘als 

proces waar je actief aan deelneemt’ 

(ouder participatie) een plek moeten krijgen 

in plaats van ‘onderwijs als een product uit 

de supermarkt van welzijn en geluk’. Het 

tegengaan van segregatie gebeurt volgens 

Simons ook het meest effectief door ouder-

initiatieven. Simons: “De informatie over 

de kwaliteit van scholen, gebaseerd op de 

metingen van de onderwijsinspectie, schiet 

tekort en dient te worden aangevuld met 

voor lichting over de mogelijkheden van 

ouder initiatieven, bevorderen van sociale 

cohesie in een wijk, burgerschapsvorming 

en integratie van bevolkingsgroepen via 

onderwijs.”

Het essay is te vinden op www.vosabb.nl/

uploads/media/Essay_Jo_Simons.pdf.

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

‘o p  ko r t e  t e r m i j n  i s  e r  g e e n 
f i n a n c i ë l e  p r i k k e l  o m  e e n 
s a m e n w e r k i n g s s c h o o l  o p  t e 
r i c h t e n ’
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totaal

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

Algemeen
bijzonder

2 1 2 4 2 8 3 3 1 2 25 3

Openbaar 10 11 6 3 2 1 5 4 1 3 44 2

Protestants-
christelijk

4 5 2 1 2 1 2 1 17 1

Katholiek 2 5 7 5 2 5 1 1 28

Evangelisch 1 1 1 1 1 2 2 5 1 14 1

Evangelische
Broeders

1 1 1 1

Gereformeerd 
vrijgemaakt

1 1 2

Hindoeïstisch 1 1 2

Interconfess. 2 2 2 6

Islamitisch 1 3 5 1 2 1 1 1 3 12 6

Reformato-
risch

1 1 1 1 4

Samenwerking 
pc/rk

3 1 1 1 6

Totalen 17 28 30 16 1 12 2 27 1 15 16 52 3 161 14

Bron: OCW/DUO

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

Liebregts komt te veel regels tegen op zijn pad. Een van 

de belangrijkste obstakels waar hij tegenaan loopt, is de 

fusietoets. “Een vreselijk dik pak papier. De fusietoets is 

in het leven geroepen om de uit de hand gelopen schaal-

vergroting tegen te gaan. En inderdaad is niemand bij een 

logge organisatie gebaat. Maar iedereen met gezond ver-

stand begrijpt toch dat het samenvoegen van twee basis-

scholen niets te maken heeft met het oorspronkelijke 

doel van de fusietoets.”

Een fusie tussen twee scholen van dezelfde denominatie 

is nog wel te realiseren, maar van twee verschillende 

denominaties is moeilijk als er geen harde opheffi ngscri-

teria aan ten grondslag liggen, waardoor er een samen-

werkingsschool kan ontstaan. Eerder is in Tilburg al een 

bestuurlijke fusie tussen twee denominaties afgeketst.

De discussie over hoe om te gaan met het teruglopend 

aantal leerling en de spreiding van scholen over de wij-

ken moet een stedelijke discussie worden, vindt Liebregts. 

“Dan pas kun je elkaar recht in de ogen kijken.” 

*Onderwijs, ons goed (2010), Bekkers e.a. NWO (2012)

De voorzichtige besprekingen die Opmaat was begon-

nen met het bijzonder neutraal onderwijs van de Jan 

Ligthartgroep zijn daarom voorlopig even in de ijskast 

gezet.  Liebregts: “Het gaat hier om twee scholen die beide 

niet onder de opheffi ngsnorm zitten. Althans, niet als ik 

naar de hele stichting Opmaat kijk. We hebben namelijk 

scholen in vier gemeenten. Maar wel als ik naar de scholen 

in Tilburg kijk. Het is onduidelijk of ik dat criterium mag 

hanteren.”

Maar los daarvan ziet Liebregts de komende jaren een afne-

mend leerlingenaantal. Een wijk met vijf scholen heeft dus 

te veel plaatsen. Maar omdat de heel harde noodzaak er 

nog niet is, is het moeilijk om hierover in gesprek te gaan, 

ervaart hij. “Wij krijgen als schoolbestuurders vaak het ver-

wijt dat we niet op krimp anticiperen, maar als we dat wel 

doen, geeft niemand thuis.”

Tabel uit het advies 
'Grondwet in maatschappelijk 
perspectief' van de 
Onderwijsraad (april 2012)

19k ader prim air mei 2012



b e w eg en  t u s s en  ov er t u i g in g  o u d er  en  ov er t u i g in g  s c h o o l

Wat betekent ‘vrijheid van onderwijs’ in de schoolpraktijk? In hoeverre is artikel 23 belangrijk 

voor de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs? Kader Primair vroeg het een schoolleider 

van een katholieke, een openbare en een Sterrenschool. tekst susan de boer

‘Denominatie is  kleur bekennen’

thema  vrijheid van onderwijs

Is artikel 23 belangrijk of hinderlijk voor goed onderwijs?

“Artikel 23 zorgt ervoor dat mensen het recht hebben 

vanuit idealen goed onderwijs te geven. Denominatie 

is in mijn ogen belangrijk, en dan ook kleur bekennen. 

Het Palet is een katholieke school en dat laten we ook zien. 

De dagopening betekent stilstaan bij wat er aan de hand 

kan zijn: opa overleden, ouder ziek. Daar nadrukkelijk aan-

dacht aan geven en bidden. Dat is essentieel, anders is er 

geen verschil meer met een openbare school.” 

Hoe geeft de school vorm aan katholiek onderwijs?

“Dit is een katholieke school, maar geen rooms-katholieke. 

Dat is bewust. Het standpunt van het bestuur is dat we in 

Nederland anders denken over een aantal Roomse dogma’s. 

Abortus, euthanasie en huwelijk tussen mensen van gelijk 

geslacht zijn binnen de katholieke wereld in Nederland 

geaccepteerd. Kinderen hebben soms wel andere opvattin-

gen. We hebben op school geen kinderen van homo-ouders, 

wel van bewust ongehuwde moeders. Daar praten we over. 

We zoeken dan een koppeling met het geloof: je mag zijn 

wie je wilt, Jezus is niet veroordelend. Vanuit de kerk zijn 

er soms andere geluiden, maar dat is wat mensen ervan 

maken. Wij gaan uit van respect en tolerantie. En we heb-

ben ook respect voor het standpunt van de kerk.”

Zijn alle kinderen welkom?

“Circa 20 procent van de kinderen is katholiek. De ande-

ren hebben een christelijke, islamitische, hindoestaanse, 

atheïstische of nog andere achtergrond. Met Kerst en 

Pasen gaan we met de hele school naar de kerk. Een paar 

jaar geleden hebben we een kind van Jehova’s Getuigen 

op school gehad. De ouders hadden ingestemd met de 

vieringen, maar meldden het kind steeds ziek als er een 

viering was. Toen hebben we de ouders gevraagd een 

andere school te kiezen. Het kind maakt deel uit van 

een groep, dan kun je het niet steeds afzonderen. Er zijn 

ook ouders die vinden dat we meer mogen doen aan het 

h a n s  ko e vo e t s :  ‘s o m m i g e 
o u d e r s  v e r w a c h t e n  d at  w e 
h e t  k at h o l i e k e  g e lo o f  m e e r 
s t i m u l e r e n ’

Hans Koevoets  Katholieke Basisschool 
Het Palet, Zoetermeer
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>

geloof, bijvoorbeeld de eerste communie. Er zitten vijftig 

kinderen in groep 4, maar er doen er maar twee de eerste 

communie. Sommige ouders vinden dat je als school dat 

zou moeten stimuleren. Maar de ontkerkelijking gaat hard, 

ook op deze school.”

Zijn alle leerkrachten welkom?

“Bij gelijke geschiktheid gaat de katholieke leerkracht voor. 

Maar die zijn steeds moeilijker te vinden. We eisen wel dat 

Hoe kijk je aan tegen artikel 23?

“Ik denk dat de denominatie van veel scholen vooral zicht-

baar is op de gevel, maar in de school verder nauwelijks. 

Er is bijna geen verschil in onderwijsaanbod. Als open-

bare school vinden we het belangrijk dat kinderen leren 

omgaan met verscheidenheid en dat ze zich veilig voelen 

bij die verscheidenheid. Dat is beter in mijn ogen dan dat 

Debby Avis  Openbare Meerwerf Basisschool Duynvaerder, Den Helder

de leerkracht invulling geeft aan het katholieke karakter 

van de school. Dat vraagt een zekere kennis, achtergrond, 

maar ook houding. Ook moet iedere leerkracht de oplei-

ding godsdienst/levensbeschouwing volgen. Leerkrachten 

moeten het verhaal van Jezus met overtuiging kunnen 

vertellen. We zouden zelfs een islamitische leerkracht aan-

nemen als die het beste zou zijn. Wel is het zo dat zo dat in 

kleding en gedrag geen andere levensbeschouwelijke iden-

titeit mag worden benadrukt.” 

je met dezelfde levensbeschouwing bij elkaar blijft. 

Wat mij betreft worden de denominaties opgeheven en 

wordt alles openbaar onderwijs.”

Hoe geeft de Duynvaerder invulling aan openbaar onderwijs?

“Van de zes kernwaarden van het openbaar onder-

wijs benadrukken wij vooral ‘iedereen is welkom’ en 

d e b b y  av i s : 
‘ w at  m i j  b e t r e f t 
w o r d e n  d e 
d e n o m i n at i e s 
o p g e h e v e n  e n 
w o r d t  a l l e s 
o p e n b a a r ’
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Hans van der Most 
Sterrenschool, Apeldoorn

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

‘wederzijds respect’. Deze waarden leven op de school. We 

zijn een Wereldschool, daar zijn we trots op. De school 

staat in Nieuw Den Helder, dat is een behoorlijk multicul-

turele wijk. Onze leerlingen hebben daarom zeer verschil-

lende achtergronden, waaronder autochtoon Nederlands, 

Antilliaans, Somalisch, Afghaans, Irakees en Turks. Door 

de nieuwbouw in de wijk komen er nu meer autochtone 

Nederlandse kinderen naar de wijk en de school.”

Hoe gaan jullie om met de culturele verschillen tussen de 

leerlingen?

“Ouders vinden het belangrijk dat de school een veilige 

omgeving is voor hun kind, ze willen weten hoe de kinde-

ren omgaan met elkaar. Omdat de kinderen bij ons gewend 

zijn aan verschillen kijken ze daar niet naar. Kinderen 

onderling respecteren elkaar, ik heb niet meegemaakt 

dat er gepest wordt bijvoorbeeld. Er zijn meisjes die een 

hoofddoekje dragen, of ineens gaan dragen, daar praat 

de leerkracht dan met de leerlingen over in de groep. De 

verschillende religieuze feestdagen zijn ook een onder-

werp. Het Suikerfeest wordt bijvoorbeeld niet door alle 

Hoe gaat u om met de bemoeienis van de overheid, zoals bepaald 

in artikel 23?

“Sinds we offi cieel een experimenteerschool zijn, zijn onze 

fl exibele schooltijden geen probleem meer, maar toen we 

met het concept startten hadden we meteen de onder-

wijsnspectie en de leerplichtambtenaar op bezoek. In okto-

ber 2010 werkten wij voor de eerste keer door tijdens een 

reguliere vakantieweek. Dan wil de inspectie meteen 

weten: hoeveel kinderen zijn er, worden ze geregistreerd, 

draai je een onderwijsprogramma of is het opvang? Dit is 

het eerste jaar van de pilot en er haken nog steeds scholen 

aan. Dat is gunstig, hoe groter de experimenteergroep, 

hoe beter je kunt laten zien dat je resultaten goed blijven. 

Als de opbrengsten van een school tegenvallen, betekent 

dat niet automatisch dat het aan de fl exibele schooltijden 

ligt.”

Op welke manier onderscheidt de Sterrenschool in Apeldoorn zich?

“Onze pedagogische visie gaat uit van ontwikkelingsge-

richt onderwijs en nauwe samenwerking met de kinder-

opvang. Een Sterrenschool is op zichzelf niet anders dan 

een organisatorisch verhaal. Maar fl exibele schooltijden en 

variabele vakanties zijn niet mogelijk met een sterk klassi-

kaal systeem. We zijn nu voor het tweede jaar bezig en we 

zien dat de vakantiespreiding groter wordt.”

Kunnen alle leerlingen op uw school terecht?

“In principe wel, want we zijn een openbare school. Maar 

we accepteren niet alle leerlingen. Ouders van een kind 

islamitische gezinnen op dezelfde manier gevierd. We pra-

ten in de groep over de overeenkomsten en de verschillen. 

Op deze manier leren leerlingen elkaar en elkaars cultuur 

begrijpen. Maar het kan beter, het is teveel reactief. We wil-

len meer structurele aandacht geven aan dit type onderwer-

pen en daarom voeren we na de zomer een methode voor 

levensbeschouwelijk onderwijs en actief burgerschap in.”

Hoe profi leert de school zich?

“Wij vormen samen met de Fontein, dat is een bijzondere 

school (pc), een brede school. Hoewel we vooral samenwer-

ken, is er ook een vorm van concurrentie. Wij willen dat je 

zowel in de school als aan de buitenkant kunt zien dat wij 

een openbare school zijn en we willen dat iedereen zich 

welkom voelt. Dat doen we onder meer door in de school 

werkstukken tentoon te stellen die dat benadrukken. Ver-

der is een kunstenares bezig met de leerlingen een raam-

werk te maken, waarin deze kernwaarde zichtbaar is. Ik 

laat het ook persoonlijk zien. Ik ken van alle leerlingen de 

naam, ook de moeilijke, en ‘s morgens begroet ik de leer-

lingen persoonlijk.” 
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2009
1 september 

2010
1 september 

2011

Zwak
(%)

Zeer zwak 
(%)

Zwak
(%)

Zeer zwak 
(%)

Zwak
(%)

Zeer zwak 
(%)

Openbaar 7,1 2,3 8,1 1,1 5,0 0,7

Algemeen bijzonder 7,6 1,3 3,3 0,9 2,4 0,6

Protestants christelijk 5,4 1,3 5,9 0,8 3,5 0,6

Katholiek 3,7 0,9 4,1 0,8 2,7 0,4

Gereformeerd 
 vrij gemaakt

5,7 1,6 6,2 1,6 4,7 0,0

Reformatorisch 4,1 3,3 4,8 2,4 2,4 0,8

Islamitisch 28,8 17,9 20,0 7,5 17,5 2,5

Overig/bijzonder 11,5 3,6 5,7 0,7 2,8 0,0

Totaal  5,8 1,7 6,0 1,0 3,8 0,6

Bron: Inspectie van het Onderwijs

G4 G21 Overig Landelijk

% % % %

Open-
baar

.90 22.913 34,6 9.849 13,8 27.454 8,1 60.216 12,7

.90 en 1.25 31.794 48,0 19.596 27,5 68.428 20,2 119.818 25,2

Totaal 66.180 100 71.190 100 338.155 100 475.525 100

Bijzonder .90 30.208 28,9 16.612 11,0 30.178 36,9 76.998 7,2

.90 en 1.25 43.664 41,8 35.183 23,3 116.481 14,3 195.328 18,2

Totaal 104.331 100 151.154 100 817.382 100 1.072.867 100

Totaal .90 53.121 31,1 26.461 11,9 57.632 5,0 137.214 8,9

.90 en 1.25 75.458 44,2 54.779 24,6 184.909 16,0 315.146 20,3

Totaal 170.511 100 222.344 100 1.155.537 100 1.548.392 100

Bron: OCW/DUO

uw mening telt  peiling 

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

Artikel 23 is een belemmering 
voor samenwerken in de regio

De reactie is een (ingekorte) weergave, 

ingezonden via de website.

Gérard Zeegers van obs De Bonckert 

en obs De Ogelijn in Boxmeer:  

“Volledig eens. Maak alle scholen open-

baar van karakter en vraag schoolleiders 

en leerkrachten om hun visie op onder-

wijs, opvoeding en ontwikkeling helder en 

expliciet aan het papier toe te vertrouwen. 

Nodig hen vervolgens uit om die beginse-

len waar te maken in de praktijk: op naar 

waarde(n)vol onderwijs!”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt reageren 

luidt:

Vernieuwingen op school leiden tot 
een terugval in Cito-scores

Ga naar www.avs.nl en geef uw mening!

47%
eens

10%10%10%
deels eens

43%
oneens

Tabellen uit het advies 'Grondwet in maatschappelijk perspectief' van de Onderwijsraad 

(april 2012)

dat veel pedagogische en didactische inspanningen vraagt, 

zien ‘onderwijs op maat’ staan en denken dan dat hun 

kind hier wel past. Maar we zijn een school voor regulier 

onderwijs, we kunnen niet alles bieden.”

Hoe belangrijk zijn de variabele schooltijden voor ouders? 

“De meeste ouders kiezen bewust voor het onderwijskun-

dige en pedagogische concept en de samenwerking met de 

kinderopvang. Toen we de omslag naar fl exibele schooltij-

den maakten, hebben we daarover met de ouders overlegd; 

je wilt wel aansluiten bij de wensen van de ouders, een 

voedingsbodem is belangrijk. Met de fl exibele schooltijden 

sluiten we aan bij de maatschappelijke tendens van de 

24-uurseconomie en de toenemende behoefte aan keuze-

vrijheid. Als ouders extra verlofdagen aan een reguliere 

vakantie willen vastplakken, is dat nu geen probleem 

meer. We hebben wel eens een discussie in de bovenschool-

se projectgroep of we ook op zaterdag en zondag open 

zouden moeten zijn. Maar daar hebben de ouders geen 

behoefte aan. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid tot warme maaltijden. We bieden het aan, 

maar er is niemand die het afneemt. Ook blijft er niemand 

tot 19 uur. We krijgen wel eens de vraag of we een elite-

school worden voor werkende ouders die ’s morgens om 7 

uur hun kind afzetten en ’s avonds om 19 uur weer opha-

len, maar dat is niet zo. Er zijn ook ouders die in de buurt 

wonen, het continurooster wel prima vinden en gewoon 

standaardvakanties opnemen.” 
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zo k an het ook !   good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen 

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

maand in Zo kan het ook!: De MR van de school en de oudercommissies van 

dagopvang en bso van het Brabantse kindcentrum de Hoven besloten te gaan 

samenwerken om beter met hun directies te kunnen meedenken. 

tekst andrea holwerda

De kinderopvang, peuter-

speelzaal, basisschool en 

buitenschoolse opvang (bso) 

in Rosmalen besloten twee-

ëneenhalf jaar geleden een 

kindcentrum te gaan vormen en 

samen een doorlopende leerlijn 

te ontwikkelen. Een nieuwe 

aanpak, waardoor het best even 

zoeken was hoe op één lijn te 

komen. Ook voor de oudercom-

missies van de dagopvang en 

bso en de medezeggenschaps-

raad van de school. “We hadden 

het op verschillende momenten 

over dezelfde onderwerpen, 

zoals het pedagogisch beleid”, 

vertellen Nico van Egmond, voorzitter van 

de oudercommissies en Carolien de Bruin, 

voorzitter van de MR. “De directie moest 

daardoor regelmatig zaken dubbel uitleggen 

en door het ontbreken van overleg werd 

bijvoorbeeld het ervaringsgericht werken 

op school en op de dagopvang en bso heel 

anders ingevuld.”

Ook wij moeten meer afstemmen, conclu-

deerden de voorzitters daarop en kwamen 

met het idee voor een overkoepelende 

Kindcentrumraad. Pratend over hoe deze 

vanaf dit schooljaar dan vorm te geven, 

stuitten ouders Van Egmond en De Bruin, 

die jurist is, al snel op het verschil in rech-

ten tussen een oudercommissie en MR. De 

Bruin: “Een oudercommissie heeft alleen 

een adviserende stem, terwijl een MR op 

sommige punten ook instemmingsrecht 

heeft. En daar kun je niet omheen.”

“Dus moeten we samen met de school-

leider goed in de gaten houden over welke 

onderwerpen we afzonderlijk moeten 

stemmen”, vertelt De Bruin. “Maar we 

mogen natuurlijk wel met z’n allen over 

alles van gedachten wisselen. Dus zitten 

we in de raad nu met z’n tienen om tafel: 

met twee ouders en twee begeleiders van 

de dagopvang/bso – die hier speciaal uren 

voor hebben gekregen -, twee ouders en 

twee leerkrachten van de school en met 

onze schoolleider en de locatiemanager van 

de dagopvang/bso, die – als in een mede-

zeggenschapsorgaan – beiden alleen een 

adviserende stem hebben.”

Al snel werd duidelijk dat het overleg 

iedereen enorm sterkt, er van elkaar wordt 

geleerd en dat het ‘t inderdaad makkelijker 

maakt om één lijn te volgen, stellen de 

voorzitters maar ook bovenbouwleerkracht 

en MR-lid Arma Kooiker. Kooiker: 

“Zo hebben we als raad meege-

dacht over de kindcentrumgids, 

waarna de MR er een klap op 

heeft gegeven en kijken we nu 

bijvoorbeeld hoe Kids’ skills – 

een aanpak om kinderen sociale 

vaardigheden te leren – vanuit de 

school over het hele centrum uit 

te rollen.”

Ook heeft het oprichten van de 

raad het volgens de voorzitters 

voor ouders aantrekkelijker 

gemaakt om mee te denken. 

“We vergaderen nu zeven vaste 

avonden per jaar: eerst een uur 

als gezamenlijke raad, daarna 

een uur afzonderlijk om nog pure opvang-, 

bso- en schoolzaken te kunnen bespreken. 

We merken dat het meedenken hierdoor 

behapbaar is en dat het ouders extra 

motiveert om bij het hele centrum betrok-

ken te worden.”

Inmiddels wordt er wel over gedacht om 

volgend schooljaar iets meer tijd te nemen 

voor het overleg, geeft Van Egmond eerlijk 

toe. “Zodat we alle onderwerpen even goed 

kunnen bespreken.”

Wat voor alle drie nu al duidelijk is, is dat 

een overkoepelend raad een aanrader is 

voor ieder kindcentrum en/of brede school. 

De Bruin: “Mits de directie het aandurft een 

stevigere groep te laten meedenken.” 

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

overkoepelende ‘mr’ 
voor kindcentrum

Drie leden van de tienkoppige Kindcentrumraad (vlnr): Carolien de 
Bruin (voorzitter MR), Arma Kooiker (bovenbouwleerkracht/lid MR) en 

Nico van Egmond (voorzitter oudercommissies dagopvang en bso).
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eindver ant woordelijk management

In ‘De Staat van het onderwijs’, het 
verslag van de Inspectie van het 
Onderwijs over schooljaar 2010/2011, 
is te lezen dat het aantal (zeer) 
zwakke scholen in het reguliere 
basisonderwijs verder is gedaald 
tot beneden de 5 procent. Dat geldt 
niet voor het speciaal basisonderwijs 
en de cluster 4-scholen uit het 
(voortgezet) speciaal onderwijs. 
Tegelijk constateert de inspectie dat 
de kwaliteitszorg op schoolniveau 
achterblijft. Welke rol hebben 
schoolbesturen hierin? 

tekst carine hulscher-slot

Uit het verslag blijkt onder andere dat 

bestuurlijke schaalvergroting het vermogen 

tot het voeren van beter beleid verbetert en 

dat schaalvergroting leidt tot meer onder-

steuning voor besturen. “Meer aandacht 

van besturen voor de onderwijskwaliteit 

en opbrengstgericht werken verbetert de 

kwaliteit van de school of opleiding”, meldt 

de inspectie. Maar, niet alle besturen ver-

beteren zich en er zijn onderling grote ver-

schillen. Bij een klein deel van de besturen, 

verdeeld over alle sectoren, is meer dan een 

kwart van de scholen zwak of zeer zwak.

Hoewel besturen zich steeds verder lijken te 

professionaliseren, zijn de effecten daarvan 

op de kwaliteitszorg op scholen nauwelijks 

merkbaar. De inspectie stelt daarom dat 

besturen een belangrijke opdracht hebben 

om meer aandacht te besteden aan de 

borging van de onderwijskwaliteit. Daarbij 

hoort ook het stimuleren van opbrengstge-

richt werken. Daarnaast is het een taak van 

het bestuur om schoolleiders aan te spre-

ken op de opbrengsten van het onderwijs.

Bestuurlijk handelen moet beter
Tegelijk stelt de inspectie dat een goed 

bestuur geen garantie is voor goede kwa-

liteitszorg en borging van de kwaliteit op 

scholen. Het gaat vooral om het bestuurlijk 

handelen zelf. Dat leidt tot het maken van 

écht verschil in de dagelijkse praktijk van de 

scholen. Bij bestuurlijk handelen gaat het 

om meer aandacht voor de onderwijskwa-

liteit en opbrengstgericht werken. Goede 

informatiesystemen om dit inzichtelijk te 

maken zijn daarbij een voorwaarde. Ook de 

kwaliteit van schoolleiders is maatgevend 

voor de onderwijskwaliteit. De inspectie 

is daarom van plan het komende jaar 

onderzoek te doen naar de relatie tussen 

bestuur en schoolleider en naar de rol van 

de schoolleider bij kwaliteitsverbetering.

Opbrengstgericht leiderschap
Het is opvallend dat de inspectie geen 

aandacht besteedt aan de activiteiten die de 

laatste jaren zijn gericht op de versterking 

van de kwaliteit van bestuur en school-

leiders in het kader van opbrengstgericht 

werken, oftewel opbrengstgericht leider-

schap. Opbrengstgericht leiderschap impli-

ceert het zorgen voor een omgeving waarin 

leerkrachten voortdurend leren en hun 

onderwijsprocessen verbeteren, gericht op 

optimale opbrengsten door de leerlingen. 

Dat houdt ook in coaching van leerkrachten, 

ondersteuning, het bieden van mogelijkhe-

den voor gerichte professionalisering en het 

bespreekbaar maken van de opbrengsten 

en de noodzakelijke acties. Vaak vraagt 

opbrengstgericht leiderschap om een veran-

dering van de structuur en de cultuur binnen 

de school.

Eind 2009 startte het project Opbrengst-

gericht leiderschap. Bij juist leiderschap 

gaat het om vragen als: wat is opbrengst-

gericht werken precies, hoe kan dat vanuit 

de verschillende verantwoordelijkheden van 

bestuurder en schoolleider worden inge-

vuld, welke instrumenten en hulpmiddelen 

zijn beschikbaar, hoe wordt een goede 

analyse uitgevoerd, hoe voeren bestuurders 

het gesprek met de schoolleiders, hoe doen 

schoolleiders dat met hun teams, wat zijn 

de vervolgstappen als is vastgesteld wat 

goed gaat en wat beter kan, et cetera.

In ‘Basis voor Presteren’, de beleidsnotitie 

van het ministerie van OCW van december 

2010, wordt opnieuw ingezet op een 

opbrengstgerichte aanpak. Zo’n aanpak 

vraagt onder andere om een leer- en 

verbetercultuur op scholen, een gemeen-

schappelijke visie en missie, duidelijke en 

realistische doelen, goede kwaliteitszorg 

en een heldere taak- en verantwoordelijk-

heidsverdeling. In de notitie werd gemeld 

dat de eerste resultaten van het project 

Opbrengstgericht leiderschap bemoedigend 

zijn. De deelnemers aan het project ervaren 

sinds de start ervan een duidelijke verbete-

ring van de onderwijskwaliteit en een ver-

andering van de cultuur als het gaat om het 

inzichtelijk maken van de opbrengsten van 

het onderwijs, het borgen van de kwaliteit 

en het plegen van de goede interventies. En 

dat is vooral een taak van de schoolleider en 

het bestuur.

Op 31 oktober 2012 eindigt dit project en 

worden de resultaten gepresenteerd in een 

landelijke conferentie. 

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoorwaar-

denontwikkeling, medezeggenschap, orga-

nisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, de 

verhouding bestuur-management en Policy 

Governance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding.

de staat van het onderwijs: 
besturen en kwaliteitszorg

h e t  i s  o p v a l l e n d  d at 
d e  i n s p e c t i e  g e e n 
a a n d a c h t  b e s t e e d t 
a a n  o p b r e n g s t g e r i c h t 
l e i d e r s c h a p
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specia al (ba sis)onderwijs

SBO Merlijn uit Den Haag is een van 
de drie sbo-scholen in een groot 
samenwerkingsverband. De huidige 
tijd en interne knelpunten leidden tot 
een meer inhoudelijke samenwerking 
en deling van expertise. Daartoe 
werden in 2011 eerst de drie externe 
zorgcommissies samengevoegd om 
één plek te creëren waar zorgvragen 
werden gebundeld en beantwoord. 
De volgende stap is het oprichten van 
een ‘expertisecentrum’. Een pilot is 
inmiddels gestart. 

tekst mariëtte van den bosch 

en bob ravelli

SBO Merlijn is een van de drie sbo-scholen in 

een groot samenwerkingsverband (27 scho-

len, 8.000 leerlingen). De scholen kennen een 

grote diversiteit. Vanuit de drie sbo’s werd 

voorheen Preventief Ambulante Begeleiding 

(PAB) verzorgd: iedere sbo-school had zijn 

eigen scholengroep en iedere basisschool, 

ongeacht grootte of problematiek, kreeg 

een dagdeel PAB in de week van een vaste 

begeleider. Het werd ingezet bij kindproble-

men, ter ondersteuning van de ib‘er en de 

leerkracht. Ook vervulde de PAB een rol bij 

de toeleiding naar de externe zorgcommissie. 

Deze multidisciplinaire commissie, waarvan 

elke sbo-school er één had (bestaande 

uit eigen mensen), had een adviserende 

taak naar de basisscholen en verzorgde de 

toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo. 

Daarnaast was er een netwerk van ib’ers bin-

nen de eigen scholengroep, onder leiding van 

de PAB’er.

Bovengenoemde constructie ging echter 

steeds meer knellen, vanwege:

•  de vragen vanuit de scholen zijn heel 

divers, het is bijna ondoenlijk om als 

PAB’er overal een antwoord op te hebben;

•  scholen hebben vaak behoefte aan meer 

en andere ondersteuning dan alleen bij het 

zorgtraject van een enkel kind (denk aan 

groeps- en/of schoolbegeleiding, onder-

zoeken door een psycholoog/pedagoog, 

extra handen in de klas, et cetera);

•  de externe zorgcommissies wilden graag 

hun adviserende rol uitbreiden met een 

aanbod tot hulp en ondersteuning, maar 

dan op maat en gericht op de hulpvraag 

van de betreffende school;

•  er was buiten het netwerk van ib’ers bin-

nen de scholengroep geen inhoudelijke 

samenwerking in het samenwerkingsver-

band (swv). Noch tussen de sbo’s en de 

basisscholen, noch tussen de basisscholen 

onderling. 

Daarom ontstond het idee om te komen tot 

een meer inhoudelijke samenwerking en een 

deling van expertise. In eerste instantie van 

de sbo’s naar de basisscholen, met als doel 

uit te groeien tot een expertisedeling binnen 

het hele swv. Daartoe werden in 2011 eerst de 

drie externe zorgcommissies samengevoegd, 

vooruitlopend op het oprichten van een 

expertisecentrum. 

Experimenteren met expertise
In de aanloop naar dit expertisecentrum 

startte in september 2011 op initiatief van 

SBO Merlijn een regiegroep, met een PAB’er, 

een SBO-leerkracht, een ib’er, een basis-

schooldirecteur en basisschoolleerkracht, 

aangevuld met wisselende externe expertise 

vanuit onder andere de AVS. Vanuit dat over-

leg is in januari 2012 een pilot gestart om te 

onderzoeken hoe het expertisecentrum eruit 

zou moeten zien. Er is gekozen voor een pilot 

en geen kant-en-klaar aanbod, om samen met 

de scholen een aanbod te kunnen ontwik-

kelen en een aantal arrangementen te maken, 

aansluitend bij de vraag van een school. SBO 

Merlijn heeft aan alle basisscholen van het 

swv de vraag voorgelegd of ze wilden parti-

ciperen in de pilot. Voorwaarde was dat de 

school mee wilde denken in de ontwikkeling 

van het expertisecentrum. Daarvoor wordt tij-

dens dit pilotjaar ondersteuning met gesloten 

beurzen gegeven. SBO Merlijn kan dit doen 

dankzij een subsidie van het swv. 

Vijf basisscholen meldden zich aan. 

Inmiddels lopen er op deze scholen uit-

eenlopnede ondersteuningstrajecten. Het 

leren omgaan met grensoverschrijdend 

gedrag van kinderen en met eigen leerlijnen 

en ontwikkelingsperspectieven zijn op dit 

moment de twee meest gevraagde ondersteu-

ningsonderwerpen. Maar de sbo-begeleiding 

richt zich ook op het ontwikkelen van 

schoolbeleid, het verlenen van hand- en span-

diensten op een basisschool en het doen van 

specialistische onderzoeken. Hierbij worden, 

naast de inzet van de bestaande PAB’ers op 

hun specifi eke expertise, ook leerkrachten en 

andere medewerkers vanuit het sbo ingezet. 

Het sbo is zo in staat de expertise breder in te 

zetten dan alleen voor de eigen leerlingen.

Bij de eerste evaluatieronde – om de zes 

weken gehouden om in te kunnen spelen op 

de vraag van dat moment – was er grote tevre-

denheid onder de deelnemende scholen. Half 

juni volgt een werkconferentie. Dan worden 

de arrangementen uitgewerkt en beoordeeld, 

een helpdesk en een website ingericht, plan-

nen gemaakt voor het tweede halfjaar van de 

pilot en wordt bedacht hoe deze pilot binnen 

Passend onderwijs en het nieuwe, grote swv 

verder uit te bouwen en te borgen.

Het is een illusie te denken dat ‘het’ 

expertisecentrum staat in januari 2013. 

Mogelijk staan er wel contouren, waar alle 

deelnemende partijen zoveel meerwaarde aan 

ervaren voor het welzijn en de ontwikkeling 

van de kinderen, dat het concept ook stand 

kan houden in alle nieuwe ontwikkelingen. 

Waar er nu op het niveau van het swv gedacht 

wordt, gebeurt dat dan op een andere schaal, 

en liefst zo decentraal mogelijk. Het grote swv 

(58.000 kinderen) kan dan gaan werken in 

‘wijken’, waarin het sbo een centrale rol ver-

vult als kenniscentrum en als kennismakelaar 

voor de basisscholen met wie samengewerkt 

wordt. Zodat ieder kind dat onderwijs krijgt 

dat aansluit bij wat het nodig heeft op dat 

moment. 

Mariëtte van den Bosch is directeur van 

SBO Merlijn, dat de Haagse Onderwijsprijs 

2011 won.

Bob Ravelli (b.ravelli@avs.nl) 

is adviseur bij de AVS op het 

gebied van onderwijs en 

leerlingenzorg.

het raamwerk voor een 
expertisecentrum onderwijs
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reportage

o n d er h a n d el en  ov er  een  s o c i a a l  pl a n Krimp en bezuinigingen 

zorgen de laatste anderhalf jaar voor een hausse aan Decentraal Georganiseerd Overleg 

(DGO) in het primair onderwijs. DGO’s gaan over de rechtspositionele gevolgen van een 

fusie of reorganisatie. De werkgever en de centrales van werknemersorganisaties proberen 

tijdens dit overleg – waarin ook de AVS participeert vanuit het Ambtenarencentrum (AC), 

als vertegenwoordiger van de leidinggevenden in het onderwijs – overeenstemming te 

bereiken over een sociaal plan. Meestal komt het tot een akkoord, maar eind april eindigden 

onderhandelingen in Harderwijk in een geschil. Kader Primair woonde het DGO op de Noord-

Veluwe bij. tekst jaan van aken

‘De laatste jaren
is DGO-voering
schering en inslag’
De fi nanciële problemen van Stichting Proo in Harderwijk 

zijn voor iedereen aan de onderhandelingstafel zonneklaar, 

overeenstemming bereiken over een oplossing zou ingewik-

kelder blijken. Het bestuur heeft jarenlang op te grote voet 

geleefd en de 25, veelal kleine, scholen liggen in een krimp-

regio. Bij ongewijzigd beleid dreigt in 2014 een tekort van 

3 miljoen, dat staat gelijk aan 50 fte. Daarom vond er op 

25 april van dit jaar een Decentraal Georganiseerd Overleg 

(DGO) plaats over het sociaal plan voor de werknemers van 

Stichting Proo.

Gedwongen ontslag De kwestie: momenteel geldt 

een sociaal plan met een vrijwillige vertrekregeling tot 

augustus 2012. Het bestuur vindt het echter fi nancieel 

niet langer verantwoord de vrijwillige basis voort te zet-

ten. Stichting Proo beroept zich daarom op de in de cao 

omschreven ‘noodsituatie’ om per augustus van dit jaar 

over te kunnen gaan tot gedwongen ontslag.

28



>

Aan de ene kant van de onderhandelingstafel zitten 

algemeen directeur Berend Redder, de voorzitter van het 

bestuur, een beleidsmedewerker p&o en twee extern fi nan-

cieel specialisten van Stichting Proo. Tegenover hen drie 

onderhandelaars namens de vier werknemerscentrales 

ACOP, CCOOP, CMHF en het Ambtenarencentrum. Die laat-

ste wordt vertegenwoordigd door AVS-adviseur Harry van 

Soest.

De onlangs aangetreden Redder krijgt als eerste het woord: 

“Het is noodzakelijk om per direct structurele fi nanciële 

verbeteringen door te voeren. Wij willen duidelijkheid en 

rust creëren voor het personeel en de continuïteit van het 

openbaar onderwijs garanderen. Al die zaken bij elkaar 

maken dat wij vinden dat er sprake is van een noodsituatie, 

die versneld ingrijpen mogelijk maakt.” Hij overhandigt 

een brief waarin dat betoog verder is uitgewerkt.

“Ik lees weinig nieuws”, zegt AOb-rayonbestuurder Bert 

de Waal, die het woord voert namens de vier werknemers-

centrales, na een leespauze. “We delen de zorgen en zijn 

bereid mee te gaan in het beroep op een noodsituatie. 

Alleen willen we al niet per augustus 2012 de ontslagbe-

scherming opheffen en gedwongen ontslagen mogelijk 

maken, maar pas vanaf 2013.”

De voorliggende vraag is nu: handhaaft Proo zijn voorstel of 

is de stichting bereid het voorstel van de centrales over te 

nemen? Een nieuwe, lange schorsing van een half uur volgt. 

Na onderling overleg tussen Proo-medewerkers staan de 

gezichten wat strakker. “De laatste jaren is er weinig geïnves-

teerd in leermiddelen en kwaliteitsbevordering van het per-

soneel. Dat zijn beleidskeuzes waar we nu niet meer omheen 

kunnen en we hebben hier absoluut fi nanciële ruimte voor 

nodig”, probeert Redder nogmaals de centrales te overtui-

gen. De Waal toont zich onvermurwbaar: “Op grond van 

onze fi nanciële analyse vinden wij dat Proo het huidige 

beleid met vrijwillig vertrek nog een jaar kan dragen.”

Beide partijen blijven bij hun standpunt en de onderhande-

lingen eindigen in een geschil. De volgende stap is dat er een 

herstel-DGO moet komen om te zien of de partijen er alsnog 

samen uitkomen (gepland voor 16 mei 2012; de uitkomst 

was bij het ter perse gaan van deze Kader Primair nog niet 

bekend, red.). “De centrales zijn zeer slecht te spreken over 

deze stap, die we ernstig afwijzen”, besluit De Waal.

Mismanagement “De laatste jaren is DGO-voering 

schering en inslag”, merkt AVS-adviseur Harry van Soest, 

een van de onderhandelaars in Harderwijk. Samen met 

collega Theo van den Burger heeft hij er momenteel bijna 

een dagtaak aan. De hoofdreden van de toename is dat het 

Participatiefonds bij een reorganisatie een DGO en een soci-

aal plan vereist om de uitkeringskosten te vergoeden. De 

aanleidingen voor een reorganisatie zijn nu veelal overheids-

bezuinigingen en/of krimp. Ook is er regelmatig sprake van 

mismanagement, vertelt Van den Burger. “Als een bestuur 

constateert dat ze failliet dreigt te gaan, worden de werk-

nemerscentrales bijeen geroepen voor een sociaal plan.” Bij 

een defi nitief faillissement staan de centrales buitenspel. 

“Dan is het afgelopen en hebben wij geen rol meer”, aldus 

Van Soest.

Een decentraal georganiseerd overleg beslaat vaak vijf, zes 

gesprekssessies. “We beginnen met een informeel overleg 

met de benen op tafel om de stand van zaken te verkennen”, 

vertelt Van den Burger. De onderhandelaars vragen om docu-

menten als jaarplannen, begroting en fi nanciële verslagen 

en bekijken het eigen vermogen. “Soms zit een bestuur goed 

in de slappe was en dan kunnen we een deel van dat geld 

inzetten om gedwongen ontslagen te voorkomen”, weet Van 

Soest. Ook bekijken de centrales of er een visie zit achter 

de reorganisatieplannen en of de juiste procedures gevolgd 

worden. Zo hoort de GMR geïnformeerd te worden over de 

plannen en moet deze raad instemmen met het reorganisa-

tieplan voordat er een sociaal plan afgesloten kan worden.

Na vooroverleg met de GMR, volgen er een technisch overleg 

over de procedure, een offi ciële DGO-voering, een leden-

raadpleging en eventueel een vervolgoverleg of een geschil-

overleg, zoals bij Proo in Harderwijk. Bij het overleg kunnen 

beide partijen (onafhankelijke) deskundigen en adviseurs 

inschakelen. 

Confl icterende belangen De insteek van de werkne-

merscentrales zijn de belangen van medewerkers (dus ook 

‘n atu u r l i j k  n e m e n  w e  d e 
o n d e r w i j s  k wa l i t e i t  m e e  b i j 
o n d e r h a n d e l i n g e n ,  m a a r 
h e t  g a at  o n s  i n  e e r s t e 
i n s ta n t i e  om  h e t  b e h o u d  va n 
w e r k g e l e g e n h e i d ’
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Maatwerktrainingen (in company) sociale media

Een juiste inzet van sociale media heeft onder andere een 
positief effect op het imago van uw school(organisatie). 
De AVS organiseert daarom maatwerk trainingen 
(in company) sociale media. 

Tijdens de studiemiddag worden de mogelijkheden van 
sociale media in de klas verkend en wordt duidelijk hoe de 
communicatie met medewerkers, ouders en andere stakehol-
ders makkelijker kan verlopen met sociale media. U leert een 
(aanvullende) visie te ontwikkelen en krijgt handvatten en 
huisregels mee voor het gebruik ervan.

Doelgroep: het hele schoolteam, inclusief de schoolleider. 
Ook voor  bovenschools managers, met hun directeuren, 
(G)MR, individuele leerkrachten en ouderraden is de training 
geschikt.
Kosten: slechts t 65 per deelnemer
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/
socialemedia. Of mail/bel naar socialemedia@avs.nl, 
tel. 030-2361010 (Margriet van Ast).

Sociale media
iets voor uw school? 

goed onderwijs door visionair leiderschap
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de schoolleiders, red.) op rechtspositioneel gebied, vertelt 

Van den Burger. Zijn collega vult aan: “Natuurlijk nemen we 

de onderwijskwaliteit mee bij onderhandelingen, maar het 

gaat ons in eerste instantie om het behoud van werkgele-

genheid.” Minimaal drie van de vier centrales moeten hun 

handtekening zetten onder een sociaal plan. “Anders gaat 

het feest niet door”, verklaart Van Soest.

Voor de AVS zijn management en schoolleiders het speer-

punt tijdens DGO-voeringen. Soms confl icteert dat met de 

belangen van de andere centrales. “Zij denken soms dat er 

wel op management bezuinigd kan worden. Ik snap wel 

dat ze opkomen voor de belangen van onderwijsgevend en 

ondersteunend personeel, maar wij benadrukken dan het 

belang van een schoolleider”, legt Van den Burger uit. “Hij 

is de primus inter pares die het onderwijskundig beleid vorm-

geeft. Die verantwoordelijkheid kun je niet zomaar neer-

leggen bij een LB-leerkracht die locatieleider is”, vindt hij. 

bedrijfsvoering en locatiecoördinatoren (zie ook Actueel).

Tijdens het DGO hierover is op een constructieve manier 

overleg gevoerd, vindt Wever. “De centrales hebben goed 

meegedacht en tips gegeven. Let goed op je meerjarenbe-

groting en houd de leerkracht-leerlingratio in de gaten.” De 

AVS volgde met argusogen de positie van schoolleiders, zag 

Wever. “Ze bespraken de rechten en plichten van schoollei-

ders bij reorganisaties en ze vroegen zich af of het verstandig 

is af te stappen van een schoolleider die een groot deel van 

zijn werkweek aanwezig is. Wij konden onderbouwen waar-

om we daarvoor kozen.”

Ook GMR-voorzitter en ouder Matthijs de Korver vindt het 

buitengewoon verstandig en zinvol om DGO te voeren. Hij 

ziet dat er meer draagvlak ontstaan is. “Onze zorg was dat er 

verdringing zou kunnen ontstaan doordat schoolleiders een 

leerkrachtfunctie krijgen. Ook vroegen wij ons af of er werke-

lijk geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Door de plan-

nen goed te bespreken heeft het transparantie, helderheid en 

een goed besluit opgeleverd.”

Geen rol Uit nieuwsgierigheid woonde Juliëtte 

Werkhoven, schoolleider op de basisscholen It Iepen Stee en 

De Opslach, het DGO bij Gearhing bij. Het CvB bood school-

leiders vooraf weliswaar op allerlei manieren de mogelijk-

heid mee te praten en te denken over het ombuigingsplan, 

maar het verbaasde haar dat schoolleiders formeel geen rol 

hebben bij het overleg. “Ik voel me wel gehoord en natuur-

lijk komt de AVS voor je belangen op tijdens een DGO, maar 

wettelijk heb je geen enkele positie bij zo’n overleg. Er is bij 

die bijeenkomst vooral over schoolleiders gesproken en niet over schoolleiders gesproken en niet over

zozeer met.”

Voor haar persoonlijk heeft het overleg niet zoveel opge-

leverd. “Ik had al vertrouwen in een goede afhandeling 

door het CvB. Maar er waren schoolleiders die zich zorgen 

maakten over hun rechtspositie en daarover vragen stelden. 

Zij weten dat de plannen gecheckt zijn en arbeidsrechtelijk 

goedgekeurd door de werknemerscentrales. Al met al is de 

DGO-voering nuttig geweest.” 

Als het sociaal plan rechtspositionele gevolgen heeft voor 

de betrokkenen, dan kunnen zij op individuele basis als lid bij 

hun vakbond terecht. Zo kunnen schoolleiders hiervoor de hulp 

van de AVS inroepen.

vo o r  h e t  e e r s t  i n  t i e n  j a a r  b i j  d e  g e s c h i l l e n c o m m i s s i e
Als de DGO-onderhandelaars geen overeenstemming bereiken, voeren ze eerst onderling een geschil-DGO. Is er daarna nog steeds 

geen akkoord, dan kan een gang naar de geschillencommissie DGO volgen. Voor het eerst in tien jaar liep daar onlangs een zaak, 

waar ook de AVS bij betrokken was. De Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg in Voorhout sluit een school bij een justitiële 

inrichting, die eveneens dicht gaat. Het geschil handelde over twee vragen. Ten eerste of het werkgelegenheidsbeleid uit 1999 

nog geldt, zoals het bestuur stelde. Ten tweede of de stichting zich op een noodsituatie kan beroepen en zodoende medewerkers 

kan ontslaan na sluiting van de school, terwijl de centrales vinden dat er volgens de cao werkgelegenheidsgarantie geboden moet 

worden. De geschillencommissie antwoordde ‘nee’ op beide vragen. De regeling uit 1999 is vervallen en de partijen dienen volgens 

de commissie nu in onderling overleg een keuze te maken uit de modellen uit de huidige cao. Ook heeft de werkgever onvoldoende 

aangetoond dat er sprake is van een noodsituatie, luidde het oordeel van de geschillencommissie op 25 april 2012.

reportage

Daarnaast staat in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 

duidelijk dat aan elke school een directeur verbonden is. 

“Bovendien krijgen scholen in de lumpsum een vergoeding 

voor directie”, beargumenteert Van Soest.

Constructief overleg DGO-voeringen komen soms 

moeizaam tot stand, merkt Van Soest. “Besturen vinden het 

aanvankelijk vaak niet nodig een sociaal plan af te sluiten. 

Maar uiteindelijk lukt het eigenlijk altijd een afspraak te 

maken.” Ook het Friese schoolbestuur Gearhing had vooraf 

het idee dat er geen DGO hoefde plaats te vinden, omdat 

de plannen geen personele gevolgen hebben, vertelt CvB-

voorzitter Wubbo Wever. Door dalende leerlingaantallen 

en door overheidsbezuinigingen moet Gearhing vanaf 2014 

jaarlijks 9 ton bezuinigen. Er is voor gekozen om de manage-

mentstructuur aan te pakken. De 29 scholen gaan werken 

in zeven onderwijsteams van verschillende scholen, met 

zeven (cluster) onderwijsdirecteuren, adjuncten, managers 

‘d e  ve r a n t woo r d e l i j k h e i d  va n  e e n 
s c h oo l l e i d e r  k u n  j e  n i e t  zom a a r 
n e e r l e g g e n  b i j  e e n  l b - l e e r k r ac h t ’
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h e t  l eer l in g d o s sier  a l s  v i s i t ek a a r t j e  va n  d e  s c h o o l

Begin maart nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan dat scholen verplicht het leerlingdossier 

moeten koppelen aan het persoonsgebonden nummer van de leerling. Dit moet het uitwisselen 

van gegevens eenvoudiger maken, waardoor vervolgscholen beter de begeleiding kunnen 

bieden die het kind nodig heeft. Maar om welke gegevens gaat het precies? “Een schoolleider 

moet goed instrueren wat er geregistreerd wordt; negatieve of gekleurde informatie hoort niet in 

het leerlingdossier thuis. En de drempel om gevoelige informatie op te schrijven ligt nog hoger 

voor een digitaal dossier.” tekst daniëlla van ‘t erve

‘Je moet zo
feitelijk mogelijk
blijven’

Het wetsvoorstel maakt de weg vrij voor een landelijk uni-

form elektronisch leerlingdossier (ELD). De gegevens die 

scholen mogen uitwisselen worden in het ‘Besluit uitwis-

seling leer- en begeleidingsgegevens’ gespecifi ceerd. Het 

gaat om ‘alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn 

voor het leren en begeleiden van de leerling op een vol-

gende school op het moment dat een leerling overstapt’. 

De uit te wisselen gegevens moeten ‘actueel en ter zake 

dienend’ zijn. Naast schoolprestaties kan het daarbij gaan 

om sociale of medische gegevens. Volgens (demissionair) 

minister Van Bijsterveldt zijn zulke gegevens altijd subjec-

tief. “Wat relevant is, is aan de leerkracht als professional 

om te beoordelen.”

Advocaat onderwijsrecht Katinka Slump, werkzaam bij de 

stichting Juridische Dienstverlening Onderwijs (Judion) 

in Driebergen, ziet de ontwikkeling huiverig tegemoet. 

Te vaak komt ze nu al papieren dossiers tegen waarvan 

de gegevens gekleurd zijn, terwijl de relevantie ervan 

ontbreekt. “Dat een jongen in groep 3 in zijn broek heeft 

geplast, hoort niet thuis in een dossier dat vervolgens 

alle groepen doorgaat. Net zo min als het gegeven dat 

een moeder borstkanker heeft. Als de situatie thuis 

invloed heeft op de ontwikkeling van het kind, kun je dit 

opschrijven zonder in details te treden. De ouders zullen 

zelf wel aan een volgende leerkracht vertellen wat er aan 

de hand is, op het moment dat zij dat nodig achten. In 

een dossier stond zelfs dat een kind tijdelijk bij moeder 

in bed had geslapen. Door zo’n opmerking insinueer je 

van alles, terwijl het informatie uit de tweede hand is en 

totaal niet relevant voor het onderwijs aan het kind.”

achtergrond
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>‘Je moet zo
feitelijk mogelijk
blijven’

Lastige ouders Als het misgaat, gebeurt dat op het 

moment dat een leerling op een school vastloopt. Slump: 

“Scholen gebruiken het dossier dan vaak zoals advocaten 

dat doen: als een middel om een besluit te motiveren. 

Om aan te tonen waarom een kind niet kan blijven en 

er dus sprake is van handelingsverlegenheid, legt een 

school dan de schuld bij de leerling en dikt de problemen 

ook nog wat aan. Scholen hebben gedurende acht weken 

de plicht om een andere school te vinden voor het kind, 

maar de kansen zijn minimaal: want wie wil er nou zo’n 

probleemkind met ook nog eens lastige ouders?”

Het ‘probleemdossier’ is vaak de reden waarom scholen 

moeilijk doen als ouders om inzage vragen, iets waar 

ze recht op hebben. “Want reken maar dat zo’n dossier 

zorgt kan zorgen voor een confl ict met ouders, omdat 

zij zich niet herkennen in het beeld van hun kind dat is 

geschetst”, vertelt de advocate. “In plaats van dat dat in 

het dossier wordt opgenomen, zie ik vaak de opmerking 

terug: ‘Ouder heeft geen goed beeld van het kind’. Daar-

mee komt de relatie nog verder onder druk te staan, 

waardoor ouders als lastig worden weggezet. Terwijl 

een goede schoolleider de ouder juist als deskundige 

erkent. Als het wel lukt om een andere goede plek te 

vinden, komt dat mede door een goede samenwerking 

met ouders.”

Eisen Intern begeleider Emé Jonkman van Montes-

sorischool Castricum is het met onderwijsadvocate 

Katinka Slump eens dat de dossiers vaak erg uitgebreid 

zijn. “Maar dit is niet om handelingsverlegenheid te 

onderbouwen. Naast dat het een weerslag is van de 

onderwijskundige begeleiding, vloeit de registratie 

voort uit bijvoorbeeld eisen van de Inspectie van het 

Onderwijs of zorgverzekeringen. Een advocaat ziet 

natuurlijk alleen de dossiers waarin het fout gaat, maar 

bij de meeste kinderen gaat de overdracht gewoon 

goed. Bovendien worden niet de hele dossiers overge-

dragen, het onderwijskundig rapport is een summiere 

samenvatting.”

Integer “Er zijn inderdaad ook veel bevlogen scho-

len, die het uitstekend doen”, nuanceert advocate Slump 

haar eigen kritiek, “maar elk kind dat thuis komt te 

‘ l e e r l i n g d o s s i e r s  z o u d e n 
d e  o l i e  i n  d e  m a c h i n e  m o e t e n 
z i j n ,  m a a r  l i j k e n  s o m s  e e r d e r 
h e t  z a n d ’

Foto’s: Hans Roggen
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zitten, is er één te veel. Leerlingdossiers zouden de olie 

in de machine moeten zijn, maar lijken soms eerder 

het zand. Het zit niet in de overdracht, maar in wat je 

overdraagt.”

Zie het leerlingdossier als het visitekaartje van de school, 

adviseert ze. “Een schoolleider moet goed instrueren wat 

er geregistreerd wordt: negatieve of gekleurde informa-

tie hoort er niet in thuis. Er geldt één regel: wederzijds 

respect. Bekijk dat wat je schrijft altijd met de bril van de 

ouder. Er kan altijd een moment komen dat de ouder het 

dossier wil inzien.”

Dat is precies wat Armand van de Eeckhout, directeur van 

Montessorischool Castricum, zijn team voorhoudt: wees 

zorgvuldig en integer in je formuleringen en omschrijf 

het zo dat ouders het te allen tijde kunnen inzien. De 

school heeft een protocol met richtlijnen hoe het dossier 

in elkaar zit, wie er toegang tot heeft en wat leerkrach-

ten erin noteren en wat niet. Een enkele keer krijgt hij 

van ouders het verzoek om inzage. Vaak gaat het om 

gescheiden ouders die beiden goed op de hoogte van de 

ontwikkeling van hun kind willen zijn. Soms staat het ver-

zoek om inzage in verband met een confl ictsituatie. “Als 

er sprake is van een verstoorde relatie, dan moet je daar 

professioneel mee om blijven gaan. Juist dan is zorgvul-

digheid van belang. Als je bijvoorbeeld vindt dat iemand 

je bruut heeft benaderd, moet je niet opschrijven dat hij 

onbeschoft is. Je moet zo feitelijk mogelijk blijven.”

Mondelinge toelichting
Dat is soms nog best lastig. Mocht een confl ict ertoe lei-

den dat overplaatsing de beste oplossing is, dan kiest Van 

den Eeckhout ervoor de gegevens aan de nieuwe school 

mondeling toe te lichten. Dit wordt ook wel een ‘warme 

overdracht’ genoemd. “Alles wat op papier staat, kan 

verkeerd worden opgevat. Omdat ik mijn woorden zo 

zorgvuldig mogelijk wil kiezen, zou het schrijven van zo’n 

overdracht veel te veel tijd kosten. Uiteindelijk gaat het 

om het kind dat recht heeft op een goede nieuwe start.” 

Advocate Katinka Slump raadt aan om ouders te betrek-

ken als gegevens mondeling worden toegelicht. “Voorkom 

dat ouders het gevoel krijgen, dat er kwaad wordt gespro-

ken achter hun rug om. Als ze niet bij het gesprek kunnen 

zijn, informeer ze dan in elk geval over de inhoud ervan.”

Overigens mogen scholen kinderen niet zomaar weigeren. 

Montessorischool Castricum krijgt zelf ook vaak verzoe-

ken tot zij-instroom: kinderen die vanwege verhuizing of 

problemen op een andere school een nieuwe plek zoeken. 

Ook dit gaat met de nodige zorgvuldigheid gepaard, vol-

gens het ‘Protocol zij-instroom’. Directeur Van den Eeck-

hout: “We voeren gesprekken met de ouders en de school 

van herkomst. Vervolgens draait het kind een aantal 

‘a l s  d e  s i t u at i e  t h u i s 
i n v lo e d  h e e f t  o p  d e 
o n t w i k k e l i n g  v a n  h e t  k i n d , 
k u n  j e  d i t  o p s c h r i j v e n 
z o n d e r  i n  d e ta i l s  t e 
t r e d e n ’
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r e c h t e n  e n  p l i c h t e n

Onder leerlingdossier wordt de verzame-

ling van administratieve en onderwijs-

kundige gegevens verstaan die de school 

bijhoudt over een leerling. Deze gegevens 

zijn slechts toegankelijk voor ouders, de 

schoolleiding en het onderwijspersoneel 

dat bij de leerling betrokken is.

De school is verantwoordelijk voor welke 

informatie van een leerling wordt bewaard. 

Daarbij dient de school zich te houden 

aan de ‘Wet bescherming persoons-

gegevens’. Dit betekent onder andere 

dat ouders recht hebben op inzage en 

correctie van de gegevens en dat de school 

leerlinggegevens niet mag verspreiden, 

tenzij op grond van een wettelijke 

opdracht. Het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op 

naleving van de wet.

Ouders moeten eerst toestemming geven 

voordat derden de gegevens mogen inzien. 

Soms is de school verplicht gegevens aan 

derden te geven, bijvoorbeeld bij:

•  de aanvraag van een leerlinggebonden 

budget (LGB);

•  het toezicht door de Inspectie van het 

Onderwijs;

•  vermoedens van kindermishandeling of 

in geval van een noodsituatie;

•  of de overgang naar een andere school 

(onderwijskundig rapport).

De school moet ouders over de inhoud van 

het onderwijskundig rapport informeren, 

zij hebben recht op een afschrift van 

dit rapport. Bovendien hebben ze recht 

op correctie van onjuiste informatie en 

kunnen ze hun visie aan het rapport laten 

toevoegen als zij het niet eens zijn met het 

professionele oordeel van de school.

Op 6 maart heeft de Eerste Kamer 

ingestemd met een wetswijziging die 

mogelijk maakt dat het persoons gebonden-

nummer wordt gebruikt bij de overdracht. 

In het ‘Besluit uitwisseling Leer- en 

begeleidingsgegevens’ zijn gegevens die 

scholen ten hoogste mogen uitwisselen 

nader gespecifi  ceerd. Dit besluit is 

te vinden op www.rijksoverheid.nl/

documenten-en-publicaties/besluiten.

dagen mee om te kijken of we het onderwijs kunnen 

bieden dat het nodig heeft. Dit resulteert in een advies, 

waarna het bestuur de beslissing neemt.”

Privacy
Montessorischool Castricum houdt gegevens zowel digi-

taal als op papier bij. Een digitaal dossier heeft grote 

voordelen, vertelt ib’er Jonkman: “Het is heel praktisch: je 

kunt er vanuit huis in, je duopartner kan er tegelijkertijd 

in werken en het is eenvoudiger als je iets wilt wijzigen.”

Om het risico op inbreuk op privacy zo klein mogelijk te 

maken, heeft de school een aantal maatregelen getrof-

fen. Jonkman: “In mails gebruiken we nooit namen van 

leerlingen, iedere leerkracht heeft een eigen wachtwoord, 

niet alles is voor iedereen toegankelijk en de computer 

sluit zichzelf af zodra die niet gebruikt wordt.” Maar of 

dit voldoende is om de privacy te waarborgen, blijft de 

vraag. “Alles valt of staat met de beveiliging. We denken 

dat dit goed geregeld is, maar uit berichten in de media 

blijkt wel dat geen enkel systeem waterdicht is. Dat bete-

kent dat de drempel om gevoelige informatie op te schrij-

ven nog hoger ligt voor een digitaal dossier.” 

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

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

Bij Visual Thinking Strategies (VTS) vertellen 

kinderen aan de hand van een kunstwerk 

wat ze zien. De in Amerika ontwikkelde 

succesvolle methode stimuleert onder andere 

het kritisch-analytisch denken, verbetert de 

taalontwikkeling en leert sociale 

vaardigheden aan. “Jullie zijn 

detectives. Vertel maar wat 

je ziet.” Is het Nederlandse 

onderwijs rijp voor VTS? 

tekst irene hemels

‘Dít is

Margot Vermeulen is logopedist bij revalidatiecentrum 

Reade in Amsterdam – voor zover bekend de enige plek in 

Nederland waar Visual Thinking Strategies (VTS) wordt toege-

past – en ziet in de positieve resultaten van VTS in Amerika 

een mooie uitdaging voor het onderwijs. “Systematische 

aandacht hiervoor hoort wat mij betreft bij de algemene 

ontwikkeling. Misschien dat je niet altijd direct de vruch-

ten ervan plukt, maar je geeft kinderen wel extra bagage 

mee waar ze wat aan hebben.” Als moeder van kinderen in 

de basisschoolleeftijd weet ze dat het onderwijs vaak niet 

achtergrond

waar educatie
om gaat’

Leerlingen van de Roxhill Elementary School in 
Seattle bezoeken in het kader van het VTS School 
Partnership het Frye Art Museum. 
Foto’s: Ryan Schierling
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waar educatie
om gaat’

zelf naar woorden zoeken. Bij VTS is daar 

tijd en rust voor. En omdat andere leerlingen 

dingen aan de orde brengen stimuleert jou 

dat op een andere manier te kijken. Als je dit 

van jongs af aan met kinderen doet, heeft het 

invloed op hoe je verder kijkt naar de rest van 

de wereld. VTS stimuleert om niet alleen af 

te gaan op de eerste indruk en minder snel te 

oordelen en veroordelen.”

Extra antenne
VTS wordt in de Verenigde Staten op veel 

scholen toegepast. In Europa staat het wat 

onderwijs betreft nog in de kinderschoenen. 

Enkele in VTS opgeleide procesbegeleiders zijn 

actief op scholen in Denemarken, Finland, 

Spanje, Engeland, België en op de Canarische 

Eilanden. Psycholoog René ter Horst van 

het Amsterdamse revalidatiecentrum Reade 

maakt zowel in de diagnostiek als de behan-

deling gebruik van VTS. Ter Horst: “Het gaat 

vooral om geconcentreerd waarnemen. Voor revalidanten 

met niet-aangeboren hersenletsel is dat vaak moeilijk, 

omdat hun gedachten óf alle kanten opschieten óf het 

denkproces verloopt in een vertraagd tempo. Door VTS 

leren zij hun aandacht intensief te focussen.”

Werd VTS bijna dertig jaar geleden in Amerika ontwikkeld om de 
esthetische ontwikkeling van kinderen te stimuleren die weinig 
ervaring hebben met kijken naar kunst, nu wordt daarnaast 
veelal het nauwkeurig observeren, kritisch-analytisch denken en 
het aanleren van sociale vaardigheden geprezen.

staat te juichen om weer een nieuwe toevoeging aan het 

bestaande curriculum. Vermeulen: “VTS kun je veel breder 

inzetten dan alleen het kritisch-analytisch vermogen van 

kinderen stimuleren aan de hand van schilderijen. Het is 

een manier om écht kijken te stimuleren, maar je kunt 

het aan heel veel andere leerdoelen koppelen. Neem alleen 

al woordenschatvergroting of leren de beurt te nemen 

en samen te vatten. Daarnaast is het op zichzelf een hele 

leuke manier om kunst te integreren in je onderwijs.”

Carla van Paridon kreeg als algemeen adjunct-directeur 

bij Stichting Amstelwijs (openbaar primair onderwijs) een 

hersenbloeding en kwam in behandeling bij logopedist Ver-

meulen van Reade. Na het horen van Vermeulens verhalen 

en het zien van introductiefi lms over VTS is zij overtuigd 

van de potentie ervan voor het onderwijs. “VTS is vooral 

een goede manier om leerlingen te betrekken bij het onder-

wijs zonder dat er al te veel verwachtingen naar hen zijn. 

Een kind kan het niet goed of fout doen en dat is heel aan-

trekkelijk, omdat het merendeel van ons onderwijs zo in 

elkaar zit dat kinderen vooral veel cognitieve dingen leren 

en reproduceren. Kinderen worden door VTS op een onge-

dwongen manier gestimuleerd kritisch te kijken. Er wordt 

doorgevraagd in plaats van afgekapt, zoals meestal – welis-

waar ongewild – gebeurt omdat je als leerkracht door moet 

met je les.” Dat uit onderzoek blijkt dat kinderen die regel-

matig meedoen met VTS op testen voor begrijpend lezen 

beter scoren, is voor Van Paridon logisch te verklaren. “Je 

breidt je woordenschat uit doordat je beter leert kijken en 

onder woorden moet brengen wat je ziet. Je moet daarbij 

‘m e n s e n  d i e  z i j n  o p g e g r o e i d 
m e t  v t s  z i j n  b e t e r  i n  s ta at  tot 
h e t  o p lo s s e n  v a n  p r o b l e m e n , 
n e m e n  m e e r  w e lo v e r w o g e n 
b e s l i s s i n g e n  e n  lo p e n  m i n d e r 
i n  z e v e n  s lot e n  t e g e l i j k ’

De onderzoeksresultaten liegen er wat hem betreft niet 

om. “Het is bekend dat mensen die regelmatig VTS toe-

passen, en dat geldt specifi ek voor kinderen, minder in 

zeven sloten tegelijk lopen. Zij leren meer afstand nemen 

en minder impulsief handelen. Uit onderzoek blijkt dat 

kinderen die dit gedaan hebben later tijdens de puberteit 

meer weloverwogen beslissingen nemen. Ook bij volwas-

senen zie je soortgelijke resultaten. Artsen maken minder 

fouten bij het stellen van diagnoses omdat ze kritischer 

hebben leren denken en kijken. Er is een extra antenne 

voor zorgvuldig waarnemen ontwikkelt.”

Sociaal gebeuren
Werd VTS bijna dertig jaar geleden ontwikkeld om de 

esthetische ontwikkeling van kinderen te stimuleren die 

weinig ervaring hebben met kijken naar kunst, nu wordt 

daarnaast veelal het nauwkeurig observeren, kritisch-ana-

lytisch denken en het aanleren van sociale vaardigheden 
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geprezen. “Het is een heel sociaal gebeuren. Kinderen 

leren op een natuurlijke manier luisteren en meebewegen 

in het denkproces van een ander. Geduld, wachten op en 

respect voor elkaar, de ervaring dat je met elkaar meer 

bereikt dan in je eentje. Onderzoeken laten zien dat men-

sen die opgegroeid zijn met VTS beter in staat zijn tot het 

oplossen van problemen. Ik zeg altijd: ‘Jullie zijn detecti-

ves. Gebruik je ogen, maar ook je oren. Waarom zegt de 

ander dat? Zie jij dat ook of zie je iets anders?’ Het is zo 

dynamisch. Elk gesprek verloopt weer anders. De kinderen 

bepalen wat er gebeurt en hoe het gesprek verloopt”, ver-

telt de gepensioneerde basisschoolleerkracht Nancy Welch, 

die op negen Amerikaanse scholen met VTS werkt.

Toepassen in onderwijs
VTS in het onderwijs is een lesmethode die bestaat uit tien 

lessen in een schooljaar, waarbij leerlingen een kunstwerk 

bespreken. De lessen kunnen in het klaslokaal gegeven 

worden, maar ook in een museum. Net zoals de ontwikke-

lingsstadia van Piaget variëren de kunstwerken in oplopen-

de moeilijkheidsgraad. Een procesbegeleider, die hiervoor 

een training heeft gevolgd en dus niet de eigen leerkracht 

hoeft te zijn, nodigt de leerlingen uit om naar het kunst-

werk zoals een schilderij of foto te kijken. “Door het stel-

len van een aantal fundamentele vragen als: ‘Wat gebeurt 

hier? Waaraan zie je dat? Wat zie je nog meer?’ 

leer je conclusies te onderbouwen waarmee je 

komt tot een gericht en intensief waarnemen”, 

legt oud-leerkracht Monica Langelund uit, die 

op verschillende Deense scholen VTS aan kin-

deren in de basisschoolleeftijd geeft.

Parafraseren
Een open, enthousiasmerende houding van 

de procesbegeleider is belangrijk. Langelund: 

“Dan ontwikkelt zich een gesprek tussen de 

kinderen waarbij de procesbegeleider niet 

stuurt, maar uitnodigt door het stellen van 

open vragen en te parafraseren wat er is 

gezegd, opdat kinderen kunnen aangeven of 

goed begrepen is wat ze zeggen.” Langelund 

spreekt over ‘betekenisvolle’ gesprekken. “Kin-

deren beschikken over kennis waarvan ze zich 

niet altijd bewust zijn. Juist VTS boort hun eigen vermogen 

tot oplossingen bedenken aan. Ze leren vertrouwen te heb-

ben in zichzelf: alles mag gezegd worden. Je kunt het niet 

fout doen, want het is jouw eigen waarneming.”

Met een voorbeeld vertelt Langelund hoe het zelfvertrou-

wen, maar ook de taalontwikkeling, kan groeien. “Ik heb 

een Iraaks jongetje in de groep gehad die nooit iets zei 

tijdens de gewone lessen op school. Na een tijdje nam hij 

actief deel aan de gesprekken. Het was voor hem soms 

moeilijk om de juiste woorden te vinden. Door te para-

fraseren hielp ik hem daarmee. De groepsleerkracht was 

uiterst verbaasd dat hij actief participeerde. Het mooie 

van VTS is dat het je tijd geeft om te denken. Je hoeft niet 

meteen op een bepaald moment een goed antwoord klaar 

te hebben. Je kunt luisteren en kijken wanneer jij wat wilt 

zeggen.”

Verslaafd
Welch, de VTS-begeleider op scholen in Amerika, heeft nog 

wel een tip voor het onderwijs. Eenmaal kennisgemaakt 

met VTS raak je eraan verslaafd, zegt ze. “Leerkrachten die 

in aanraking komen met VTS zeggen allemaal, niemand 

uitgezonderd, dat dit is waar educatie om moet gaan. 

Kunst is eigenlijk slechts een middel. Het is niet nodig om 

dit als iets nieuws binnen het bestaande curriculum in 

te voegen. Je kunt het gebruiken als manier om heel veel 

soorten van kennis over te dragen. Dan kost het ook geen 

extra tijd, terwijl het wel veel extra plezier geeft aan zowel 

leerlingen als leerkrachten.” 

Aan de hand van een kunstwerk ontwikkelt zich tussen kinderen 
een geanimeerd gesprek, waarbij van tevoren niets vastligt. 
“Kunst is eigenlijk slechts een middel.”

v t s - s ym p o s i u m  Op 27 september 2012 wordt in Amsterdam het eerste Europese congres over Visual Thinking 

Strategies (VTS) gehouden. Het symposium ‘Pedagogische en therapeutische effecten van VTS’ wordt georganiseerd door 

Reade in samenwerking met VUE (belangenbehartiger van VTS in Amerika), Rijksmuseum, Amsterdam Museum en Hermitage 

Museum. Een groot aantal buitenlandse sprekers en gasten, zoals leerkrachten, pedagogen, educatiemedewerkers, onder-

zoekers en therapeuten, zullen hun opwachting maken. Aansluitend is het mogelijk een driedaagse workshop te volgen van het 

Amerikaanse VTS-team. Meer informatie: www.vtshome.org en www.reade.nl

achtergrond
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Kathleen Ferrier, 

woordvoerder primair onderwijs van de CDA-Tweede Kamerfractie.

politieke column

duizendpoot
Onlangs ontving ik in de Tweede Kamer 

leerlingen van de groepen 7 en 8 van een 

basisschool. Ze vroegen mij het hemd van 

het lijf. Verfrissend, de vragen van deze bij-

dehandjes zetten mij weer aan het denken. 

Zo vroeg een van hen mij wat er allemaal 

veranderd is in de bijna tien jaar dat ik 

Kamerlid ben. Dat is veel: in het gebouw de 

enorm verscherpte beveiligingsmaatrege-

len, maar ik noemde ook de verruwing in 

het politieke debat, het taalgebruik.

Maar ook buiten de Kamer, in mijn 

portefeuilles is in de afgelopen tien jaar 

veel veranderd. Ik hoef maar naar de rol 

van de schoolleider te kijken. Mijn eigen 

kinderen zaten nog op de basisschool toen 

ik Kamerlid werd. De schoolleider was 

iemand met gezag. Hij was de ‘primus inter 

pares’. Allereerst was hij leerkracht, net als 

alle anderen, maar hij deed meer. Dat gaf 

hem dat gezag. De leider die niet anders is 

dan de anderen, maar met een extra, maar 

overzichtelijk, pakket aan taken.

Vandaag de dag is dat heel anders. 

De schoolleid(st)er moet naar mijn idee 

veel weg hebben van een duizendpoot. 

Niet alleen blijft zij of hij onderwijs-

kundig verantwoordelijk, daarnaast 

moet deze persoon leidinggeven aan 

het personeelsbeleid en het fi nancieel 

beleid, om maar een paar administratieve 

zwaargewichten te noemen. Ik heb het de 

afgelopen jaren zien gebeuren. Ik heb daar-

bij gezien hoe zwaar dat is voor mensen 

die diep in hun hart toch vooral leerkracht, 

onderwijzer willen zijn. Komt daarbij dat 

door de lumpsumfi nanciering schoolleiders 

ook nog eens de taak hebben gekregen de 

onderwijskundige visie van de school in de 

fi nanciering zichtbaar te maken. Ook wat 

de herstructurering van Passend onderwijs 

betreft komt er heel veel op de schouders 

van schoolleiders neer. Juist daarom is 

het goed dat er middelen beschikbaar zijn 

voor professionalisering. Naar ik begrepen 

heb van de sectorraden werpen die mooie 

vruchten af. Hier ligt natuurlijk ook een 

taak voor de politiek, om nu eens echt werk 

te maken van het terugdringen van die 

enorme administratieberg.

Dat kan alleen als de politiek nu eens 

echt leert de school en de leerkracht te 

vertrouwen en dus ruimte te geven. Maar al 

te vaak wordt dat in woord beleden, maar 

durft de politiek in praktijk niet écht los 

te laten. Ik heb de afgelopen jaren gezien 

hoeveel goede en verrassende dingen 

er gebeuren als scholen die ruimte wel 

krijgen of, dat heb ik ook gezien, die soms 

maar gewoon pakken. Bijvoorbeeld de 

Cosmicusscholen, waar men een bijzonder 

programma heeft om ouders bij de school 

te betrekken. Eens in de zoveel tijd op 

zondag samen lunchen op school, iedereen 

neemt wat mee. Een feest, zo zei een van 

de moeders mij, waar ouders en kinderen 

naar uitkijken.

Als woordvoerder primair onderwijs heb 

ik een aantal zaken zeer scherp, waar 

ik in mijn dagelijks politieke werk naar 

streef. Het begint met respect voor de 

autonomie en professionaliteit van de 

leerkracht. Daarmee krijgt het vak weer het 

aanzien dat het verdient: leerkrachten zijn 

immers verantwoordelijk voor de vorming 

van de mensen die de toekomst van ons 

land bepalen! Dan, de betrokkenheid van 

ouders. Die is onmisbaar om de talenten 

van een kind tot ontwikkeling te brengen. 

Daarom moeten zij een duidelijke positie 

hebben. En ten derde: geef lucht (loslaten) 

en ruimte (minder administratieve romp-

slomp) aan scholen. Zo kan men inhoud 

geven aan die immens belangrijke taak van 

het onderwijzen. 

d e  p o l i t i e k  d u r f t  d e  s c h o o l  i n  d e  p r a k t i j k 
n i e t  é c h t  lo s  t e  l at e n

i k  w e e t  h o e v e e l  g o e d e  e n  v e r r a s s e n d e 
d i n g e n  e r  g e b e u r e n  a l s  s c h o l e n  d e  r u i m t e 
k r i j g e n  o f  g e w o o n  z e l f  pa k k e n

Foto: Dirk Hol
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Op welk moment wordt een werknemer in het 

RDDF geplaatst?

tekst theo van den burger

In deze periode van het jaar hebben schoolbesturen in het primair 

onderwijs zich weer over het bestuursformatieplan gebogen. Dit 

plan moest uiterlijk 1 mei, na instemming van de PGMR, zijn vastge-

steld. Uit het bestuursformatieplan blijkt of er (op termijn) te veel of 

te weinig werknemers in dienst zijn. Als er sprake is van ‘formatieve 

frictie’, er zijn dan te veel medewerkers in dienst, moeten er stap-

pen worden ondernomen. Hier volgen de aandachtspunten.

Het RDDF (Risicodragend deel der formatie) is dat gedeelte van 

de formatie waarin de functies vallen die met opheffi ng bedreigd 

worden. NB: er wordt op bestuursniveau naar de formatie gekeken. 

Terugloop op de ene school kan zo verevend worden met formatie-

groei of natuurlijk verloop op een andere school.

Als eerste moet gekeken worden welk beleid er door de werkgever is 

vastgesteld: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid. Voor die orga-

nisaties/besturen waarvoor werkgelegenheidsbeleid geldt, is er geen 

afvloeiingsregeling. Er is sprake van werkgelegenheidsgarantie voor 

personeel dat in vaste dienst is. In geval van gedwongen ontslagen 

door terugloop van leerlingen moet de werkgelegenheidsgarantie 

opgeheven worden en dient er een sociaal plan te worden geschre-

ven. Werkgevers die geen keuze hebben gemaakt, vallen automatisch 

onder de regeling ontslagbeleid. De werkgever neemt vervolgens het 

besluit of het een functie betreft voor onderwijsgevend of onderwijs-

ondersteunend personeel. Een afvloeiingslijst wordt samengesteld 

op basis van het vigerende bestuursbeleid (e.e.a. is ook na te lezen 

in bijlage III van de CAO PO). De werkgever dient zo spoedig mogelijk 

– uiterlijk vóór de zomervakantie – via een aangetekend verzonden 

brief aan de werknemer te hebben gemeld dat zijn of haar functie met 

opheffi ng wordt bedreigd en in het RDDF is geplaatst.

Wel of geen ontslag?
Er is niet altijd sprake van ontslag na plaatsing in het RDDF. Na een 

jaar wordt de functieterugloop opnieuw bekeken. Er kan sprake zijn 

van ontslag als:

a.  de daling in de formatie, inclusief andere ontslagen en natuurlijk 

verloop, minimaal gelijk is aan de omvang van het gemelde 

ontslag, en

b.  de wijziging in de formatie geen gevolg is van eigen beleid van 

het bevoegd gezag.

Let wel: deelontslag is niet mogelijk! Als de ontslagruimte kleiner 

is dan de omvang van het ontslag, kan ontslag uit een vast dienst-

verband niet plaatsvinden, omdat deelontslag niet is toegestaan. 

Werkgevers moeten dus wel ontslagruimte hebben voor de vol-

ledige betrekkingsomvang van de werknemer waarvan de functie in 

RDDF is geplaatst.

Tijdens de periode dat de functie van de werknemer in het RDDF 

is geplaatst kan de werkgever de werknemer een sollicitatieplicht 

of een scholingsplicht opleggen (zie bijlage III lid 6 van de CAO 

PO). Mocht er een passende vacante functie bij de werkgever 

beschikbaar komen, dan moet deze vacature eerst aan de in RDDF 

geplaatste werknemer aangeboden worden.

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.

Nieuwe medewerker
Sinds 1 mei 2012 is John G. de Leeuw (j.deleeuwSinds 1 mei 2012 is John G. de Leeuw (j.deleeuwSinds 1 mei 2012 is John G. de Leeuw (

@avs.nl) in dienst bij de AVS als senior adviseur. Zijn 

expertise ligt vooral op strategische bedrijfsvoering, 

fi nancieel management en personeelsmanagement. 

De Leeuw deed ervaring op als directeur, schoolleider, 

consultant, controller en ondernemer, zowel in het 

onderwijs (po, vo en hbo) als in de accountancy, bij administratie-

kantoren en in het bedrijfsleven. Hij is expert op het gebied van de 

lumpsumbekostiging, zowel in po als vo, en het vertalen van strate-

gische onderwijsplannen naar een meerjarenbegroting.

a v s  i n  d e  p e r s

Onderzoek professionalisering
De resultaten van het AVS Scholenpanelonderzoek over profes-

sionalisering (zie Kader Primair 8, april 2012) werden opgepikt door 

diverse onderwijsorganisaties ten behoeve van hun website, zoals 

VOS/ABB en www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.
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t h e m a :  v e r k i e z i n g e n  2 0 1 2

Onderwijscafé op 31 mei
De AVS, VO-raad en PO-Raad organiseren op donderdag 
31 mei aanstaande weer een Onderwijscafé. Dit keer 
met als thema: ‘Verkiezingen 2012: speerpunt onder-
wijs’. Zijn de onderwijswensen uit de politiek en de 
schoolpraktijk in balans?

Met nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht leggen politieke partijen 

opnieuw hun speerpunten vast. Wat vindt de politiek belangrijk voor 

het onderwijs en wat willen de mensen in het onderwijs zelf? Het 

Onderwijscafé staat geheel in het teken van de soms scheve verhou-

ding tussen de wensen van de politiek en de realiteit van de praktijk: 

de scholen. Onderdeel is een discussie over het lerarenregister tus-

sen voorstander Harm Beertema (PVV) en tegenstander Ad Verbrugge 

(Beter Onderwijs Nederland, BON). Daarnaast gaan Jasper van Dijk 

(SP) en Ton Elias (VVD) met elkaar in gesprek over prestatiebeloning 

en Passend onderwijs in het kader van bezuinigen.

Dit alles in een dynamische setting met actieve deelname van het 

publiek. Na afl oop wordt de aanwezigen een hapje en een drankje 

aangeboden en is er gelegenheid tot napraten.

Het gratis toegankelijke debat vindt plaats in Nieuwspoort, Lange 

Poten 10 Den Haag, en start om 16.30 uur. Inloop vanaf 16.00 uur en 

einde om ongeveer 18.00 uur. Aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl

a v s  v o o r d e e l

Nieuwe voordeelpartner: 
Pro Mereor

De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: inkoop-
kenniscentrum Pro Mereor, dat sinds 1995 het onder-
wijs ondersteunt bij de professionalisering van de 
inkoopfunctie. De inkoopconsultants en juristen van 
Pro Mereor zijn nu voordelig voor AVS-leden. Ook 
kunnen leden met korting deelnemen aan de speciale 
inkoopcollectieven en trainingen voor het onderwijs.

De inkoopspecialisten van Pro Mereor ondersteunen al meer dan 

1.000 scholen bij hun inkoop- en aanbestedingsprocedures. Want 

scholen kopen nogal wat in: schoolartikelen, meubilair, energie, ict 

en ook schoonmaak- en onderhoudsdiensten en verbouwingen. Door 

een effi ciënte aanpak en organisatie of deelname aan een inkoopcol-

lectief kan het onderwijs hier veel geld op besparen. AVS-leden kun-

nen bij Pro Mereor een kostenbesparingscheck aanvragen om snel de 

inkoopsituatie van hun school/scholen in beeld te brengen.

Cursus
Scholen hebben door de bestuurlijke schaalvergroting en de ver-

laging van wettelijke drempelbedragen steeds vaker te maken met 

(Europese) aanbestedingen. Daarom verzorgt Pro Mereor regelmatig 

trainingen en workshops voor het onderwijs. Tijdens de driedaagse 

cursus ‘Slim inkopen in het onderwijs’ bijvoorbeeld, gaan deelnemers 

aan de slag met een inkoopcasus, waarin alle stappen aan bod komen. 

Gastsprekers vertellen over hun ervaringen met onderwijsinkopen, zoals 

John Schreijer van de Gelderse Onderwijsgroep Quadraam, die al miljoe-

nen heeft bespaard door een andere opzet van de inkoop. De eerstvol-

gende driedaagse is op 6, 20 en 26 juni aanstaande. In het najaar wordt 

de cursus herhaald op 14, 22 en 30 november. Voor bestuur/directie 

worden speciale middagbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast orga-

niseert Pro Mereor korte trainingen van één middag: over HRM-systemen 

op 30 mei, en op 28 juni over TenderNed. De korting voor AVS-leden kan 

oplopen tot 25 procent. Ten slotte ondersteunt Pro Mereor het onderwijs 

bij werving en selectie van inkoopprofessionals en inhuur van tijdelijke 

capaciteit. “Wij onderscheiden ons door een no-nonsense-mentaliteit”, 

zegt directeur Jos Plattel. “Bij ons geen wollige verhalen maar een hands-

on mentaliteit.”

Kijk voor meer informatie op www.avsvoordeel.nl en 

www.pro-mereor.nl (rubriek diensten).

a v s  v o o r d e e l

Gezond werken met Achmea 
health Centers

De AVS mag sinds kort ook Achmea health Centers tot haar 
voordeelpartners rekenen. Deze ‘coach voor een gezonde en 
energieke lifestyle’ streeft ernaar om mensen met plezier te 
laten sporten en bewust te maken van gezond leven. Voor 
alle leden van én hun partners en kinderen op hetzelfde 
woonadres gelden enkele aantrekkelijke voordelen.

AVS-leden die klant zijn met een zorg-

verzekering bij een van de Achmea Zorg 

merken krijgen 20 procent korting op het 

reguliere tarief. Alle andere leden ontvan-

gen 10 procent korting op het reguliere 

tarief. Ook kunnen AVS-leden terecht 

bij een van de veertig Achmea health 

Centers, zie www.achmeahealthcenters.nl voor een locatie in de buurt.

De visie van Achmea health Centers op een gezonde lifestyle is vertaald 

naar maatwerk per klant. Om een individueel doel te bereiken biedt zij 

de juiste combinatie van resultaat gerichte coaching, uitdagende trai-

ningsconcepten in een gastvrije en comfortabele omgeving waarbij fun 

een belangrijke factor is. Voor een intensieve individuele begeleiding 

zijn personal coaches in dienst, waarmee klanten kunnen afstemmen 

waar en wanneer zij willen trainen.

Achmea health Centers ontwikkelt en investeert in trainingsconcepten 

die bij meerdere doelgroepen aanslaan, zoals balans- en ontstresspro-

gramma’s met yoga en pilates. Ook zijn er groepstrainingen hardlopen 

op diverse niveaus in de buitenlucht.

Meer informatie: www.avsvoordeel.nl
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Twee eendaagse trainingen

Hoe organiseer ik een verlengde schooldag of summerschool?

Eendaagse training

Bovenschools leiderschap en Marzano

Het ministerie heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de 

G37 voor extra leertijd voor kinderen met een taalachterstand in 

het basisonderwijs. Via schakelklassen, zomerscholen en verlengde 

schooldagen kunnen deze taalachterstanden worden aangepakt. 

In deze training leert u hoe u een schakelklas, verlengde schooldag 

of summerschool kunt opzetten. Aan bod komen de organisatie, 

de kwaliteitseisen, de randvoorwaarden, projectrisico’s, de werving 

en samenwerking met andere organisaties.

Na afl oop heeft u kennis over de verschillende vormen van leertijd-

verlenging en projectmatig werken. Ook bent u in staat een project-

plan verlengde schooltijd voor uw (brede) school te maken.

Doelgroep: directeuren en/of intern begeleiders, locatieleiders, 

bouwleiders of brede schoolcoördinatoren in het

primair onderwijs werkzaam in een G37-gemeente.

Data: 4 en 11 oktober of 5 en 12 november 2012

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

Uitvoering: Ineke Dammers of Ans Keij

Sturen op resultaat is werken aan de processen. Deze conclusie 

trok het onderzoeksteam van de Amerikaanse onderwijsexpert 

Robert Marzano naar aanleiding van een meta analyse over de 

invloed van besturen op de prestaties en de ontwikkeling van 

leerlingen in scholen. Blauwdrukken en snelle oplossingen bestaan 

niet. Stevig bouwen aan commitment en deskundigheid zijn enkele 

sleutelfactoren.

In deze training krijgt u handreikingen om te komen tot een 

opbrengst gerichte cultuur in uw scholen en het vormgeven van 

onderwijskundig leiderschap op bovenschools niveau aan de hand 

van de theorie van Marzano.

Doelgroep: bovenschools managers/bestuurders

Data: 11 oktober 2012 of 14 maart 2013

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Jacqueline Kenter of Gerard van Uunen i.s.m. Bazalt

Trainingen & opleidingen School for Leadership
Juni 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

Opbrengstgericht leiderschap  1 juni Bob Ravelli i.s.m. Jan Jutten

Breindag 7 juni Bob Ravelli i.s.m. Truus Römgens

Interim management, iets voor u? 8 juni Tom Roetert en Hans van den Berg

Integraal leiderschap voor directeuren 13 juni Tom Roetert i.s.m. CNA

Human Dynamics deel 2 (2) 21 en 22 juni Margriet Beerdsen i.s.m. KPC

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

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

Nieuw!

Nieuw!

Volgend schooljaar nieuw in ons aanbod:nieuw in ons aanbod:nieuw
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Leergang met Berenschot

Passend leiderschap

Opleiding (vier tweedaagse en vier eendaagse bijeenkomsten + gezamenlijke studiereis)

Professioneel bestuurder

Tweedaagse training

Financieel management

Hoe krijgt u zicht op de ontwikkeling van uw school en wat betekent 

dit voor uw leiderschap? U leert in deze leergang de ontwikkel-

behoefte van uw school of scholen systematisch te analyseren en 

hoe deze kennis vervolgens te vertalen in het gewenste leider-

schapsgedrag van uzelf en/of uw schoolleiders. Om een school 

effectief te leiden moet een schoolleider of bestuurder weten welke 

sturing in welke fase het meest effectief is voor een school. Effectief 

leiderschap begint dus bij een goed inzicht in wat een school, 

gezien zijn ontwikkelfase, nodig heeft. Anders gezegd de school-

organisatie moet zich niet aanpassen aan de leiderschapsken-

merken van de schoolleider, maar de schoolleider moet leren 

adaptief te zijn naar de behoefte van de school.

Doelgroep: directeuren en locatieleiders, bovenschools managers 

en bestuurders

Data: 3 oktober, 31 oktober, 14 november, 12 december 2012, 

16 januari 2013

Kosten: t 1.995

Uitvoering: Pieter Dekkers en Lotte Terwel (Berenschot)

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen 

en vraagt diepgaande kennis en strategische vaardigheden. U leert 

in deze opleiding onder andere intern en extern toezicht, alsmede 

medezeggenschap, effectief in te richten en ermee om te gaan en 

vormgeven aan verandering en innovatie als een permanent proces. 

Ook leert u verantwoord risico’s nemen zonder de bestaanszeker-

heid van de organisatie op het spel te zetten. Het maken van een 

strategisch beleidsplan voor de middellange termijn is een onder-

deel van de opleiding. Na een goede afronding van de opleiding 

ontvangt u het certifi caat ‘Professioneel Onderwijsbestuurder’. 

Hiermee krijgt u toegang tot het Netwerk Bestuurders en kunt u 

deelnemen aan verdieping, training en intervisiebijeenkomsten.

Doelgroep: u geeft beroepshalve bestuurlijk leiding aan een 

onderwijsorganisatie. U heeft ervaring als eindverantwoordelijk 

leidinggevende in een onderwijsorganisatie of in een andere (bedrijfs)

organisatie. U heeft zich op terreinen van management en leiderschap 

geprofessionaliseerd en heeft kennis van en ervaring met organisatie-

kunde, leiderschap, systeemdenken, veranderkunde en onderzoek.

Data: 24 en 25 januari, 14 februari, 28 en 29 maart, 25 april, 

30 en 31 mei, 20 juni, 26 en 27 september, oktober of november 

een gezamenlijke studiereis,19 december 2013

Kosten: leden t 8.750 / niet-leden t 9.750

Uitvoering: Jos Hagens of Tom Roetert, en verschillende 

gastdocenten

Welke strategische keuzes zijn er gemaakt voor de organisatie en 

hoe zorgt u ervoor dat deze keuzes ook fi nancieel onderbouwd 

zijn en blijven? Hoe zet u uw fi nanciële middelen optimaal in om 

de (onderwijskundige) doelen te bereiken en hoe kunt u daarop 

sturen? Via onder andere aan de praktijk gerelateerde casuïstiek 

leert u fi nanciële technieken toepassen in eenvoudige en complexe 

fi nanciële situaties. Rond het werken met een meerjarenbeleids-

plan/schoolplan en een meerjarenbegroting wordt een link gelegd 

naar de visie en missie van uw organisatie en de betekenis voor 

het functiegebouw. Ook kijkt u naar de parallel met leerlingen-

prognoses, formatieprognose en de gevolgen van investeringen. 

Na afl oop van de training heeft u een gerichter inzicht in fi nanciële 

documenten en vraagstukken, bent u in staat om een jaarrekening 

te interpreteren, om een (meerjaren)formatie en (meerjaren)begro-

ting te integreren, een meerjarenplan te vertalen naar een dito 

begroting en kunt u consequenties van organisatiebeslissingen 

fi nancieel vertalen.

Doelgroep: algemene directie en locatie-directie (midden-

management) met budgetverantwoordelijkheid

Data: 1 en 2 november of 22 en 23 november 2012 of 31 januari 

en 1 februari 2013

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

Uitvoering: John G. de Leeuw of John Stadens

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

meer informatie, inschrijven en maatwerk
Kijk voor meer informatie en inschrijven in de AVS Professionaliseringsgids 2012/2013, op www.avspifo.nl of mail naar 

schoolforleadership@avs.nl. De gids aanvragen kan via info@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training op maat voor 

uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.
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voor: preventiemedewerkers en medewerkers met 

preventietaken in het po

van: Vervangingsfonds

wanneer: 2 oktober 2012 en 19 maart

waar: Utrecht

wat: cursus

Preventiemedewerker
Geeft inzicht in de belangrijkste arborisico’s in het onderwijs, 

zoals werkdruk en stress, agressie en geweld en de fysieke 

belasting. Daarnaast komen de taken, bevoegdheden en 

vaardigheden van een preventiemedewerker aan bod, zoals het 

herkennen van risico´s in de organisatie, de communicatie met 

directie, teamleden en MR, het adviseren over de aanpak van 

problematiek en het plannen en uitvoeren van maatregelen. 

Tot slot worden handreikingen gegeven voor het uitvoeren van 

de risico-inventarisatie en -evaluatie op school. www.vfpf.nl

voor: leidinggevenden

van: Reed Business Events

wanneer: 23, 30 mei en 13, 20 en 27 juni

waar: kasteel Woerden

wat: 6-daagse collegereeks

Veranderkunde: voor resultaat 
zonder weerstand

Elke manager krijgt te maken met veranderprocessen, gewenst 

of ongewenst. Deze collegereeks brengt veranderkundige top-

experts bijeen (Léon de Caluwé, Thijs Homan, Jaap Peters, Jaap 

Boonstra, André Wierdsma en Hester Heringa), die managers 

handvatten en inspiratie bieden om van veranderingen een 

succes te maken. Deelnemers leren onder andere meer uit hun 

veranderkundige talent te halen, draagvlak en betrokkenheid 

te creëren, veranderingen effi ciënt & effectief te leiden en 

omgaan met weerstand. www.veranderkunde.nl

voor: directieberaden en groepen leerkrachten, 

schoolleiders/directies

van: AVS, voorzitter Ton Duif

wanneer: in overleg

waar: door het hele land

wat: interactieve lezing

‘De school naar 2020’
Nieuwsgierig hoe uw school er in 2020 uit zal zien? Met welke 

ontwikkelingen krijgt u te maken? Wat gaat de exponentiële 

ontwikkeling van de technische mogelijkheden betekenen? 

Heeft u straks nog voldoende personeel om onderwijs te 

geven? AVS-voorzitter Ton Duif heeft daar een uitgesproken 

visie over ontwikkeld, ondersteund door kennis vanuit zijn 

 politieke netwerken en internationale contacten. Meer infor-

matie en aanmelden (prijs op aanvraag): Monique Westland, 

tel. 030-2361010, m.westland@avs.nl

voor: scholen, gemeenten, kinderopvang, woningcorporaties

van: Bouwstenen voor sociaal

wanneer: 20 juni

waar: Antares, Leusden

wat: werkbijeenkomst

Slimme huurtarieven
Gericht op ‘slimme huurtariefstelling’ voor onderwijs én 

opvang bij gezamenlijk gebruik, in onzekere tijden (opvang) 

en in krimp- en andere aandachtsgebieden. Hoe worden 

tarieven nu berekend en toegerekend en hoe kan het 

eventueel anders? De resultaten worden onder de aandacht 

gebracht van PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang 

en VNG als aandachtspunt voor de realisatie van kindcentra. 

www.bouwstenenvoorsociaal.nl

tenslotte  Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: leerkrachten

van: Van Gorcum

wat: boek

Passend onderwijs voor 
begaafde leerlingen

Gaat uit van de alledaagse onderwijspraktijk in het reguliere 

basisonderwijs waarin leerkrachten gedifferentieerd onder-

wijs bieden, maar ook grenzen ervaren van wat haalbaar is 

in hun eigen groep. Uitgelegd wordt hoe leerkrachten voor 

hun begaafde leerlingen vanuit een inclusief perspectief de 

leerlingbegeleiding kunnen oppakken. De auteurs benaderen 

onderwijs aan begaafde leerlingen vanuit een oplossingsge-

richt perspectief (geen zorgenkinderen maar kansleerlingen). 

ISBN: 978 90 232 4955 9, www.vangorcum.nl
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voor: schoolbesturen po/vo en gemeenten

van: HEVO

wat: gratis tool

Nieuwbouwkosten Configurator
Onderwijsinstellingen krijgen bij behoefte aan (duurzame, 

energie- en onderhoudsvriendelijke) nieuwbouw een norm-

budget vanuit de gemeente. Deze normvergoeding blijkt 

niet altijd toereikend door de aangescherpte regels in het 

Bouwbesluit. De Nieuwbouwkosten Confi gurator maakt vooraf 

inzichtelijk hoeveel budget noodzakelijk is om de gewenste 

huisvesting (kwaliteit) te kunnen realiseren. Laat ook zien 

wat de invloed is van de marktwerking op het normbudget. 

www.hevo.nl/configurator

voor: scholen en lerarenteams po, vo, mbo, ho of 

lerarenopleidingen

van: LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek 

(voorheen Ruud de Moor Centrum)

wanneer: tot en met 15 juni

wat: Jos van Kemenade Award

Meesterlijke lerarenteams 
gezocht

Award voor de school waar lerarenteams zich uitstekend 

kunnen ontwikkelen op de werkplek, die een excellent leer-

klimaat creëert voor het professionaliseren van leerkrachten. 

Selectiecriteria: innovatief karakter, een duurzame en over-

draagbare werkwijze en onderdeel van de dagelijkse school-

praktijk. De winnaar ontvangt de bronzen wisselsculptuur en 

een op maat gesneden professionaliseringscongres ter waarde 

van t 15.000. Aanmelden of voordragen kan tot en met 15 juni 

aanstaande via www.look.ou.nl (Evenementen).

voor: scholen, gemeenten, ouders

van: Kenniscentrum Gemengde Scholen

wat: toolbox

Gemengde scholen
Bundeling van de actuele kennis over het in de praktijk bestrij-

den van onderwijssegregatie, op basis van recente pilots in 

twaalf gemeenten. Met welke middelen kan het beste gewerkt 

worden aan het tegengaan van segregatie in het basisonder-

wijs en het bevorderen van dialoog en integratie? Gaat in op 

vier instrumenten: aannamebeleid, voorlichting aan ouders, 

ouderinitiatieven en vriendschapsscholen (voor niet gemengde 

scholen). Bevat stappenplannen, tips en praktijkvoorbeelden. 

www.gemengdescholen.nl

boekbespreking

f i v e  m ind s  fo r  t he 
f u t ure

Howard Gardner – de grondlegger van meervoudige 
intelligentie – schreef in 2008 ‘Five minds for the future’. 
Want nieuwe uitdagingen en mogelijkheden die we 
vandaag niet voor mogelijk houden, doemen straks op 
en daar bereiden we de kinderen op voor.
tekst bob ravelli

Gardner wijst er in de publicatie op dat iedereen die zich met 

leiderschap in onder andere scholen bezighoudt deze fi ve minds

zou moeten kennen. Minds die kunnen synthetiseren en complexe 

ideeën kunnen communiceren, tot minds die verschillen kunnen 

respecteren en de hogere doelen van leven in een samenleving 

kunnen dienen. Gardner onderscheidt de fi ve minds als volgt:

•  The Respectful Mind: constateert verschillen tussen individuen 

en groepen mensen, probeert anderen te begrijpen, respecteren 

en effectief met hen te werken.

•  The Ethical Mind: overdenkt de aard van iemands werk en de 

behoeften en wensen van de samenleving waarin hij of zij leeft. 

Hoe werknemers belangeloos kunnen werken om het lot van 

anderen te verbeteren.

•  The Disciplined Mind: heeft een beheerste manier van denken, 

die een specifi ek ambacht of beroep kenmerkt. Het vermogen 

zich te concentreren helpt iemand te onderscheiden van gene-

ralisten. Leren hoe je vak deskundig te omarmen is de enige 

manier om uit te blinken.

•  The Synthesizing Mind: informatie uit verschillende bronnen 

nemen, begrijpen, objectief evalueren. Zin- en betekenisvol. 

Veel mensen weten niet hoe ze de enorme hoeveelheid infor-

matie die ze tegenkomen moeten verwerken.

•  The Creative Mind: geeft weer nieuwe ideeën, stelt onbekende 

vragen en roept nieuwe manieren van denken. Scholen hebben 

vaak de neiging creativiteit te smoren ten gunste van routine-

matige leren en conformiteit.

Al met al is Five minds for the future een schitterend boekje 

waarvan schoolleiders zouden moeten weten voordat ze hun visie 

ontwikkelen of bijstellen. Het gaat uit van de toekomstbeelden 

die er nu zijn en probeert antwoorden te geven door waarde(n)-

volle alternatieven te schetsen voor de huidige – veelal cognitief 

gerichte – focus.

Howard Gardner, Five minds for the future, 

Harvard Business Press Boston Massachusetts, 

ISBN: 978-1-4221-4535-7.

Dit boek is onderdeel van AVS-trainingen als 

Theory U en Opbrengstgericht leiderschap.

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/

boekbesprekingen.

Howard Gardner, Five minds for the future, 

Harvard Business Press Boston Massachusetts, 

ISBN: 978-1-4221-4535-7.

Dit boek is onderdeel van AVS-trainingen als 

Theory U en Opbrengstgericht leiderschap.
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Gezocht:
Directeur Watapanaschool (speciaal 

onderwijs) op Bonaire

Voorzitter College van Bestuur 
Stichting Katholiek Onderwijs Maas 

en Niers (SKOMeN) in Gennep

Directeur Via Nova College in Utrecht 

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?



Kom met ruim 50%
korting naar het congres 

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.

Raadpleeg de AVS Professionaliseringsgids 2012/2013

Excelleren in uw eigen leiderschap, het middenkader 
(laten) bijspijkeren en/of uw ambitieuze team meer 
mogelijkheden bieden?

Het bestaande 
trainings- en oplei-
dingsaanbod van de 
AVS is vernieuwd en 
uitgebreid, met onder 
andere scholing op het 
gebied van financieel 
management, het 
organiseren van 

een verlengde schooldag/summerschool, professio-
neel besturen, ouderbetrokkenheid en sociale media. 
Maatwerk voor uzelf of uw team (indien gewenst op uw eigen 
locatie) behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast biedt de AVS erkende schoolleidersopleidingen
i.s.m. het Centrum voor Nascholing (CNA).

Ook voor persoonlijk advies en coaching kunt u terecht bij 
de AVS. Zo is er een compleet professionaliseringsaanbod 
Passend onderwijs voor samenwerkingsverbanden en 
bevoegde gezagen po en vo, en advies- en coachings-
trajecten op terreinen als leiding geven aan excellentie-
ontwikkeling, duurzaam ondernemen met strategisch 
HRM, verandermanagement en krimp: kans en kwaliteit.

Vraag – extra exemplaren van de – de AVS Professionali-
serings  gids 2012/2013 gratis aan via info@avs.nl of bel 
030-2361010. Het aanbod uit de gids (en inschrijfmogelijk-
heid) is online te vinden op www.avspifo.nl.

Maak werk van (uw) 
scholing en ontwikkeling 

een verlengde schooldag/summerschooleen verlengde schooldag/summerschool

Het bestaande 
trainings- en oplei-
dingsaanbod van de 
AVS is vernieuwd en 
uitgebreid, met onder 
andere scholing op het 
gebied van 
management
organiseren van 

een verlengde schooldag/summerschool

Het bestaande 
trainings- en oplei-
dingsaanbod van de 
AVS is vernieuwd en 
uitgebreid, met onder 
andere scholing op het 
gebied van 
management
organiseren van 

een verlengde schooldag/summerschooleen verlengde schooldag/summerschooleen verlengde schooldag/summerschool


