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thema _ ‘Zet de beste op de lastigste plek’
Een goede schoolleider moet tegenwoordig over veel 

eigenschappen beschikken: resultaatgericht, oog voor 

de maatschappelijke ontwikkelingen, communicatief 

vaardig, inspirerend, het beste uit leerkrachten halend, 

et cetera. “Ook voor schoolleiders geldt dat de beste 

mensen op de lastigste plekken moeten zitten.”
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onderzoek _ Overblijven kan beter
Bijna 20 procent van de schoolleiders is ontevreden over 

de organisatie van de middagpauze. Dit heeft invloed op 

het welbevinden de kinderen en de werkdruk van leer-

krachten. Scholen die het overblijven zelf organiseren 

blijken ook vaker zelf voor de kosten op te draaien dan 

scholen die het uitbesteden; zij berekenen het groten-

deels door aan de ouders. “De tijd dat alles maar gratis 

was in het onderwijs is voorbij.”  pagina 12

reportage _ Eerst klanken, dan letters
Het Programma Fonemisch Bewustzijn leert kleuters eerst 

spelenderwijs de verschillende klanken om daarna pas met 

letters aan de slag te gaan. Zo kun je al vroeg aandacht 

besteden aan goed leren lezen zonder dat dit de prestatie-

druk voor kleuters verhoogt. De resultaten zijn veel belovend. 

Een kijkje op de Zuidwalschool in Den Haag. pagina 34
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moeten in ieder geval stoppen met zichzelf naar beneden te 

trekken.” pagina 24
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Inhoud mei

Schoolleider:
een prachtig vak

In	1993	kreeg	ik	de	gelegenheid	schoolleiders	uit	het	primair	onderwijs	te	

verenigen	binnen	een	nieuwe	organisatie:	de	Algemene	Vereniging	School

leiders	(AVS).	Voor	die	tijd	was	de	schoolleider	meer	de	uitvoerder	van	

regelingen	en	opdrachten	die	vanuit	de	Rijksoverheid	op	scholen	werden	

afgevuurd.	Vanaf	het	begin	van	de	jaren	negentig	trok	de	centrale	overheid	

zich	meer	terug	en	werden	bestuurders	en	schoolleiders	belast	met	de	aan

sturing	van	onderwijsorganisaties.	Nu,	in	2013,	is	het	vak	van	schoolleider	

niet	meer	met	dat	uit	eerdere	tijden	te	vergelijken.

Als	leider	van	de	schoolorganisatie	speelt	de	schoolleider	een	cruciale	

rol	in	de	ontwikkeling	van	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	op	een	school.	

Bestuurders	en	schoolleiders	geven	samen	vorm	aan	het	prima	Neder

landse	onderwijs,	dat	geheel	tegen	de	berichten	van	de	laatste	tijd	in	

internationaal	op	hoog	aanzien	kan	bogen.	De	hoge	mate	van	autonomie	

die	scholen	in	Nederland	hebben	is	met	geen	enkel	land	te	vergelijken.	

Dat	vraagt	veel	van	schoolleiders.

Modern	leiderschap	betekent	dienend	leiderschap;	hoe	kan	ik	als	school

leider	anderen	beter	laten	presteren?	Het	is	geenszins	meer	de	lonely 

leader at the top.	Het	gaat	er	juist	om	anderen	te	stimuleren,	motiveren,	

	versterken	en	te	ondersteunen.

De	AVS	heeft	de	afgelopen	jaren	enorm	geïnvesteerd	in	de	ontwikkeling	

van	het	schoolleiderschap;	we	hebben	de	schoolleider	op	de	kaart	

gezet.	Organisaties	als	McKinsey	en	de	Organisatie	voor	Economische	

Samenwerking	en	Ontwikkeling	(OESO)	hebben	inmiddels	in	diverse	

studies	aangetoond	dat	goed	schoolleiderschap	van	groot	belang	is	voor	

de	kwaliteit	van	de	school.	Daarmee	is	ook	aangetoond	dat	je	als	school

leider	niet	zo	maar	aan	de	slag	kunt.	Er	wordt	wel	iets	van	je	gevraagd.	

De	middelen	die	beschikbaar	zijn	gekomen	voor	de	professionalisering	van	

onze	leden	maken	dit	ook	mogelijk.	Wie	zou	er	nu	geen	schoolleider	willen	

zijn?	Het	is	steeds	meer	een	prachtig	vak!	_

Kaderspel _ door ton duif
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onderwijs op maat voor kinderen die extra zorg nodig hebben

Kinderombudsman: ‘Omslag nodig 
van leerplicht naar leerrecht’
Kinderen die extra zorg nodig hebben moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor pleit Kinder

ombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoek naar thuiszitters en het recht op onderwijs.

De Kinderombudsman con-

cludeert dat er in het onder-

wijs een omslag moet worden 

gemaakt van leerplicht naar 

leerrecht. Dullaert: “De over-

heid, scholen en leerplicht-

ambtenaren moeten het 

kind centraal zetten en hier 

gezamenlijk afspraken over 

maken in een thuiszittersak-

koord. Alleen dan kunnen 

alle kinderen in Nederland 

het onderwijs krijgen, waar 

zij recht op hebben.”

Duizenden kinderen gaan 

niet naar school. Vaak gaat 

het om kinderen met speci-

fieke onderwijsbehoeften op 

medisch, sociaal, intellectu-

eel of emotioneel gebied. De 

leerplichtwet verplicht kin-

deren om fysiek aanwezig te 

zijn op school, vijf dagen per 

week. Voor sommige kinderen 

is dit niet haalbaar, waardoor 

zij niet het onderwijs krijgen, 

waar zij recht op hebben. Om 

maatwerk te kunnen orga-

niseren, moet er flexibeler 

om kunnen worden gegaan 

met de wet- en regelgeving, 

vindt de Kinderombudsman. 

Hierdoor kan onderwijs op 

maat worden georganiseerd 

voor kinderen die dit nodig 

hebben. Desnoods moet hier-

voor de schoolplicht worden 

losgelaten. Dit maakt andere 

vormen van onderwijs moge-

lijk, waaronder bijvoorbeeld 

onderwijs aan huis. Dullaert: 

“Het huidige onderwijssys-

teem is in beton gegoten, ter-

wijl deze kinderen om flexi-

bele oplossingen vragen.”

Thuiszittersakkoord en 
leerrechtregisseur
Om dit maatwerk mogelijk te 

maken, adviseert de Kinder-

ombudsman het ministerie 

van OCW om tot een thuiszit-

tersakkoord te komen met 

scholen, de onderwijsinspec-

tie en andere partijen uit het 

onderwijsveld. Ook pleit hij 

voor het aanstellen van een 

leerrechtregisseur die wordt 

ingeschakeld als de zoektocht 

naar maatwerk vastloopt. Ook 

van ouders wordt een inspan-

ning verwacht om tot een rea-

listische oplossing te komen.

Passend onderwijs is geen 

oplossing voor het probleem 

van deze thuiszittende kinde-

ren, concludeert de Kinder-

ombudsman. “De zorgplicht 

brengt geen verandering 

zolang schoolbesturen, 

leerkrachten en leerplicht-

ambtenaren niet worden 

gestimuleerd om maatwerk te 

organiseren. Alleen maatwerk 

kan ervoor zorgen dat ieder 

kind binnen het onderwijs 

een plek vindt, waar het zich 

zo volledig mogelijk kan 

ontplooien.” 

AVS-voorzitter Ton Duif is het 

ten dele met de Kinderom-

budsman eens. Het aanpassen 

van de leerplichtwet is vol-

gens Duif niet de oplossing 

van het probleem, maar “wij 

moeten leren onderwijs op 

maat te bieden.” _

nog 2.500 beurzen beschikbaar

Aanvraagtermijn 
Lerarenbeurs verlengd

De aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs is met ruim 

vier weken verlengd. Tot en met 14 juni aanstaande 

kunnen leraren die een bachelor of masteropleiding 

(bama) willen volgen een beurs aanvragen.

Tot nu toe zijn er ongeveer 5.500 beurzen aangevraagd, ongeveer 

hetzelfde aantal als in 2012. Door de inzet van extra middelen 

uit het Begrotingsakkoord 2013 is echter geld beschikbaar voor 

circa 8.000 beurzen. Ook leraren die al eerder een beurs hebben 

gehad voor een korte opleiding mogen een Lerarenbeurs aan-

vragen voor het volgen van een bama.

Het aanvraagformulier is te vinden op www.duo.nl.

Kinderombudsman Marc Dullaert: “Om onderwijs op maat te organiseren, 
moet desnoods de schoolplicht worden losgelaten.”
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hoorzitting

Schoolbesturen maken bezwaar tegen 
openbaarmaking eindtoetsgegevens
In	een	hoorzitting	georganiseerd	door	het	ministerie	van	OCW	heeft	de	PORaad	

onlangs	namens	155	schoolbesturen	bezwaar	gemaakt	tegen	openbaarmaking	

van	eindtoetsgegevens.

De hoorzitting was georga-

niseerd naar aanleiding van 

de commotie rondom RTL 

Nieuws dat in maart had 

gevraagd om de eindtoets-

gegevens. Het nieuwspro-

gramma beriep zich daarbij 

op de Wet openbaarheid van 

bestuur. Het nieuws dat de 

gegevens publiek zouden 

worden gemaakt, zorgde 

voor veel onrust onder de 

schoolbesturen. In het onder-

wijsveld wordt gevreesd dat 

de gemiddelde eindtoets-

scores van scholen gebruikt 

zullen worden voor ranking-

lijstjes. De schoolbesturen 

stellen dat de gegevens in 

de huidige vorm eenzijdig 

en onvergelijkbaar zijn en 

daarom niet geschikt voor 

openbaarmaking.

Staatssecretaris Dekker van 

Onderwijs maakte eerder dit 

voorjaar bekend dat hij voor-

lopig de gemiddelde resulta-

ten van de eindtoetsgegevens 

niet openbaar zou maken, 

omdat ‘een substantieel 

aantal schoolbesturen’ een 

bezwaar hadden ingediend 

tegen openbaarmaking. 

Op basis van de bezwaren 

en de toelichting tijdens de 

hoorzitting zal de staatssecre-

taris zich de komende weken 

beraden op zijn besluit. _

Het verslag van de hoorzitting 

is te lezen op www.poraad.nl.

kwantitatieve streefcijfers voor 2014 waarschijnlijk niet haalbaar

Functiemix voldoet deels aan verwachtingen
Er	doen	zich	belangrijke	verwachte	effecten	van	de	functiemix	voor,	maar	er	zijn	ook	knelpunten	waar	de	

meeste	scholen	nog	geen	antwoord	op	hebben.	De	kwantitatieve	streefcijfers	voor	2014	gaan	waarschijnlijk	

niet	gehaald	gaan	worden.	Dat	blijkt	uit	de	rapportage	‘Samenhang	functiemix	en	professionalisering	po’,	

in	opdracht	van	het	Arbeidsmarktplatform	PO.

De onderzoekers hebben 

gekeken naar hoe het scholen 

vergaat bij het invoeren van 

de functiemix en de Wet BIO 

en of deze regelingen de ver-

wachte effecten hebben op de 

professionalisering op school. 

Schoolleiders en bestuurders 

geven aan dat de functiemix 

functiedifferentiatie bevor-

dert, de onderwijskwaliteit 

verbetert, professionalisering 

stimuleert en het personeels-

beleid versterkt. De goede 

praktijkvoorbeelden laten zien 

dat een beleidsrijke invoering 

van de functiemix:

•  leraren stimuleert na te den-

ken over hun loopbaan en 

competentie-ontwikkeling;

•  leraren stimuleert een oplei-

ding te volgen;

•  zorgt voor een beter beeld 

over verwachtingen, kennis 

en kunde;

•  de egalitaire cultuur 

doorbreekt;

•  het gebruik van het 

bekwaamheidsdossier een 

impuls geeft;

•  het professionaliseren van 

de gesprekkencyclus een 

impuls geeft.

De invoering van de func-

tiemix leidt hier en daar 

tot discussie over de functie 

‘intern begeleider’. Meestal 

is dit een LB-functie, maar 

deze telt alleen mee voor het 

percentage in het kader van 

de functiemix als de ib’er voor 

minstens 50 procent van de 

betrekkingsomvang een lesge-

vende taak heeft.

Knelpunten
Toch verwacht minder dan de 

helft van de schoolleiders en 

bestuurders de einddoelstel-

lingen voor de functiemix in 

2014 te halen, mede door de 

volgende knelpunten:

•  onvoldoende aanvullende 

financiële middelen;

•  het grote aandeel 

parttimers;

•  onvoldoende gekwalificeerd 

personeel.

Het actief werken met 

bekwaamheidsdossiers zoals 

voorgeschreven in de Wet BIO 

is ook nog geen gemeengoed. 

Als er wel structureel wordt 

gewerkt met en aan bekwaam-

heidsdossiers, zorgt dit 

ervoor dat eerder verworven 

competenties in kaart worden 

gebracht, er meer focus komt 

in de ontwikkeling van mede-

werkers en dat er concrete 

afspraken over opleidings- en 

ontwikkelingsactiviteiten 

worden gemaakt. Dit kan een 

positieve invloed hebben op 

het behalen van de kwantita-

tieve streefcijfers van de func-

tiemix. _

Het Arbeidsmarktplatform 

PO zal uit het onderzoek nog 

handvatten en oplossingsrich-

tingen destilleren die school-

besturen kunnen inzetten bij 

de implementatie van de func-

tiemix in de eigen organisatie. 

Meer informatie: www.arbeids

marktplatformpo.nl en 

helpdesk@avs.nl
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kabinet denkt over stopzetten financiering

Zonder subsidie geen Nederlands 
onderwijs in buitenland

Nederlandse	scholen	in	het	buitenland	komen	in	grote	problemen	als	ze	geen	

subsidie	meer	krijgen	van	Nederland.	Onderwijsminister	Bussemaker	ontving	

onlangs	een	brief	hierover	van	vijftien	scholen	in	Spanje,	Portugal	en	Italië,	

schrijft	de	Volkskrant	half	mei.

Volgens de krant besluit het 

kabinet binnenkort over het 

eventueel stopzetten van de 

subsidie voor scholen in het 

buitenland die onderwijs 

verzorgen voor Nederlandse 

kinderen. In bijna tachtig 

landen krijgen ruimen 13.000 

Nederlandstalige leerlin-

gen enkele uren per week 

Nederlandse taal- en cultuur-

lessen. Het stopzetten van 

de subsidie zou als gevolg 

hebben dat de ouderlijke bij-

drage omhoog gaat, wat kan 

betekenen dat veel ouders de 

Nederlandse lessen voor hun 

kinderen niet meer kunnen 

opbrengen.

Stichting Nederlands Onder-

wijs in het Buitenland (NOB) 

schrijft op haar website dat 

een derde van de kinderen die 

met hun ouders zijn geëmi-

greerd, na vijf jaar weer in 

Nederland is teruggekeerd. 

Kinderen die in het buiten-

land Nederlands onderwijs 

hebben gevolgd kunnen dan, 

terug in Nederland, zonder 

al te veel problemen weer 

instromen. _

sterq!-groep gaat verder dan plusklas

Zeeuwse basisschool begint deeltijdgroep
voor excellente kleuters

Archipelschool	TweemasterKameleon	in	OostSouburg start	bij	voldoende	aanmelding	een	deeltijd

kleutergroep	voor	hoogbegaafde	leerlingen	onder	de	naam	SterQ!	Na	vier	jaar	te	hebben	gewerkt	met	

hoogbegaafde	leerlingen	in	de	groepen	3	tot	en	met	8,	vindt	de	school	de	tijd	rijp	om	te	starten	met	

een	groep	voor	excellente	kleuters	in	groep	1	en	2.

In de deeltijdgroep excellente 

leerlingen zullen de leerlin-

gen een deel van de week in 

een reguliere leeftijdsgroep 

meedraaien en zullen zij 

meerdere dagdelen in de 

week in een aparte SterQ!-

groep bij gelijkgestemden 

worden geplaatst. Daar wordt 

naast de uitdagende verdie-

ping ook geleerd om te gaan 

met hun ‘anders zijn’. Deze 

SterQ!-groep is volgens de 

school niet te vergelijken met 

een plusklas, zoals sommige 

andere scholen die hanteren. 

Die zijn gericht op begaafde 

en slimme kinderen, terwijl 

de SterQ!-groep verder gaat 

en zich direct richt op de 

extreem hoge intelligentie 

van deze kinderen.

Onderpresteren
Op dit moment is er nog 

geen mogelijkheid om kleu-

ters met een grote ontwik-

kelingsvoorsprong adequaat 

op te vangen. De ervaring 

heeft de school echter 

geleerd dat een juiste opvang 

van deze jonge kinderen 

van essentieel belang is voor 

hun verdere ontwikkeling. 

Te vaak komt het nu voor 

dat deze kleuters niet het 

juiste onderwijs en de goede 

stimulansen krijgen. Veel 

van deze kinderen gaan zich 

aanpassen aan de groep en 

daarna zwaar onderpres-

teren, aldus de school. De 

leermotivatie wordt daarmee 

al op zeer jonge leeftijd weg-

genomen en deze kinderen 

komen ondanks hun hoge 

intelligentie niet meer tot 

hun recht in het verdere 

onderwijs. Slechts 15 procent 

van alle hoogbegaafde leer-

lingen komt op dit moment 

uiteindelijk terecht in het 

universitair onderwijs.

Ouders van jonge excellente 

kinderen lopen op peuter-

speelzalen en scholen vaak 

tegen onbegrip aan, aldus 

Archipelschool Tweemaster-

Kameleon. Doordat de kin-

deren zich aanpassen aan de 

groep vallen zij niet op en 

wordt hun hoogbegaafdheid 

niet tijdig onderkend. Thuis 

zijn deze kinderen intus-

sen vaak gefrustreerd en 

niet te genieten. Omdat het 

gefrustreerde gedrag ook op 

school steeds sterker wordt, 

wordt er vaak gezocht naar 

stempels om op het kind te 

plakken, maar de onderlig-

gende oorzaak blijft buiten 

beeld. _
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wetsvoorstel onderwijs in friese taal

Kerndoelen Fries onder voorwaarden
De	provincie	Friesland	krijgt	onder	voorwaarden	de	bevoegdheid	om	de	

kerndoelen	voor	de	Friese	taal	vast	te	stellen	voor	het	basisonderwijs,	het	

speciaal	(basis)onderwijs	en	het	voortgezet	onderwijs.	Het	kabinet	stuurde	

hiertoe	begin	mei	een	wetsvoorstel	naar	de	Tweede	Kamer.

Eén van de voorwaarden waar-

aan de provincie moet voldoen 

is laten zien dat er in het Frie-

se onderwijs genoeg draagvlak 

is voor het vaststellen van de 

kerndoelen. Deze kerndoelen 

mogen daarnaast niet leiden 

tot een onevenredig groot 

aandeel van de Friese taal in 

het totale curriculum van het 

primair onderwijs. In het wets-

voorstel staat verder dat de 

provincie, naast de bestaande 

mogelijkheid om gehele ont-

heffing van het verzorgen van 

onderwijs in de Friese taal te 

verlenen, ook gedeeltelijk ont-

heffing mag verlenen.

Onder meer op basis van een 

lobby van de PO-Raad is het 

wetsvoorstel op een aantal 

punten aangepast ten opzichte 

van het ontwerpwetsvoorstel 

dat eind 2011 gepubliceerd 

werd voor een internetconsul-

tatie. Zo is in het nu voorlig-

gende wetsvoorstel opgenomen 

dat vaststelling van de kern-

doelen Fries pas gebeurt nadat 

gedeputeerde staten overleg 

hebben gevoerd met het Friese 

primair onderwijs. Bovendien 

maakt ook het ontwikkelen 

van een positieve houding ten 

aanzien van het gebruik van 

het Fries nu onderdeel uit van 

de kerndoelen. Tot slot is de 

verantwoordelijkheid van de 

minister bij het vaststellen van 

de kerndoelen steviger aange-

zet: de kerndoelen kunnen pas 

in werking treden als de minis-

ter goedkeuring heeft verleend.

De Tweede Kamer zal het 

 wets voorstel binnenkort 

behandelen. _

onderzoek personeel en mobiliteit

Minder vaste contracten in basisonderwijs
De	duurzame	inzetbaarheid	in	het	primair	onderwijs	is	de	afgelopen	twee	jaar	gedaald.	Ook	het	aantal	tijdelijke	

contracten	zonder	uitzicht	op	een	vast	contract	is	sterk	gegroeid.	Dit	blijkt	uit	analyse	van	het	personeels	en	

mobiliteitsonderzoek	2012	(POMO	2012).

Het vertrouwen van het 

onderwijzend personeel in de 

huidige situatie op de banen-

markt is gedaald. Het aantal 

personeelsleden dat twijfelt of 

hun huidige baan behouden 

blijft, is gestegen. Ook is het 

aandeel dat denkt nog lang bij 

de huidige werkgever te blijven 

werken, gedaald van driekwart 

naar de helft. Men twijfelt 

vooral aan het gebrek aan 

vacatures en de eigen leeftijd. 

Zo hebben ouderen beduidend 

minder vertrouwen in de eigen 

kansen op de arbeidsmarkt. 

Personeel in het basisonder-

wijs vertrouwt wel op de eigen 

expertise.

Meer aandacht voor 
werkomstandigheden
Om de inzetbaarheid van 

onderwijspersoneel te ver-

sterken zou de sector meer 

aandacht moeten besteden aan 

de arbeidsomstandigheden in 

het onderwijs. Zowel werkge-

vers als werknemers kunnen 

meer gestimuleerd worden 

om de dialoog aan te gaan en 

concrete afspraken te maken 

over de persoonlijke ontwikke-

ling en de loopbaan. Ook zou 

er meer aandacht moeten zijn 

voor opleidingsmogelijkheden. 

Zes op de tien personeelsle-

den in het basisonderwijs 

heeft in 2011 een opleiding 

gevolgd, maar slechts twee 

op de tien maakt gebruik van 

opleidingsfaciliteiten.

Hoge werkdruk
Verder blijkt een op de drie 

personeelsleden een hoge 

werkdruk en mentale belas-

ting te ervaren. Ook hieraan 

zou de sector meer aandacht 

moeten besteden. De zware 

werkomstandigheden worden 

door het ondervraagde perso-

neel als voornaamste reden 

gegeven voor een eventuele 

overstap naar een andere sec-

tor. De uitstroom naar andere 

sectoren is beduidend toegeno-

men. Inhoud en uitdaging in 

het werk, maar ook een accep-

tabele werkdruk en flexibele 

werktijden is voor velen een 

reden om over te stappen naar 

een andere sector.

De sterke groei van tijdelijke 

contracten heeft tot gevolg 

dat het minder aantrekkelijk 

is om van baan te veranderen 

binnen het basisonderwijs. 

Ook kiezen jonge leerkrachten 

steeds vaker voor een sector 

met meer baanzekerheid, 

waardoor het onderwijs jonge 

talenten verliest aan andere 

sectoren.

POMO is een tweejaarlijkse 

enquête onder overheidsper-

soneel. CAOP Research heeft 

in opdracht van het Arbeids-

marktplatform PO de cijfers 

met betrekking tot personeel 

in het primair onderwijs 

geanalyseerd. _

Het rapport ‘Duurzaam 

inzetbaar en mobiel’ staat 

op www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid.
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onder één dak

Expertisecentrum voor speciaal 
onderwijs en revalidatie
De	Mytylschool	Amsterdam,	de	Noteboomschool	en	Reade	Revalidatie	

vormen	sinds	kort	een	nieuw	expertisecentrum	voor	speciaal	onderwijs	en	

revalidatie	in	Amsterdam.	Een	concept	waarbij	openbaar	speciaal	onderwijs	en	

medisch	specialistische	revalidatie	integraal	plaatsvinden	onder	één	dak.

meeste leerkrachten willen in een gemixt team werken

Gemengde teams van mannen 
en vrouwen presteren beter
Uit	promotieonderzoek	van	Sander	Hoogendoorn	(Amsterdam	Center	

for	Entrepreneurship	–	ACE)	blijkt	dat	gemengde	teams	beter	presteren	dan	

teams	die	vooral	bestaan	uit	mensen	van	hetzelfde	geslacht.

Hiervoor is een nieuwe loca-

tie gebouwd in Amsterdam 

Zuidoost. De nieuwbouw 

krijgt de naam ‘Drostenburg’ 

en is voorzien van verschil-

lende mogelijkheden voor 

behandeling en onderzoek. 

In het gebouw is ook ruimte 

gemaakt voor een zwembad 

en een looplaboratorium.

Stichting Orion – waar de 

Mytylschool Amsterdam en de 

Noteboomschool onderdeel 

van zijn – en Reade bieden in 

Drostenburg samen speciaal 

onderwijs en revalidatie aan 

leerlingen van 4 tot 20 jaar 

met een lichamelijke of een 

meervoudige handicap en/

of met een chronische ziekte. 

Door deze samenwerking kun-

nen de revalidatiebehande-

lingen in het dagprogramma 

van de leerling worden 

opgenomen. De leerlingen (en 

hun ouders of verzorgers) wor-

den hierdoor zo min mogelijk 

belast, omdat onderwijs en 

zorg op elkaar zijn afgestemd. 

Ook zijn twee gespecialiseerde 

kinderbehandelteams in de 

nieuwbouw gevestigd.

Stichting Orion werkt al gerui-

me tijd succesvol samen met 

Reade op verschillende loca-

ties in Amsterdam. De ambitie 

is om meer samenwerkings-

partners rondom de doelgroep 

op de locatie Drostenburg 

samen te brengen. _

Meer informatie: 

www.orion.nl, www.reade.nl, 

www.drostenburg.nl

Hoogendoorn heeft in zijn 

onderzoek zowel diversiteit in 

geslacht als diversiteit in etni-

citeit en cognitieve vaardighe-

den meegenomen. Etnische 

diversiteit in een team blijkt 

bevorderlijk voor de prestaties 

als ten minste de meerderheid 

van het team verschillende 

etnische achtergronden heeft. 

De oorzaak voor de verbeterde 

teamprestatie is dat teamle-

den in etnisch diverse teams 

kennis van elkaar aanvullen. 

Hoogendoorn voerde zijn 

onderzoek uit onder teams 

van eerstejaarsstudenten die 

als onderdeel van hun hbo-

opleiding International Busi-

ness een echt bedrijf opstar-

ten, managen en uiteindelijk 

weer opheffen.

Feminisering 
basisonderwijs
Hoewel vaak wordt veron-

dersteld dat de feminisering 

in het primair onderwijs 

nadelige effecten heeft op de 

ontwikkeling van jongens, 

blijkt hiervoor nauwelijks 

empirisch bewijs te zijn, staat 

in de notitie ‘Feminisering 

van het primair onderwijs’ 

van het CAOP. Wel geven de 

meeste leerkrachten er de 

voorkeur aan om in een team 

te werken bestaande uit zowel 

mannen als vrouwen. Zij 

geven aan het leuker te vin-

den om in een gemengd team 

te werken, de sfeer beter te 

vinden en beter te functione-

ren in een gemengd team.

De feminisering van het pri-

mair onderwijs is al ingezet in 

1980. Op dit moment bedraagt 

het percentage mannen voor 

de klas 14 procent. _

Meer informatie: www.arbeids 

marktplatformpo.nl
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metacognitieve kennis

Leerlingen trainen in verschillende 
leerstrategieën helpt

De	prestaties	van	leerlingen	kunnen	aanzienlijk	verbeteren	wanneer	zij	getraind	

en	gestimuleerd	worden	om	de	juiste	leerstrategieën	in	te	zetten.	Dit	blijkt	uit	

een	NWOstudie	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen.

bij de zuiderburen

Lerarenopleiding populair bij Vlaamse dertigers
Steeds	meer	dertigplussers	in	Vlaanderen	kiezen	voor	de	lerarenopleiding.	In	de	afgelopen	vier	jaar	is	het	

aantal	dertigers	dat	zich	aanmeldde	voor	de	lerarenopleiding	met	30	procent	gestegen.	Van	deze	groep	

slaagt	echter	70	procent	er	niet	in	om	binnen	vijf	jaar	de	driejarige	opleiding	af	te	ronden.

In het basis- en voortgezet 

onderwijs is onvoldoende 

aandacht voor het bewust over-

dragen van leerstrategieën. Dat 

zou anders moeten, stellen de 

onderzoekers. Zij analyseer-

den 95 interventies waarin 

leerlingen werden getraind in 

verschillende strategieën om 

hun eigen leren te kunnen stu-

ren. “Over het algemeen geldt 

dat het meegeven van een leer-

strategie altijd meer oplevert 

dan helemaal geen strategie 

meegeven”, zegt onderzoeker 

Dr. Danny Kostons. Hoewel 

het onderzoek laat zien dat 

er variatie is in welke leerstra-

tegieën of combinaties van 

verschillende strategieën het 

meest effectief zijn, zijn er 

wel aanwijzingen voor welke 

strategieën de voorkeur verdie-

nen. Ook is duidelijker gewor-

den welke strategieën minder 

goed werken na instructie.

Plannen en voorspellen
Leerkrachten moeten aan 

leerlingen in elk geval overdra-

gen hoe, wanneer en waarom 

ze leerstrategieën moeten 

gebruiken (metacognitieve 

kennis). Verder doen zij er 

goed aan de metacognitieve 

strategie ‘plannen en voorspel-

len’ te onderwijzen, waarbij 

leerlingen moeten bepalen hoe 

ze iets gaan aanpakken en wat 

ze nodig hebben om de taak 

tot een goed einde te brengen. 

Bovendien lijkt het belangrijk 

dat leerlingen de relevantie en 

het belang kunnen inschatten 

van de taak die ze uitvoeren. 

Voor begrijpend lezen is nog 

niet volledig duidelijk welke 

strategieën altijd goed werken, 

maar wel welke minder effec-

tief te instrueren zijn: ‘dieper 

verwerken’ en ‘samenwerken 

met anderen’. Voor wiskunde 

is ‘dieper verwerken’ juist wél 

een effectieve strategie. Wat 

betreft schrijven is het raad-

zaam leerlingen te leren hoe 

ze hun eigen schrijfproducten 

kunnen beoordelen en kunnen 

reflecteren op hun teksten, 

omdat dit leidt tot verbetering 

van de tekst.

Workshop
Om leraren bewust te maken 

van het belang van overdracht 

van leerstrategieën en om ze 

te informeren over de effec-

tiviteit van verschillende 

strategieën, organiseren de 

onderzoekers een workshop 

in de middagen van 5 juni 

te Drachten en 12 juni te 

Groningen, gegeven door dr. 

Pieternel Dijkstra. Deelnemers 

krijgen een gepopulariseerde 

publieksversie van het onder-

zoeksrapport (‘Effectiever leren 

met leerstrategieën’), gericht 

op leraren, schoolleiders, ib’ers 

en pabo-studenten. Deelname 

is gratis, maar met beperkte 

capaciteit. Meer informatie 

en opgave bij dr. Kostons, 

D.D.N.M.Kostons@rug.nl _

Het rapport staat op 

www.nwo.nl.

De Vlaamse minister van 

onderwijs Pascal Smet maakte 

onlangs deze cijfers bekend. 

In 2012 schreven 5.612 dertig-

plussers zich in voor een lera-

renopleiding bij het volwas-

senonderwijs, tegen 4.335 in 

2008. Daarnaast schreven er in 

2012 1.198 dertigplussers zich 

in voor het reguliere bachelor 

opleidingen tegen 488 in 2008. 

Bij elkaar is dit een stijging 

van bijna 30 procent. Ook het 

aantal 21 tot 30-jarigen steeg 

van 5.812 naar 8.858.

Het aantal aanmeldingen 

voor de lerarenopleiding mag 

dan gestegen zijn, het aantal 

afgestudeerden groeit niet 

in dezelfde lijn mee. Na vijf 

jaar heeft 70 procent van deze 

zij-instromers geen diploma 

behaald, terwijl de opleiding 

in theorie maar drie jaar 

duurt. Bij de academische lera-

renopleidingen in Vlaanderen 

zijn de scores beduidend beter, 

daar haalt gemiddeld 40 pro-

cent na vijf jaar zijn diploma 

niet. Onduidelijk blijft waarom 

er zoveel Vlaamse dertigers 

afhaken. Vlaams parlements-

lid Goedele Vermeieren stelt 

dat de combinatie werken, 

studeren en een gezinsleven 

geen gemakkelijke combinatie 

is, hoewel uit vorige analyses 

blijkt dat het slaagpercentage 

van werkstudenten gemiddeld 

rond de 70 procent ligt. _

Foto:	Hans	Roggen
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100% meesterproof

Meer mannelijke pabo-studenten
halen propedeuse
Een	programma	dat	de	Christelijke	Hogeschool	Ede	(CHE)	speciaal	opzette	om	

mannelijke	studenten	voor	het	onderwijs	te	interesseren	en	te	behouden,	lijkt	

zijn	vruchten	af	te	werpen.	Een	jaar	na	de	start	van	100%	Meesterproof	blijkt	het	

aantal	mannelijke	pabostudenten	op	de	hogeschool	gegroeid.

In 2012 was ruim 22 procent 

van de pabo-studenten in Ede 

man. Eerdere jaren was dit nog 

rond de 16 procent, vergelijk-

baar met het landelijke gemid-

delde. Met het programma 

100% Meesterproof wil de pabo 

meer jongens trekken, meer 

jongens behouden op de pabo 

en meer mannelijke leerkrach-

ten voor de klas krijgen.

De hogeschool ontvangt voor 

het project een stimulerings-

subsidie van 5000 euro van 

Stichting Steunfonds CHE. 

Deze stichting werft fond-

sen om daarmee financiële 

ondersteuning te bieden aan 

projecten en onderzoeken 

die een bijdrage leveren aan 

de beroepspraktijk van wer-

kenden met een christelijke 

achtergrond.

Project ‘Meer Mans’
Ook op de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen loopt 

een project speciaal gericht 

op mannelijke pabostudenten: 

‘Meer Mans’. Dit project is 

na tweeëneenhalf geëindigd. 

Uit de eerste resultaten blijkt 

dat meer mannelijke pabo-

studenten in het studiejaar 

2011-2012 binnen een jaar hun 

propedeuse hebben gehaald. 

Het project ‘Meer Mans’ richt 

zich op zowel de kwantiteit 

als kwaliteit van mannelijke 

pabostudenten. Onderzocht 

is of het curriculum van de 

pabo voldoende aansluit bij de 

motivatie en verwachtingen 

van mannelijke studenten. Op 

basis van deze conclusies zijn 

aanpassingen doorgevoerd in 

het curriculum. Uiteindelijk is 

onderzocht of deze aanpassin-

gen hebben geleid tot betere 

resultaten en meer tevreden 

mannelijke pabostudenten. 

Uit de voorlopige resultaten 

blijkt dat de uitval ten opzich-

te van het voorgaande jaar is 

afgenomen en dat mannelijke 

studenten beter presteren 

dan voorheen. De cijfers die 

zij halen liggen dichterbij 

de cijfers van de vrouwelijke 

pabostudenten. Later zal blij-

ken of meer mannelijke stu-

denten opgeleid zijn én of zij 

ook beter opgeleid zullen zijn. 

De HAN Pabo zal de ingezette 

activiteiten de komende jaren 

voortzetten. _

aanvragen welkom tot 1 juli 2013

Inschrijftermijn subsidie binden (academische) 
pabo-afgestudeerden verlengd
De	inschrijftermijn	van	de	stimuleringsregeling	van	het	Arbeidsmarktplatform	PO	die	scholen	in	staat	

stelt	pas	afgestudeerden	van	de	(academische)	pabo	aan	zich	te	binden,	is	verlengd.	Er	zijn	inmiddels	

41	aanvragen	gehonoreerd,	maar	er	is	nog	ruimte	voor	meer	aanmeldingen.	Aanvragen	voor	schooljaar	

2013/2014	kunnen	nog	tot	uiterlijk	1	juli	2013	ingediend	worden.

De afgestudeerden van de 

(academische) pabo gaan 

een vervolgopleiding volgen, 

maar lopen de stage bij het 

schoolbestuur waarmee ze 

een stage-overeenkomst geslo-

ten hebben. Deze studenten 

worden zo gestimuleerd om 

een aanvullende vervolgop-

leiding (master special edu-

cational needs, pedagogiek, 

onderwijskunde, of relevante 

post hbo-opleiding) te volgen 

en behouden op deze manier 

een binding met het primair 

onderwijs. De besturen heb-

ben een inspanningsverplich-

ting om na afloop van deze 

vervolgopleiding de betreffen-

de student aan een (tijdelijke) 

functie in het onderwijs te 

helpen in de regio.

Per pas afgestudeerde man/

vrouw die kiest voor een 

vervolgopleiding is Y 3.000 

(incl. evt. btw) beschikbaar. 

Schoolbesturen hebben tot 

1 juli 2013 de gelegenheid 

om voor schooljaar 2013/2014 

maximaal tien namen van 

kandidaten/studenten door te 

geven. Als uiterlijk 1 septem-

ber 2013 alle verder benodigde 

documenten zijn aangeleverd, 

zal worden overgegaan tot uit-

kering van de subsidie. _

Meer informatie: 

www.arbeidsmarktplatform 

po.nl/subsidies/pabo-afgestu-

deerden-binden/voorwaarden-

en-deelname.html of bel 

met Suzanne Vos via tel. 

070-3765811
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onderzoek

School is leuker met groen schoolplein

Jonge	leerlingen	voelen	zich	prettiger	op	een	school	met	een	groen	schoolplein	

dan	op	een	school	met	een	betegeld	schoolplein.	Kinderen	uit	groep	4	en	5	

vinden	school	leuker,	hebben	meer	vriendjes	en	geven	aan	minder	gepest	te	

worden	dan	hun	leeftijdsgenoten	met	een	grijs	tegelplein.

nwo-onderzoek

Professionele leergemeenschap 
essentieel voor kwaliteit onderwijs

Een	school	waarin	leraren	goed	met	elkaar	samenwerken,	is	een	school	waarin	

leraren	van	elkaar	leren.	Dit	blijkt	uit	NWOonderzoek	naar	professionele	

leergemeenschappen	van	leraren.

Dit concluderen onderzoe-

kers van de VU Amsterdam, 

stichting Veldwerk Neder-

land en Hogeschool Leiden 

na meting van de voor- en 

nadelen van natuurlijke ele-

menten op schoolpleinen. 

Een schoolplein met natuur-

lijke elementen zoals gras, 

moestuin en boomstammen 

wordt zowel door leerlingen, 

leerkrachten als door ouders 

beter gewaardeerd dan een 

‘grijs’ schoolplein. Volgens de 

onderzoekers biedt een groen 

schoolplein meer dan alleen 

speelplezier, het groene plein 

wordt vaker en voor meer ver-

schillende lessen gebruikt dan 

het stenen schoolplein.

Uit het onderzoek blijkt dat 

leerlingen zich na het buiten-

spelen tijdens de pauze beter 

kunnen concentreren. Uit 

nadere analyses blijkt dat jon-

gens na de pauze op een groen 

schoolplein zich nog iets 

beter kunnen concentreren. 

Meisjes lijken zich juist beter 

te kunnen concentreren na 

een pauze op een grijs school-

plein. Voor meisjes is dit effect 

zelfs sterker. 

Overgewicht
Verder kan het groene school-

plein een positieve invloed 

hebben op het toenemende 

overgewicht onder kinderen, 

omdat men verwacht dat kin-

deren op zulke schoolpleinen 

meer en gevarieerder bewegen 

dan op grijze schoolpleinen. 

Vervolgonderzoek zal moeten 

uitwijzen of leerlingen ook 

daadwerkelijk meer en gevari-

eerder bewegen op het groene 

schoolplein. _

Hoogleraar Wilfried Admiraal 

van Universiteit Leiden onder-

zocht samen met collega’s de 

samenwerking tussen leraren. 

Volgens de onderzoekers 

richten opleidingen zich uit-

sluitend op competenties op 

het gebied van (vak)didactiek, 

klassenmanagement, ontwer-

pen van onderwijsmateriaal, 

en beoordeling en evaluatie. 

Sociaal leren wordt veel meer 

gezien als een conditie voor 

individuele kennisacquisitie 

dan als leerdoel op zich. Daar-

bij zouden de lerarenopleiders 

voorbij gaan het positieve 

effect van samenwerken en 

samen leren op de kwaliteit 

van het onderwijs, van de pro-

fessionele ontwikkeling van 

leraren en van de gezamenlij-

ke capaciteit om te innoveren 

in school.

De onderzoekers wilden ach-

terhalen hoe leer- en werkge-

meenschappen van leraren en 

leraren-in-opleiding zo kun-

nen worden vormgegeven dat 

zij een rijke context vormen 

voor het leren van zowel soci-

ale als andere beroepscompe-

tenties. Ze ontwikkelden op 

basis van onder meer een lite-

ratuurstudie een beschrijvend 

model van gemeenschapsvor-

ming door leraren. Met dit 

model in de hand observeer-

den ze de ontwikkeling van 

een werk- en leergemeenschap 

van leraren (in-opleiding) in 

scholen. Leer- en werkgemeen-

schappen waarbij leraren 

het gevoel hebben zelf veel 

invloed op de vormgeving en 

uitvoering te hebben, lijken 

het meest positief te werken 

voor samen werken en leren 

in een school. _

Het onderzoek Design principles 

for teacher learning through Com-

puter Supported Collaborative 

Learning is gefinancierd door 

de Programmaraad voor het 

Onderwijsonderzoek, onder-

deel van NWO.

Bron: www.nwo.nl

Foto:	Hans	Roggen
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ac tueel 

nationaal techniekpact 2020

Vanaf 2020 
op alle basisscholen
les in techniek
Op	alle	ruim	7.000	basisscholen	zal	vanaf	2020	

aandacht	gegeven	worden	aan	wetenschap	en	

technologie.	Dat	staat	in	het	onlangs	ondertekende	

Nationaal	Techniekpact	2020.

De overheid, het onderwijs-

veld, de vakbonden en het 

bedrijfsleven hebben in het 

Techniekpact 2020 afspraken 

vastgelegd om het groeiende 

tekort aan technisch geschool-

de vakkrachten tegen te gaan. 

Tot 2020 zijn er jaarlijks 

30.000 extra technici nodig. 

Het pact moet de aansluiting 

van onderwijs op de arbeids-

markt in de technieksector 

bevorderen en het tekort aan 

technisch personeel tegen-

gaan. De samenwerkende par-

tijen investeren 100 miljoen 

euro om de technische kennis 

van leraren te vergroten. Ook 

investeert het kabinet in 2014 

en 2015 in totaal 600 miljoen 

euro voor bij- en omscholing 

van mensen met interesse in 

techniek.

Voor het basisonderwijs bete-

kent dit dat alle leerlingen 

vanaf 2020 structureel weten-

schap en technologie aangebo-

den krijgen. Ook komt er een 

digitaal loket, ‘techniek-onder-

wijs.nl’, nog op te zetten door 

het bedrijfsleven. Po-scholen, 

maar ook scholen in het voort-

gezet onderwijs, kunnen zich 

bij dit loket melden als zij 

ondersteuning nodig hebben 

bij het geven van techniek-

onderwijs. Vanaf 2014 wordt 

techniek een verplicht vak op 

de pabo.

Investeringsfonds
Minister Bussemaker van OCW 

lanceert een investeringsfonds 

waar het kabinet, de werkge-

vers en regionale overheden 

ieder 100 miljoen in stoppen 

om de aansluiting van het 

onderwijs op de regionale 

vraag van het bedrijfsleven te 

verbeteren. Bussemaker: “Eén 

en één is in dit geval drie. 

Elke euro van het Rijk wordt 

aangevuld met een euro van 

het bedrijfsleven en de regio. 

Daarmee laten we alle drie 

zien dat we het probleem 

onderkennen en met échte 

oplossingen willen komen.” _

Het Nationaal Techniekpact 

2020 staat op www.avs.nl/

dossiers/politiek.

verband citoscore en inkomen ouders

Kinderen met stiefouder 
scoren lager op de 
Citotoets

Kinderen	met	gescheiden	ouders	scoren	ruim	twee	

punten	lager	op	de	Citoeindtoets	dan	andere	

kinderen.	Meisjes	en	jongens	uit	gezinnen	met	hogere	

inkomens	behalen	gemiddeld	een	beter	resultaat.	

Kinderen	die	wonen	in	een	gezin	met	een	stiefouder	

haalden	in	elke	inkomensgroep	een	lagere	score.	

Dit	meldt	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS)	

op	basis	van	cijfers	over	2011.

Het CBS ziet een sterk ver-

band tussen de Citoscore van 

kinderen en het inkomen van 

het gezin waartoe ze behoren. 

Kinderen uit gezinnen in 

de hoogste inkomensgroep 

scoorden gemiddeld bijna 

zeven punten hoger dan die 

in de laagste inkomensgroep. 

Dit komt volgens het statis-

tiekbureau omdat het hoge 

inkomen vaak het gevolg is 

van een hoge opleiding van 

de ouders. Gezinnen met 

een hoger inkomen hebben 

meer geld te besteden aan 

boeken, een eigen kamer en 

computer voor het kind en 

huiswerkbegeleiding.

Dat kinderen van gescheiden 

ouders lager scoren op de 

Citotoets dan kinderen uit 

intacte gezinnen, is volgens 

het CBS ook te verklaren door 

de hoogte van het inkomen. 

Doorgaans hebben eenouder-

gezinnen minder te besteden 

dan tweeoudergezinnen. Het 

CBS kan echter niet verkla-

ren waarom kinderen uit 

gezinnen met een stiefouder 

lager scoren op de Citotoets. 

In elke inkomensgroep had-

den zij gemiddeld een lagere 

score dan kinderen uit intacte 

gezinnen. _
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illustratie _ jos collignon
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onderzoek

een  o p  d e  v i j f  s c h o o l l ei d er s  o n t e v r ed en  ov er  ov er b l i j f

Het	overblijven	op	de	basisschool	scoort	gemiddeld	een	ruime	voldoende.	Bijna	20	procent	van	de	

schoolleiders	is	echter	ontevreden	over	de	organisatie	van	de	middagpauze	en	ziet	de	negatieve	

gevolgen	hiervan	terug	in	de	klas.	Dit	blijkt	uit	onderzoek	dat	de	AVS	en	stichting	Lunchen	op	

School	(LoS)	onlangs	lieten	uitvoeren.	De	kwaliteit	van	de	overblijfmedewerkers	en	het	aanbod	

van	activiteiten	voor	leerlingen	worden	als	belangrijkste	verbeterpunten	gezien.

tekst daniëlla van ’t erve

‘Tussenschoolse opvang
blijft een onder geschoven kindje’

Op	de	Jan	Ligthartschool	Huibeven	in	Tilburg	(continurooster)	eten	de	
kinderen	tussen	de	middag	in	de	eigen	klas	met	de	eigen	leerkracht	
hun	meegebrachte	lunchpakketje	op.	“Voor	leerkrachten	is	het	soms	
werkdruk	verhogend.”

12
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‘Tussenschoolse opvang
blijft een onder geschoven kindje’

Professioneel, aantrekkelijk en betaalbaar. Dat is voor veel 

scholen het ideaalplaatje voor de middagpauze. Maar zo 

ver is het nog niet, blijkt uit een peiling uitgevoerd door 

onderzoeksbureau MWM2. Sinds 2006 zijn schoolbesturen 

verplicht om tussenschoolse opvang (tso) aan te bieden. 

Ook moet inmiddels ten minste de helft van de overblijf-

medewerkers hiervoor geschoold zijn. Deze maatregelen 

zijn bedoeld om de kwaliteit van de overblijf te verhogen. 

“We waren benieuwd naar hoe scholen de tso nu geregeld 

hebben, wat goed gaat en wat beter kan”, vertelt Ineke 

 Renckens, directeur van LoS, een landelijke opvangorgani-

satie die het overblijven op 55 basisscholen verzorgt.

Gemiddeld duurt de middagpauze 64 minuten en blijft 

45 procent van de leerlingen over op school. Ruim de helft 

van de scholen organiseert de pauze zelf, dit zijn vooral de 

kleinere scholen tot tweehonderd leerlingen. De meeste 

doen hiervoor een beroep op de ouders. Slechts een kwart 

kiest voor volledige uitbesteding aan professionals, meestal 

van een zelfstandige kinderopvangorganisatie. Een op de 

vijf scholen maakt gebruik van een continurooster, zij orga-

niseren de pauze meestal zelf.

Invloed op welbevinden
Het overblijven krijgt gemiddeld een ruime voldoende van 

de bijna zevenhonderd schoolleiders die deelnamen aan het 

onderzoek. Er is een grote groep die zeer tevreden is (41 pro-

cent) en een kleinere groep (18 procent) die de tso een onvol-

doende geeft. Hoe het overblijven is geregeld (zelf doen of 

uitbesteden) maakt voor de mate van tevredenheid niet uit.

AVS-adviseur Ans Keij: “Kwalitatief goede opvang in de 

pauze zit ‘m niet alleen in de kwaliteit van de medewer-

kers, maar ook in de ruimtes die gebruikt worden. Vijftig 

leerlingen opvangen in een gymlokaal zorgt alleen al qua 

akoestiek voor een enorme hectiek. Kun je nagaan wat dat 

voor effect heeft op kinderen, dat heeft niets met ontspan-

ning te maken. Ook de leerkracht heeft daar vervolgens 

veel last van, die is na de pauze veel tijd kwijt om de rust in 

de klas terug te krijgen.”

Teambelasting
Ontevreden scholen met een continurooster zetten de 

teambelasting op nummer 1, gevolgd door minder werkple-

zier van leerkrachten en pas daarna het welbevinden van 

leerlingen. “Dat is wel herkenbaar”, vindt Hans  Thönissen, 

directeur van de Jan Ligthartschool Huibeven in Tilburg. 

De school werkt al 25 jaar met een continurooster, naar 

tevredenheid van bijna alle betrokkenen. De pauze is 

gesplitst: alle kinderen lunchen gedurende 25 minuten 

met de leerkracht in de klas en spelen 20 minuten buiten 

onder begeleiding van ouders en enkele leerkrachten. “Als 

je ook buiten moet lopen, blijft er weinig ‘eigen tijd’ over”, 

vertelt Thönissen. “Sommige leerkrachten verlangen wel 

naar de lange pauze die bij klassieke schooltijden hoort. 

We hebben het overblijven in mijn ogen zo optimaal moge-

lijk geregeld, maar voor leerkrachten is het soms wel werk-

druk verhogend.”

Aan de andere kant brengt het continurooster juist veel 

rust, vindt ook directeur Peter de Baar. Basisschool de 

Boemerang in Tilburg is in 2006 overgeschakeld op het vijf-

gelijke-dagen-model. “De kinderen hoeven tussen de middag 

niet meer heen en weer te sjezen door het verkeer. Op school 

blijven is daardoor een stuk prettiger en wel zo veilig.”

De groep die ontevreden is over de organisatie van de over-

blijf bestaat uit scholen die:

•  de opvang zelf regelen; 49 procent (23 procent voert een 

continurooster)

•  de opvang gedeeltelijk zelf regelen; 11 procent

•  de opvang uitbesteden; 28 procent

•  overige; 11 procent

Volgens het merendeel van deze groep heeft de tso een 

nadelige invloed op het welbevinden van leerlingen (84 

procent) en vormt het een belasting voor het hele team 

(63 procent).

Ouderbijdrage
Groot minpunt is dat scholen met een continurooster 

geen ouderbijdrage mogen vragen voor de tso. Ouders 

hebben immers geen keuze: leerlingen moeten verplicht 

overblijven en dat doen ze dus onder schooltijd met de 

eigen leerkracht. Beide Tilburgse directeuren overwegen 

toch een bijdrage te vragen, maar het onderwerp ligt 

gevoelig.

Volgens het onderzoek van de AVS en stichting LoS beta-

len ouders gemiddeld Y 1,90 per keer. Iets meer dan de 

helft van de basisscholen betaalt een vergoeding aan 

de overblijfmedewerkers. De kosten liggen bij volledige 
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uitbesteding op Y 2,60 per keer, terwijl die bij het zelf 

organiseren op Y 1,60 liggen. Scholen die de middagpauze 

uitbesteden rekenen het overgrote deel van de kosten door 

aan de ouders. Scholen die het overblijven zelf organiseren, 

draaien vaker zelf voor de kosten op. Uit het onderzoek 

blijkt dat deze laatstgenoemde scholen gemiddeld 3,3 uur 

per week kwijt zijn aan de organisatie van de tso. Dat is 

zo’n 150 uur per jaar. Omgerekend naar de (personeels-)

kosten die dit met zich meebrengt kom je globaal op 3.000 

euro per jaar per school. Uitgaande van het feit dat meer 

dan de helft van de scholen de opvang zelf organiseert, 

loopt dit gezamenlijk tot in de tientallen miljoenen.

Opmerkelijk is dat 40 procent van de schoolleiders niet 

op de hoogte is dat de overheid jaarlijks Y 24,77 per leer-

ling voor de tso beschikbaar stelt. “Waar vind je dat terug 

in de lumpsum?”, vraagt De Baar zich af. “Bovendien is 

het bedrag een farce als je kijkt naar het totaalplaatje.” 

“De Verklaring Omtrent Gedrag kost alleen al 30 euro 

per ouder”, vult Thönissen aan. “En nu de subsidie voor 

scholing van overblijfmedewerkers is vervallen, komen die 

kosten er ook nog bij. Terwijl je aan alle kanten al tekort 

komt op de begroting.”

Tijd genoeg
Ouders zouden de kosten van het overblijven moeten beta-

len, vindt dan ook het merendeel van de schoolleiders 

uit het onderzoek. Kbs Laurentius uit Breda doet dat al 

en vraagt voor het overblijven 4 euro per keer. “Sommige 

ouders vinden dit veel geld, maar we verdienen er geen 

cent aan”, vertelt directeur Fons Fluitman. De school heeft 

van oudsher een pauze van 1,5 uur tussen de middag en 

gemiddeld blijft ongeveer een derde van de negenhonderd 

leerlingen over. Hiervoor werkt de school samen met kin-

deropvangorganisatie Kober Groep, die de coördinator en 

veertien professionals levert. Daarnaast zijn er nog veertien 

vrijwillige overblijfkrachten actief. “Dat bevalt prima”, ver-

telt Fluitman. “Natuurlijk blijft er discussie over de duur 

van de pauze, maar nu is er genoeg tijd om ook rustig thuis 

te kunnen lunchen.”

Het voornaamste verbeterpunt dat uit het onderzoek naar 

voren komt – de kwaliteit van overblijfmedewerkers – is 

door de samenwerking gewaarborgd. De opvangorganisa-

tie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de scholing. Een 

ander verbeterpunt is het aanbod van de activiteiten voor 

kinderen. Kbs Laurentius heeft geen groepsprogramma 

voor tussen de middag. Fluitman: “De pauze is bedoeld om 

“Steeds	meer	ouders	realiseren	zich	wat	de	waarde	van	een	goed	georganiseerde	middagpauze	is.”	

‘s o m m i g e  l e e r k r a c h t e n 
v e r l a n g e n  n a a r  d e  l a n g e  pa u z e 
d i e  b i j  k l a s s i e k e  s c h o o lt i j d e n 
h o o r t ’
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tot rust te komen, daarom mogen kinderen zelf kiezen wat 

ze willen doen. Er zijn dus wel voldoende mogelijkheden 

om te spelen, te voetballen of te knutselen.”

“Je wilt graag dat kinderen zich ontspannen. Dit is niet 

voor alle kinderen op alle dagen hetzelfde”, aldus Ineke 

Renckens van LoS. “Daarom proberen wij altijd binnen- en 

buitenspeelplekken te creëren. Steeds meer ouders realise-

ren zich wat de waarde van een goed georganiseerde mid-

dagpauze is en dat de tijd dat alles maar gratis was in het 

onderwijs voorbij is.”

Korte lijntjes
Rein van Dijk, beleidsadviseur van de landelijke ouder-

vereniging VOO, vindt het inschakelen van een externe 

organisatie niet nodig. “Een goede samenwerking tussen 

ouders en school is het allerbelangrijkste voor een geslaag-

de overblijf. Ouders zijn ontzettend bereid om te helpen. 

Een goede inzet van vrijwilligers lukt echter alleen met de 

juiste ondersteuning vanuit school. Maak met de overblijf-

krachten afspraken over de inhoud en de regels in de pauze 

en zorg voor korte lijntjes met de leerkracht, bijvoorbeeld 

voor een goede overdracht.” Dat de subsidie voor overblijf-

scholing sinds augustus vorig jaar weer is beëindigd, vindt 

Van Dijk een kwalijke zaak. “Maar de verplichting dat de 

helft van de overblijfkrachten hiervoor geschoold is, blijft 

natuurlijk. En scholen zien ook wel dat die investering het 

dubbel en dwars waard is.”

Er is veel ten goede veranderd sinds de scholen zelf verant-

woordelijk zijn geworden de opvang, ziet adviseur Ans Keij 

van de AVS. “Maar de tso blijft een ondergeschoven kindje, 

zeker in vergelijking met de landen om ons heen. Een door-

gaande lijn van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is daar 

heel gebruikelijk en in België krijg je zelfs warme maaltij-

den tussen de middag. Om de tso echt goed van de grond te 

krijgen, zou de overheid dit beter moeten faciliteren. Som-

mige ouders hebben nu al geen geld voor het overblijven en 

in deze crisistijd lopen we het risico dat kinderen tussen de 

middag gewoon op straat terechtkomen.” _

Het	volledige	onderzoek	is	te	vinden	op	www.avs.nl/

vereniging/meepraten/scholenpanel.

Lees	ook	de	rubriek	Zo	kan	het	ook!	op	pagina	29	over	een	

schoolbestuur	dat	een	bovenschoolse	overblijfcoördinator	

aantrok	en	alle	tsovrijwilligers	schoolt.

v e r g o e d i n g  i n  d e  l u m p s u m

Bijna	40	procent	van	de	schoolleiders	weet	niet	dat	in	de	

lumpsum	geld	is	opgenomen	voor	de	organisatie	van	het	

overblijven.	Wie	dat	wel	weet,	heeft	geen	idee	hoe	hoog	

het	bedrag	is	of	schat	de	vergoeding	gemiddeld	veel	te	

laag.	De	regeling	is	opgenomen	in	Bekostigingsstelsel	

Primair	Onderwijs	2013	en	luidt	als	volgt:

“Schoolbesturen zijn sinds augustus 2006 verant woor

delijk voor het (laten) organiseren van de tussenschoolse 

opvang (tso). Ouders betalen de exploitatiekosten. 

In de MIbekostiging is een bedrag opgenomen van 

z 24,77 per leerling structureel om uitvoering te kunnen 

geven aan deze verant woordelijkheid. Deze toekenning 

is vooral een impuls om de deskundig heid van de 

overblijfkrachten te bevorderen en voor de organisatie van 

de tso, bijvoorbeeld met behulp van tsocoördinatoren. 

In ieder geval is het de bedoe ling dat de scholen deze 

middelen inzetten voor de personele knelpunten in de 

tso. Het schoolbestuur maakt met de oudergeleding 

van de MR afspraken over de organisatie van de tso. Het 

schoolbestuur verantwoordt zich achteraf naar de MR over 

het nakomen van deze afspraken. Het bedrag voor de tso 

is opgenomen bij de Leerlingafhankelijke pve’s, onder 1. 

Pvemiddelen, e. overige uitgaven.”

onderzoek

‘ v i j f t i g  l e e r l i n g e n  o p v a n g e n  i n 
e e n  g ym lo k a a l  z o r g t  vo o r  e e n 
e n o r m e  h e c t i e k .  d at  h e e f t  n i e t s 
m e t  o n t s pa n n i n g  t e  m a k e n ’
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Over	het	thema	

Onlangs	stond	in	Kadernieuws	een	vacature.	

Gezocht:	een	daadkrachtige,	ondernemende	

en	inspirerende	directeur.	Het	schoolbestuur	

dat	die	daadkrachtige,	ondernemende	en	

inspirerende	directeur	zocht,	gebruikte	

een	hele	pagina	om	uit	te	leggen	hoe	zo’n	

leidinggevende	er	volgens	hen	uitziet.	Niet	in	

één	alinea	te	vatten,	het	schoolleidersvak.

De	schoolleider	is	een	duizendpoot.	Hij	of	

zij	staat	namelijk	niet	alleen	aan	het	hoofd	

van	de	school	en	geeft	leiding	aan	een	

team,	maar	staat	ook	dicht	bij	de	klas.	Hij	of	

zij	is	niet	alleen	ondernemer	en	financieel	

deskundig,	maar	heeft	ook	een	duidelijke	

onderwijskundige	visie.	De	maatschappelijke	

verantwoordelijkheid	van	de	schoolleider	

wordt	met	de	tijd	groter,	leerkrachten	krijgen	

een	steeds	grotere	opvoedende	taak	en	ouders	

worden	mondiger.	Hoe	gaat	de	duizendpoot	

daar	mee	om?	Wat	wordt	er	verlangd	van	

schoolleiders	en	hoe	kijken	ze	zélf	tegen	hun	

vak	aan?	Het	schoolbestuur	met	de	vacature	

had	één	pagina	nodig	om	antwoord	te	geven	

op	die	eerste	vraag.	Kader	Primair	wijdt	drie	

hele	artikelen	aan	de	visie,	de	beroepstrots	en	

de	status	van	de	schoolleider	en	de	lusten	en	

lasten	van	het	vak.	Het	is	nog	niet	eenvoudig,	

dat	schoolleiderschap.

thema _ wat een vak!

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

Illustratie:	Het	Wonderlab
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v a n  h o o f d  v a n  d e  s c h o o l  n a a r   d i r e c t e u r Een
ambitieus

beroep
Onderwijs	geven	is	een	mooi	vak.	En	zeker	ook	het	vak	van	

schooldirecteur.	Maar	hoe	ziet	dit	‘metier’	er	nu	uit?	In	de	

tachtiger	jaren	verschoof	de	inhoud	van	het	vak	van	hoofd	

der	school	naar	schoolleider	en	kwam	de	naam	school

directeur	in	zwang.	Paul	van	Lent,	AVSadviseur	en	in	de	

jaren	negentig	zelf	basisschooldirecteur,	beschrijft	met	

welke	zaken	de	huidige	schoolleider	in	aanraking	komt	en	

hoe	de	schoolleider	zichzelf	en	de	school	kan	ontwikkelen.	

tekst paul van lent

Leidinggeven in het basisonderwijs kent een zeer magere traditie. Het 

hoofd der school, en later de directeur, onderscheidde zich in weinig meer 

dan zijn leeftijd van de leerkrachten. En dat is vrijwel zeventig jaar lang, 

van 1920 tot begin jaren negentig van de vorige eeuw, zo gebleven. Er was 

in die periode geen opleiding voor schoolleiders; op basis van anciënniteit 

kwam je op een gegeven moment vanzelf voor die functie in aanmerking. 

In de jaren tachtig kwamen de eerste managementopleidingen voor school-

leiders op gang. Toen en nu is het gemiddelde opleidingsniveau van de 

schoolleider nergens specifiek gedefinieerd of vastgelegd. Toch is een ruime 

meerderheid van (bovenschools) leidinggevenden ervan overtuigd dat een 

afgeronde schoolleidersopleiding en regelmatig terugkerende nascholing 

van groot belang zijn, zo blijkt uit onderzoek onder AVS-leden. In de CAO 

PO 2013 is nu dan ook opgenomen dat elk directielid recht heeft op een 

professionaliseringsbudget van Y 2.000 voor dit jaar, naast de bestaande 

scholingsbudgetten. Dit budget kan ingezet worden voor studieverlof 

of studiekostenvergoeding, maar kan ook besteed worden aan andere 

professionaliseringsactiviteiten.
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lijstje hadden gezet, liet het antwoord zich raden. Geen 

enkele schoolleider had zijn naam in de top 3 gezet.

Beroepsstandaard Naast (zelf)vertrouwen kent 

het vak nog vele andere belangrijke competenties zoals 

beschreven in de nieuwe beroepsstandaard voor schoollei-

ders. Vijf basiscompetenties formuleerde de Nederlandse 

Schoolleiders Academie (NSA), waar schoolleiders aan die-

nen te voldoen: visiegestuurd werken, in relatie staan tot 

de omgeving, vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit 

een onderwijskundige gerichtheid, het hanteren van stra-

tegieën ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoe-

ken op alle niveaus en het hogere orde (analytisch) denken.

Deze zijn overgenomen door het recentelijk opgerichte 

Schoolleidersregister PO.

Een schoolleider is aanvoerder van het team, staat in het 

team, maar is ook deels een ‘manager’, want hij of zij orga-

niseert al die processen op een efficiënte en gedoseerde 

manier. Hiervoor dient de schoolleider over verschillende 

competenties te beschikken. Ook verdient het aanbeve-

ling om het eerder genoemde opleidingsniveau daarbij te 

beschrijven en vast te leggen als eis voor deze functie. De 

basiscompetenties van de schoolleider maken onderdeel 

uit van het Schoolleidersregister PO, waarbij registratie van 

bekwaamheidseisen en -onderhoud verplicht is gesteld in 

de cao-afspraken. Ook het belang van autonomie en profes-

sionele ruimte in het uitoefenen van het vak krijgt nadruk-

kelijk de aandacht. Dat van elke schoolleider veel wordt 

verwacht, wordt net als in andere functies in het publieke 

domein zichtbaar. De druk op hen neemt daarmee toe.

Prestatiedruk Schoolleiders worden afgerekend op 

prestaties op de korte termijn, in plaats van dat ze de tijd 

gegund wordt om goed onderwijsbeleid te implementeren. 

Iets waar in de praktijk tien tot vijftien jaar voor nodig is. 

In dat licht kan men zich ook afvragen hoe nuttig het is 

om de gemiddelde eindtoetsscores van scholen openbaar 

te maken. Door de (eventuele) verplichtstelling van die 

openbaarmaking wordt de prestatiedruk voor schoolleiders 

hoger. Ook de onderwijsinspectie gebruikt de Citoscores 

als meting en baseert zich als controleur voornamelijk op 

cijfers en eindresultaten en niet op de ontwikkeling die 

een school over een paar jaar gerekend maakt. Het gevaar 

dreigt dat het in de onderwijssector dezelfde kant op gaat 

als in de politiek of de voetballerij – de burgemeester van 

Haren die op moet stappen na publicatie van rapport 

Project X of voetbaltrainers die moeten vertrekken na één 

slecht draaiend seizoen!

Bloei
Een goed draaiend team ontstaat niet zomaar. Een bevlo-

gen leidinggevende en een welwillend team zijn echter van 

essentieel belang, zo niet een vereiste, om te komen tot 

ontwikkeling van het onderwijs, het werken aan kwaliteit, 

Op het moment dat ik zelf ging leidinggeven aan een 

schoolteam werd bevestigd dat het vak niet alleen draaide 

om het regelen van voldoende potloden en pennen en het 

lesgeven aan de hoogste groep – zoals het decennialang 

was gegaan. De schoolleider dient ook zijn aandacht te 

geven aan vele andere beleidsterreinen zoals onderwijskwa-

liteit, personeelsmanagement en het financieel beleid. Van 

de schooldirecteur wordt dus veel meer verwacht.

Onderwijskundige visie Een schoolleider moet 

leiding kunnen geven aan het team en de overige mede-

werkers. Maar, leidinggevende kwaliteiten alleen zijn niet 

voldoende. De schoolleider moet ook een duidelijke onder-

wijskundige visie hebben. Een visie op de processen bin-

nen de school op het gebied van onderwijsvernieuwing en 

ontwikkeling van de organisatie. Denk hierbij aan bijvoor-

beeld adaptief onderwijs en kwaliteitszorg. De schoolleider 

speelt een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. 

Doordat alle ogen de laatste tijd vooral gericht zijn op hoe 

de school presteert (ranglijsten en predicaten) bestaat het 

gevaar dat schoolleiders alleen met hun administratie 

bezig zijn en niet meer met hun onderwijskundige rol.

Veel regels In bijvoorbeeld Groot-Brittannië verdwijnt 

de belangstelling voor het vak door de vele regels. De over-

heid houdt daar sinds een aantal jaren strikt de touwtjes 

in handen, waardoor de autonomie van de schoolleider en 

daardoor ook de attractiviteit van het vak in geding komt. 

Een verschil tussen Nederland en Groot-Brittannië is wel de 

bestuursstructuur. Zo houdt in Groot-Brittannië de inspec-

tie de schoolleider verantwoordelijk voor de resultaten van 

zijn/haar school en is in Nederland het schoolbestuur de 

gesprekspartner van de inspectie.

Zelfvertrouwen Het schoolleidersvak is een prach-

tig vak. Een vak om van te genieten, waarin je lef toont, 

maar ook beïnvloedt! De schoolleider moet ook zeker 

beschikken over zelfvertrouwen. Een belangrijke eigen-

schap die in het licht van draagvlak binnen het team en 

onder ouders en leerlingen zeker niet mag ontbreken. Een 

daadkrachtig schoolleider die vol vertrouwen de school 

aanstuurt, loopt minder kans dat teamleden of ouders op 

de stoel van de schoolleider gaan zitten of in de weerstand 

schieten. In de praktijk blijkt echter dat schoolleiders niet 

overlopen van zelfvertrouwen. Zo vroeg AVS-adviseur Jos 

Hagens op het afgelopen AVS-congres tijdens zijn workshop 

Systeemleiderschap zijn toehoorders een top 3-lijstje samen 

te stellen van goede leiders. Toen Hagens daarna zijn toe-

hoorders de vraag stelde of zij hun eigen naam ook in dat 

‘e e n  g o e d  d r a a i e n d  t e a m 
o n t s ta at  n i e t  z o m a a r ’
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het bereiken van hoge opbrengsten en het verkrijgen van 

tevreden ouders en leerlingen. Daartoe is niet alleen een 

(school)managementopleiding een must, maar er moet 

ook aandacht zijn voor (ontwikkeling van) alle andere 

basiscompetenties van de schoolleider. Alleen dan kan de 

attractiviteit van het prachtige schoolleiderschap tot bloei 

komen! Dan kan ook terecht worden opgemerkt: school-

leiderschap is het mooiste beroep van de wereld. _

	Paul	van	Lent	MEd	MBA	(p.vanlent@avs.nl) is	

werkzaam	als	AVS	Helpdeskadviseur.	Van	Lent	is	

gecertificeerd	functiewaarderingsspecialist	Fuwasys	

PO	en	verzorgde	mede	de	AVSpublicaties	‘Naar	

andere	schooltijden,	en	dan?’	en	‘Goed	onderwijs,	

goede	MR’.

r e g i o n a l e  s ta r t b i j e e n ko m s t e n
s c h o o l l e i d e r s r e g i s t e r  p o

In	juni	organiseert	het	Schoolleidersregister	PO	vier	regi

onale	startbijeenkomsten	onder	de	titel	‘Samenwerken	

aan	kwaliteit	in	het	primair	onderwijs!’.	De	bijeenkomsten	

staan	in	het	teken	van	de	professionalisering	van	het	

beroep	schoolleider,	de	activiteiten	van	Schoolleiders

register	PO	en	informatie	over	het	beroepsregister.	Staats

secretaris	Sander	Dekker	van	OCW	zal	tijdens	de	eerste	

bijeenkomst	op	10	juni	het	register	officieel	openen.

Meer	informatie,	data	en	locaties:	

www.schoolleidersregisterpo.nl

thema _ wat een vak!
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De spraakversterker voor leerkrachten
Lesgeven is topsport voor uw stem. Niet iedere stem is hier van nature voor geschikt. 
Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraakversterker met losse speaker die 
speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. Meer informatie vindt u op onze website 
www.dynamicsoundfield.nl
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avs professionaliserings-  en  innovatiecentrum funderend onderwi js
e e n  l e v e n  l a n g  p r o f e s s i o n a l i s e r e n

De	beste	kwaliteit	van	onderwijs	komt	tot	stand	door	visionair	en	sterk	educatief	leiderschap.	Om	leidinggevenden	in	het	onder

wijs	hiervoor	toe	te	rusten	biedt	de	AVS	een	actueel	opleidingsaanbod.	Met	erkende	schoolleidersopleidingen	en	trainingen,	

advies	of	coaching	op	maat	voor	schoolleiders	en	–bestuurders	op	het	gebied	van	organisatie	en	leiderschapsontwikkeling,	

financiën,	personeel,	kwaliteitszorg,	samenwerken	met	ketenpartners,	goed	onderwijsbestuur,	communicatie,	Passend	

onderwijs,	et	cetera.	Lees	er	alles	over	in	de	AVS	Professionaliseringsgids	2013/2014	en	op www.avspifo.nl.
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De	succesvolle	schoolleider	
kenmerkt	zich	vooral	doordat	
hij	of	zij	het	beste	uit	
leerkrachten	haalt.
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De schoolleider
is coach
én inspirator

setting moest veranderd worden en ik stuurde die omslag 

krachtig aan. Nu heb ik meer een helikopterview. Door 

het team te verdelen in units werken de leerkrachten 

goed samen, ze coachen elkaar en leren van elkaar.” Ook 

Debbie Bevers, directeur van de Mariaschool in Boven-

Leeuwen wil de kwaliteiten van de leerkrachten optimaal 

benutten. “We hebben bijvoorbeeld een collega gefilmd 

die goed is in directe instructie en dat praktijkvoorbeeld 

met theorie onderbouwd. Dat hebben we met het team 

besproken. Het voordeel van een eigen filmpje is dat colle-

ga’s nu heel makkelijk kunnen navragen hoe een bepaald 

probleem kan worden opgelost.” Ook wanneer een school 

door de inspectie als ‘zeer zwak’ wordt beoordeeld en 

er dus veel mis is, werkt het om mensen vertrouwen te 

geven en verantwoordelijk te maken, is de ervaring van 

Johan Tammeling. Hij werkte als interim-directeur op 

De Petra in ’t Harde. “De opbrengsten waren te laag en 

er heerste wantrouwen tussen de collega’s onderling en 

tussen teamleden en ouders. Ik ben begonnen de kwali-

teiten van de leerkrachten te benoemen en in te zetten. 

Wie ergens goed in is, kan die kwaliteit ook inzetten in 

andere groepen of op andere terreinen. Van sommige col-

lega’s hebben we afscheid genomen en er zijn een paar 

nieuwe methodes ingevoerd – dat was een directieve actie 

van mijn kant – waardoor de opbrengsten omhoog gin-

gen. Dat succes maakte dat het vertrouwen groeide en na 

een jaar waren we weer ‘groen’.”

Deze aanpak werkt echter niet altijd, ontdekte Tamme-

ling op een andere school. “Hier vertrokken de direc-

teuren en ook veel nieuwe leerkrachten opvallend vaak 

weer na een jaar. Dat is een dure grap voor een bestuur. 

Maar mijn aanpak van vertrouwen geven en leerkrachten 

aanspreken op hun professionaliteit mislukte. Sterker, 

ik kreeg zelf ook de neiging om afscheid te nemen van 

deze school.” Een ingeschakeld onderzoeksbureau consta-

teerde dat de cultuur in dit team alleen kon veranderen 

als de samenstelling van het team veranderde. Hier was 

Een	goede	schoolleider	is	resultaatgericht,	heeft	

oog	voor	de	maatschappelijke	ontwikkelingen,	

kent	de	behoeften	van	ouders	en	leerlingen	en	

is	vanzelfsprekend	goed	in	communiceren.	Maar	

vooral	zien	schoolleiders	zichzelf	als	coach	en	

inspirator.	 tekst susan de boer

Succesvol leiderschap kan op verschillende manieren 

worden ingevuld. Zo onderscheidt het magazine voor 

leidinggevenden Management Team de charismatische, de 

resultaatgerichte, de maatschappelijk bewuste, de klant-

gerichte en de coachende leider. Maar schoolleiders zijn 

alle typen tegelijk. Natuurlijk is het onderhoud van het 

gebouw en het financieel beheer belangrijk, maar de suc-

cesvolle schoolleider kenmerkt zich vooral doordat hij of 

zij het beste uit leerkrachten haalt, richting geeft en goed 

communiceert.

Vertrouwen “Ik vertrouw op de kwaliteiten van de 

medewerkers”, zegt Mirjam van Polanen, directeur van de 

Arabesk in Arnhem. “De Arabesk is een TOM-school (Team 

Onderwijs op Maat, red.). Een team dat bestaat uit mensen 

die verschillende functies vervullen voelt zich gezamen-

lijk verantwoordelijk voor een grote groep kinderen. Er 

wordt gewerkt in units en daarin zijn de unitleiders heel 

belangrijk. Zij maken deel uit van het managementteam 

en hebben veel verantwoordelijkheid.” De Arabesk is een 

groeiende school. In 2004 telde de school 23 leerlingen, 

nu zijn het er 500. De rol van Van Polanen is daardoor ver-

anderd. “Eerst was ik veel op de werkvloer. De klassikale >
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Al 25 jaar
een betrouwbare

partner

Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg

Goed onderwijs begint met mensen die met passie en plezier 
kunnen doen waar ze goed in zijn. Die de ruimte krijgen om 
hun talenten te ontwikkelen. Die geprikkeld worden om vanuit 
hun kracht bij te dragen aan de doelen van hun organisatie. 
Die kunnen floreren in een omgeving waarin de persoonlijke 
en organisatieontwikkeling optimaal op elkaar zijn afgestemd. 
Dat heeft een wederzijds versterkend effect. Het is een nood
zakelijke voorwaarde voor een werkelijk integraal personeels 
beleid. En het fundament onder onze visie op goed hrm.

Van Beekveld & Terpstra ondersteunt onderwijsorganisaties op 
hrmgebied met een uitgebreid pakket aan diensten. Of het nu 
gaat om instroom, doorstroom of uitstroom, om de ‘zachte’ of 
meer ‘harde’ kant van hrm, onze adviseurs staan u terzijde bij de 
ontwikkeling van uw mensen en uw organisatie. Opdat uw goede 
onderwijs nóg beter wordt.

Meer weten? Neem contact op met Suzanne Witteveen, 
Henk Hendriks, Robbin Haaijer of Hans van Willegen: 
tel. 0229244 224 of advies@vbent.org

Goed onderwijs?
Het begint met mensen.
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Kinderopvang op school: 

        van last naar lust!
Unieke, verbindende samenwerking tussen onderwijs en opvang met 
direct voordeel voor de school.

Stichting Lunchen op School (LoS) biedt professionele organisatie van 
kinderopvang en realiseert dat in een verbindende samenwerking met 
uw school. U kunt daardoor meer mensen inzetten, zonder dat het ten 
koste gaat van uw formatie. LoS werkt met een uniek plan, waarbij 
onderwijs en opvang elkaar versterken. De samenwerking schept één 
pedagogisch klimaat met natuurlijke, doorgaande lijnen. 

Daarmee bereiken we voordeel voor alle betrokkenen, ondanks eventuele 
beperkingen in budget, tijd, middelen, regels en wetten. Gezamenlijk 
hebben we de zorg voor de kinderen die ouders aan ons toevertrouwen.   
 
Hoe wij dat doen? Mail naar info@stlos.nl of bel naar ons 
Centraal Bureau (030) 244 48 99 voor onze brochure  
of een vrijblijvend verkennend gesprek.

www.overblijven.nl

Stichting Lunchen 
op School (LoS) is 

de eerste landelijke 
organisatie die 
zich vanuit het 

overblijven volledig 
 heeft gespecialiseerd 

in geïntegreerde 
kinderopvang (vso, 
tso, nso) op school. 

LoS ontzorgt en biedt 
oplossingen op maat 

voor elke school en elk 
budget.

hoofdsponsor van 
AVS Congres 2013
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thema _ wat een vak!

meer nodig dan coachen. Samen met het bestuur zijn er 

interventies ingezet: outplacement, verplichte mobiliteit, 

vervroegde pensionering en interne overplaatsing op de 

eigen school. Tammeling ging hierbij in tegen zijn eigen 

leiderschapsstijl. “Ik heb sterke discrepantie gevoeld tus-

sen de coachende, op relatie gerichte leiderschapsstijl 

die ik het liefst hanteer en de directieve stijl die ik moest 

vertonen om op deze school weer een goed werkklimaat te 

scheppen.”

Schoolontwikkeling Richting geven aan school-

ontwikkeling is bij uitstek een taak van de schoolleider. 

Marcelle Visser, die op twee kleine scholen (allebei circa 

115 leerlingen) directeur is, vertelt: “De twee scholen zijn 

heel verschillend. De Lappendeken, waar ik vier dagen in 

de week ben, staat in De Steeg. Bijna alle kinderen uit dit 

dorp komen naar deze school. De meeste ouders zijn hoog 

opgeleid. Ook trekken we door de kleinschaligheid van 

de school en het pedagogisch klimaat een groep ouders 

aan uit het naastliggende dorp. De Kameleon staat in een 

wijk in Velp waar veel achterstandsproblematiek voor-

komt, zoals taalachterstanden. Op beide scholen wil ik de 

ouders bij het onderwijs betrekken. Op de Kameleon heb 

ik echt een onderwijsinhoudelijke functie, ik ga een woor-

denschatprogramma trekken waarbij ook een traject voor 

ouders wordt ingericht. Het team hier is heel zelfstandig, 

ze kunnen elkaar goed feedback geven en ondersteunen. 

Op de Lappendeken denken de ouders vanuit hun professie 

gericht mee over zaken als Citotoetsen en zorgtrajecten. 

Enkele jaren geleden hebben we hier De Vreedzame School 

ingevoerd en daarbij ook de ouders betrokken. Ik zie mezelf 

op beide scholen vooral in de rol van inspirator.” Ook Bevers 

van de Mariaschool heeft een heldere visie op de richting 

waarin haar school zich beweegt. “Wij nemen deel aan het 

project Singapore Next. Hiermee geven we een praktische 

invulling aan de vernieuwingen in het onderwijs die op de 

agenda staan de komende jaren. Het gaat hierbij over 21st 

century skills, onderzoekend leren, ict-geletterdheid, sociale 

media. Ik ben een richtinggevende leider, ik weet waar we 

naartoe gaan. Ik houd van innoveren. Maar ik wil dat er ook 

ruimte is voor de opvattingen van het team. Mijn valkuil is 

dat ik te ver voor de troepen uit kan gaan lopen.”

Sleutelwoord Communicatie, zowel met de team-

leden als met de ouders, is voor schoolleiders een sleutel-

woord. Bevers: “De Mariaschool staat in een krimpgebied. 

Dat betekent dat je moet nadenken over andere manieren 

van groeperen. Daar moet je je team op voorbereiden. 

Daarbij moet er ruimte zijn voor emoties. Maar er zijn 

ook kansen. Samen met het managementteam heb ik 

opties uitgewerkt zodat het team kan zien dat er een 

richting is, maar tegelijk wil ik het team betrekken bij 

die richting. Leidinggeven is soms ook achterover leunen. 

Door veranderende omstandigheden kan zich vanzelf 

een richting aandienen waarin het antwoord op een 

vraag ligt.” Visser, van basisscholen de Lappendeken en 

de Kameleon, zoekt een balans in tegemoetkomen aan 

verlangens van ouders en vasthouden aan de eigen opvat-

tingen en besteedt daarom veel aandacht aan communi-

catie met ouders. “Ouders willen het gevoel hebben dat 

ze worden gehoord, ook als ze hun zin niet krijgen. Ze 

snappen best dat in een combinatieklas van 32 leerlingen 

niet alles kan. Omgekeerd moet je oog hebben voor de 

maatschappelijke ontwikkelingen. Ouders die allebei de 

hele week werken, hebben soms weinig tijd om hun kind 

te helpen bij bijvoorbeeld hardnekkige leesproblematiek. 

Dan vind ik het belangrijk om als partners met elkaar te 

overleggen over de beste oplossing. Wat kunnen de ouders 

doen, bijvoorbeeld in de weekenden, en wat kunnen we 

op school extra doen?”

De besten op de lastigste plek ‘Coach’ en ‘inspi-

rator’ lijken de voornaamste schoolleiderstypen te zijn. 

Dat vindt ook schoolbestuurder Jan Zijp van Stichting 

Ronduit onderwijs in Alkmaar. “Een goede directeur 

geeft veel verantwoordelijkheid aan teamleden en boort 

hun krachten aan. Belangrijk is dat je de beste men-

sen op de moeilijkste plekken zet. Kenmerk van onze 

stichting is dat wij ondernemend en resultaatgericht 

willen zijn. Onze speerpunten zijn Passend onderwijs, 

opbrengstgericht werken en inzet van moderne onder-

wijsmiddelen. De directeuren moeten dat vertalen naar 

de eigen school, maar ze hebben grote vrijheid in de 

manier waarop ze dat doen. Daarbij is bevlogenheid 

belangrijk, iemand die inspireert en een sterk team 

neerzet. Zonder een goede schoolleider krijg je geen 

goede school. Ook voor onze schoolleiders geldt dat de 

beste mensen op de lastigste plekken moeten zitten.” 

Een schoolleider is meer dan alleen coördinator, vinden 

ook zijzelf. Zonder richtinggevende leider verbrokkelt de 

visie. Bevers: “Je verliest focus. Er zullen leiders opstaan 

die het op hun manier gaan doen.” Tammeling ziet 

het iets anders: “Zonder schoolleider zal er vanzelf een 

patroon ontstaan waarin iemand de sturing gaat nemen. 

Ik denk dat mensen in het onderwijs leiding nodig heb-

ben, de een omdat hij of zij onzeker is, de ander omdat 

hij of zij eigengereid is.” _

‘ i k  h e b  s t e r k e  d i s c r e pa n t i e 
g evo e l d  tu s s e n  d e  coac h e n d e ,  o p 
r e l at i e  g e r i c h t e  l e i d e r s c h a p s -
s t i j l  e n  d e  d i r e c t i eve  s t i j l  d i e  i k 
m o e s t  ve rto n e n  om  w e e r  e e n  g o e d 
w e r k k l i m a at  t e  s c h e p p e n’
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h e t  a a n z i e n  va n  d e  s c h o o l l e i d e r  b e w e eg t  m e e  m e t  h e t  a a n z i e n   va n  d e  l e e r k r a c h t

Vroeger	genoot	het	‘hoofd	van	de	lagere	school’	

vaak	een	vanzelfsprekend	maatschappelijk	

aanzien.	Hoe	staat	het	tegenwoordig	met	de	

beroepseer	van	de	schoolleider?	

tekst lisette blankestijn

Eerste onder

“Het maatschappelijk aanzien van de schooldirecteur? Ha, 

dan ben je bij mij aan het verkeerde adres, ik ben daar echt 

nul gevoelig voor! Totaal onbelangrijk onderwerp. Aan de 

andere kant, als de leerkrachten en ouders geen waarde 

zouden hechten aan mijn positie en over me heen zouden 

lopen, dan had ik toch een probleem.” Aan het woord is 

Mieke Wits, directeur van de Christelijke Montessorischool 

in Den Haag. “Onze school heeft veel hoogopgeleide, 

mondige ouders. Die kijken niet op tegen een schooldirec-

teur, maar ventileren hun mening. Ik heb daar geen last 

van, ik vind het juist heel belangrijk om toegankelijk te 

zijn.  Iedere ochtend sta ik bij de deur en dan beantwoord 

ik kleine vragen. Het scheelt veel werk als mensen het 

thema _ wat een vak!

gelijken
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h e t  a a n z i e n  va n  d e  s c h o o l l e i d e r  b e w e eg t  m e e  m e t  h e t  a a n z i e n   va n  d e  l e e r k r a c h t gaan anders naar je kijken. De overheid heeft dus met 

bepaalde ingrepen ook invloed op het aanzien van school-

leiders, als zij schoolleiders dwingt iets op een bepaalde 

manier te doen. Bijvoorbeeld de Citotoets op een moment 

in het jaar moeten afnemen dat de schoolleider niet kan 

of wil verdedigen. Dan krijg je beleidsvervreemding.” Naar 

het aanzien van schoolleiders van basisscholen is voor zover 

bekend geen specifiek onderzoek gedaan. Maar Jansen wil 

er wel iets over zeggen. “Mijn indruk is dat deze beroeps-

groep geen slecht imago heeft. Met leidinggevenden in het 

voortgezet en hoger onderwijs ligt dat lastiger, vanwege het 

tumult rond salarissen en megalomane gebouwen. Daar 

is de afstand tot de werkvloer groot. Terwijl het voor je 

aanzien juist belangrijk is dat je veel weet en ziet van wat 

zich daar afspeelt. Je bent een betere leidinggevende als 

je begrijpt wat zich in het primaire proces (leerkrachten, 

ouders) voordoet. Je kunt niet dichtbij genoeg zijn.”

Self-fulfilling prophecy “Schoolleiders die denken 

dat ze te weinig aanzien genieten, moeten in ieder geval 

stoppen met zichzelf naar beneden te trekken.” 

gevoel hebben dat ze je kunnen aanspreken. Ik vang op die 

manier veel weg, dat zich anders zou gaan opstapelen. Ik 

ervaar alle respect in de manier waarop ze naar me toeko-

men en bedank hen altijd voor hun opmerking.”

Minder autonomie is minder aanzien
De Christelijke Montessorischool valt onder een klein 

schoolbestuur met vijf montessorischolen. En dat scheelt, 

vertelt Wits: “Als directeur krijg ik veel autonomie. Ik 

bepaal wat er hier op school mag en moet. Bij een groot 

schoolbestuur is die autonomie misschien minder.” En min-

der autonomie betekent vaak: minder aanzien, weet drs. 

Thijs Jansen, senior onderzoeker en docent aan de School 

voor Politiek en Bestuur van de Tilburg University. Hij is 

expert als het gaat om beroepseer en –trots en richtte de 

Stichting Beroepseer op. “Uit onderzoek weten we dat het 

aanzien van een leidinggevende slinkt als deze beleid moet 

uitvoeren dat ingaat tegen zijn eigen opvattingen. Mensen 

Foto:	Hans	Roggen
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Dat vindt prof. dr. Marc Vermeulen, onderwijssocioloog bij 

Tias Nimbas Business School (Tilburg University). “In het 

onderwijs schatten mensen hun imago veel lager in dan 

gerechtvaardigd.” Natuurlijk is er in het publieke domein 

een beweging zichtbaar van high trust naar low trust, vertelt 

Vermeulen. “Mensen zijn kritischer geworden over publie-

ke dienstverlening, en in die zin verschilt het aanzien van 

een schooldirecteur niet van een directeur van een soci-

ale dienst of van een hoge politieambtenaar. Maar in het 

onderwijs is daarnaast vaak het zelfbeeld slecht, en dan 

doet self-fulfilling prophecy 

de rest”, weet Vermeulen. 

“Als je op een feestje met 

hangende schouders 

stamelt dat je schooldi-

recteur bent, dan komt 

dat niet positief over.” Kin 

omhoog dus. Daarnaast 

moeten schoolleiders goed 

nadenken over hoe zij zich 

positioneren ten opzichte 

van hun collega’s in de 

school, vindt Vermeulen. 

“Een schoolleider moet 

de eerste onder zijn gelij-

ken zijn. Hij is de primus 

inter pares en moet zijn 

rol niet zwaar managerial 

willen invullen. Zie jezelf als een soort vakgroepvoorzitter. 

Ik heb veel schoolleiders opgeleid, en zie soms dat zij een 

karikatuur van een manager worden. Beter is: sobere maat-

voering, geen management dat groter is dan strikt noodza-

kelijk. Geen betere manier om je gezag te ondermijnen dan 

je gedragen als captain of industry terwijl je het niet bent. 

Tegelijkertijd moet je natuurlijk niet ontkennen dat jij de 

leidinggevende bent. Helder optreden, met een degelijke, 

deugdelijke stijl. Stabiliteit, een hoog moreel gehalte. Dat 

soort zaken is belangrijk voor je aanzien als schoolleider.” 

Jansen is het met hem eens: “Gezag heeft te maken met 

hoe je je functie bekleedt. Geloofwaardig zijn, authenti-

citeit hebben, knopen kunnen doorhakken, vast kunnen 

houden aan besluiten én draagvlak kunnen creëren.”

Schooldirecteur Wits heeft daar ervaring mee. “Wij zijn 

een gezonde organisatie en hebben tevreden ouders en 

mooie inspectierapporten. Toch ben ik een verbetertraject 

gestart, ‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.’ Som-

mige dingen moeten anders, maar dat heeft tijd nodig. Een 

teamdag, collegiale consultatie. Langzaam werken we een 

aantal pijnpunten weg. Nu, in mijn derde jaar als directeur, 

zie ik voorzichtig een cultuurverandering op gang komen. 

Je moet als schoolleider niet voor de troepen uitrennen, 

dat gaat ten koste van het draagvlak binnen je team.”

Leerkracht Tegelijkertijd beweegt het aanzien van de 

schoolleider in het primair onderwijs mee met het aanzien 

van de leerkracht. Jansen: “Ik was ooit betrokken bij een 

sollicitatieprocedure voor een leerkracht en hoorde toen 

sommige kandidaten zeggen ‘Ik ben niet zo goed in taal en 

rekenen’. Dat is natuurlijk fnuikend voor de beroepseer, 

leerkrachten moeten deskundig zijn. Het is goed dat er nu 

een academische pabo is, het leraarschap kan wel een boost 

gebruiken.” Wits: “Ik heb een voorkeur voor leerkrachten 

met in elk geval een havo-, maar liever nog een vwo-achter-

grond en neem in principe geen doorstromers van het mbo 

aan. Ook investeer ik veel in nascholing. Het is belangrijk 

om nieuwe (onderwijskundige) inzichten bij te houden. 

Daarnaast vind ik het essentieel dat ouders de professio-

naliteit van de leerkracht erkennen. Leerkrachten verstaan 

hun vak, zij zijn deskundig.” En bij die erkenning komt de 

schoolleider weer om de hoek kijken, vertelt onderzoeker 

Jansen. “Een professional moet zich kunnen ontwikkelen, 

heeft vertrouwen nodig en ruimte om te experimenteren. 

Zijn directeur moet daarvoor zorgen. Tegelijkertijd ben je 

als directeur eindverantwoordelijk. Bij minder goede leer-

krachten moet je richting kunnen geven, of ingrijpen.”

Wits was eerst als ouder verbonden aan haar school. 

Na er kort als (startend) leerkracht te hebben gewerkt, werd 

ze directeur. Die nieuwe rol was voor een enkeling even 

wennen, maar leverde geen probleem op. Het kan echter 

voorkomen dat een schoolleider autoriteit mist doordat hij 

of zij eerder als leerkracht op dezelfde school werkte. 

Beroepseerdeskundige	Thijs	Jansen:	
“Je	bent	een	betere	leidinggevende	als	je	
begrijpt	wat	zich	in	het	primaire	proces	
voordoet.”

Schoolleider	Mieke	Wits:	“Wij	zijn	een	gezonde	organisatie.	Toch	ben	
ik	een	verbetertraject	gestart;	je	hoeft	niet	ziek	te	zijn	om	beter	te	
worden.”

‘e e n  s c h oo l l e i d e r  h o e f t  g e e n 
b r i l j a n t e  l e e r k r ac h t  t e  z i j n ,  e n 
a n d e r s om  oo k  n i e t ’
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Vermeulen: “In publieke organisaties zie je vaak dat een 

goede professional ‘doorgroeit’ tot slechte manager. Een 

goede schoolleider hoeft geen briljante leerkracht te zijn, 

en andersom ook niet. Daarom pleit ik voor een dubbele 

carrièrelijn, waarbij de hiërarchische lijn wordt losgetrok-

ken van de carrièrelijn. Een senior leerkracht mag best 

meer verdienen dan zijn of haar directeur.”

Bestuurlijke hygiëne Vermeulen heeft een laatste 

tip om het aanzien voor het schoolleidersvak te vergro-

ten. “Schoolleiders zouden elkaar meer actief kunnen 

aanspreken op dingen die ze niet snappen of die niet in 

de haak zijn. We zagen het bij Amarantis, Inholland en 

BOOR: directies en besturen houden zaken onder de pet. 

Ook veel schoolleiders weten van problemen op andere 

scholen, maar houden dat onder zich. Of nog erger, ze 

dansen op elkaars graf. Terwijl je juist achter de schermen 

verantwoordelijkheid voor elkaar moet dragen. Bestuurlijke 

hygiëne maakt dat je met rechte rug de wereld in kunt. 

Proud to be a school principal.” _

thema _ wat een vak!

Onderwijssocioloog	Marc	Vermeulen:	“In	het	onderwijs	schatten	
mensen	hun	imago	veel	lager	in	dan	gerechtvaardigd.”

‘ i n  h e t  o n d e r w i j s  i s  va a k  h e t 
ze l f b e e l d  s l e c h t ,  da n  d o e t  s e l f -
fu l f i l l i n g  p ro p h e c y  d e  r e s t ’

1000-21-3000-0558 AVS KP 2013-09
1000-21-3000-0533 AVS KP 2013-7 
1000-21-2000-6616 AVS KP 2013-6

Kleur: fc

Voor welke dienstverlening 
u ook kiest. 
U zit altijd goed. 

Bij Merces treft u specialisten aan die het onderwijs door en door kennen. 

Alle cao’s, alle wet- en regelgeving en al die evenzovele uitzonderingen. Wij 

kennen ze en begrijpen ze.  Om u nog beter van dienst te zijn hebben we drie 

pakketten ontwikkeld die maatwerk leveren op het gebied van: • Human 

Resource  • Personeels- en Salaris administratie  • Financieel en • Bedrijfs-

kundig. Merces kent drie keuzepakketten; Standaard, Plus en Excellent.   

Deze pakketten kunt u moeiteloos combineren. Afhankelijk van uw organi-

satie maakt u een keuze waarmee u altijd goed zit. Helder en overzichtelijk. 

Meer weten? Bel 0344 - 64 80 00 of mail naar info@merces.nl of kijk op 

merces.nl
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1000-21-3000-2290 AVS KP 2013-9 Kleur: fc

Kenniscentrum voor professionalisering in onderwijs

LOG IN ON

De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt 

u ervoor dat u als bovenschools directeur en schoolleider hierin mee blijft 

gaan? Faciliteer permanente educatie binnen uw school of bovenschoolse 

organisatie met behulp van Teachers Channel en laat u informeren tijdens 

onze bijeenkomst in uw regio.

Haal het beste uit jezelf
Omdat www.teacherschannel.nl volledig digitaal en webbased is, kunt u aan de slag met 
 professionalisering op het moment dat het u uitkomt en op de plaats waar u graag wilt leren.

Kom ook naar de bijeenkomst eind juni! 

Uitnodiging regiobijeenkomst 
Programma
•	 Hoe	richt	u	uw	eigen	(bovenschoolse)	Academie	in	en	hoe	kunt	u	de	

	professionalisering	van	leerkrachten	sturen	met	behulp	van	Teachers	Channel.
•	 Wij	laten	u	zien	hoe	u	de	e-learning	applicatie	kunt	inzetten	om	kennis	en	talenten	

te delen.
•	 Tot	slot	wordt	ingegaan	op	de	financieel	aantrekkelijke	kant	van	e-learning	en	

	blended	learning.

Aanmelden
Bent	u	bovenschools	directeur	of	schoolleider,	meld	u	zich	met	uw	naam,	brin	
en datum	aan	via	info@teacherschannel.nl  Voor	meer	informatie	kijk	op	
www.teacherschannel.nl/regiobijeenkomsten

•	 Do 27 juni in Assen 

•	 Wo 3 juli in Den Haag 

•	 Do 4 juli in Utrecht

Per	regiobijeenkomst	is	er	

plaats	voor	25	directeuren	

De	bijeenkomst	duurt	van 

15.00 tot 17.00 uur

Professionaliserings-
Platform + E-learning

TOP assessment
en 3600  feedback

Bekwaamheids
dossier

Persoonlijk 
ontwikkel- en

talentplan

E-learning & 
kennis delen
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdaging	aan.	

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

in	Zo	kan	het	ook!:	Stichting	Op	Kop	in	Giethoorn	heeft	110	geschoolde	

tsovrijwilligers	én	een	bovenschoolse	overblijfcoördinator.	“Ze	hebben	nu	

een	spreekbuis	en	voelen	zich	serieus	genomen.	Dat	zorgt	voor	binding	en	

continuïteit.”	 tekst winnie lafeber

“De	tussenschoolse	opvang	is	een	wezen

lijk	onderdeel	van	de	schooldag.	Onze	

tsomedewerkers	zijn	op	al	onze	scholen	

inzetbaar.	Sommigen	verzorgen	zelfs	tso	op	

meerdere	scholen.	Daarnaast	kunnen	de	

vrijwilligers	die	de	SAWopleiding	(Sociaal	

Agogisch	Werk;	opvolger	van	SPW)	gevolgd	

hebben	ook	werken	in	de buitenschoolse	

opvang	die	we	op	een	aantal	scholen	bie

den.	Met	vragen	en	kritiek	kunnen	ze	bij	mij	

terecht”,	vertelt	Annette	Take,	bovenschools	

overblijfcoördinator	bij	Stichting	Op	Kop.	

“Ik	ken	niet	veel	andere	besturen	die	een	

(interne)	tsocoördinator	hebben	aange

steld.	De	tso	wordt	vaak	uitbesteed	aan	een	

kinderopvangorganisatie.”

Sinds	de	professionalisering	van	de	tso	wet

telijk	geregeld	is	(2007),	heeft	de	stichting	

ervoor	gekozen	om	een	bovenschoolse	

overblijfcoördinator	aan	te	nemen	en	de	

vrijwilligers	aan	te	sporen	tot	het	volgen	

van	scholing.	De	leergierige	tsovrijwilligers	

van	Op	Kop	zijn	allemaal	geschoold,	hoewel	

wettelijk	‘maar’	50	procent	van	de	per	dag	

aanwezige	overblijfkrachten	geschoold	

hoeft	te	zijn.	Take:	“We	hebben	een	

speciaal	beleidsplan	opgesteld	en	onze	

tso	gestructureerd.	We	weten	wie	waar	

rondloopt.	Naast	mij	als	bovenschoolse	tso

coördinator	is	op	elke	school	bovendien	een	

vrijwillige	tsocoördinator	aangesteld.”

Omdat	de	scholingssubsidie	voor	over

blijfkrachten	sinds	augustus	vorig	jaar	is	

stopgezet,	gebruikt	Op	Kop	nu	een	deel	van	

de	lumpsum	daarvoor.	In	de	toekomst	wordt	

mogelijk	ook	een	beroep	gedaan	op	aanvul

ling	vanuit	de	ouderbijdrage.

Behalve	de	(basis)scholing	voor	tsomede

werkers	organiseert	Op	Kop	voor	hen	

themaochtenden	over	bijvoorbeeld	ADHD,	

pesten,	autisme,	(ouder)communicatie	of	

leidinggeven.	Een	soort	intervisiebijeen

komsten,	waarin	de	vrijwilligers	ervarin

gen	uitdelen	en	van	elkaar	leren.	Take:	

“Scholing	is	steeds	belangrijker	door	

ontwikkelingen	als	Passend	onderwijs	en	

de	toegenomen	mondigheid	van	ouders	

en	kinderen.”	Verder	is	er	elk	jaar	een	

teambuildingsdag,	met	workshops	en	rol

lenspelen.	Ook	krijgen	de	tsomedewerkers	

voor	kinderen	uit	groep	vier,	vijf	en	zes,	die	

soms	wat	verveeld	rondlopen.

Een	klein	deel	van	de	vrijwilligers	volgt	

ook	een	eenjarige	opleiding	tot	tso

leidster	en	soms	het	tweede	jaar	nog	de	

SAWopleiding,	waarmee	ze	op	een	bso	of	

kinderopvang	kunnen	werken.	Zo	zorgt	de	

aanpak	van	Op	Kop	–	naast	een	profes

sionalisering	van	het	overblijven	en	de	

naschoolse	kinderopvang	–	ook	voor	een	

emancipatiegolf	onder	de	overblijfmoeders	

en	werkgelegenheid.	Iets	wat	een	boost	

heeft	gegeven	in	de	Kop	van	Overijssel,	

een	regio	met	weinig	banen.	Onder	de	tso

medewerkers	bevinden	zich	overigens	niet	

alleen	overblijfmoeders.	Take:	“We	hebben	

ook	een	paar	mannen	(vaders,	opa’s	en	twee	

mannen	via	Bureau	Vrijwilligerswerk)	en	

door	het	weinige	verloop	zijn	er	veel	vrijwil

ligers	bij	die	allang	geen	kinderen	meer	op	

school	hebben,	maar	soms	bijvoorbeeld	wel	

kleinkinderen.”

Ouders	stellen	de	tsoaanpak	van	Op	Kop	

zeer	op	prijs.	Take:	“Soms	hebben	ze	niet	

eens	door	dat	we	met	vrijwilligers	werken,	

en	eisen	ze	wel	erg	veel.	Dan	spring	ik	in.	

Mijn	sleutelwoorden	zijn	‘waardering’	en	

‘serieus	nemen’.	Dat	heeft	een	positief	

effect	op	de	kwaliteit	van	tso.”	_

Lees	ook	het	artikel	op	pagina	12	over	een	

onderzoek	naar	overblijven	dat	de	AVS	en	

stichting	Lunchen	op	School	(LoS)	onlangs	

lieten	uitvoeren.

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

van overblijfmoeder tot 
geschoolde opvangkracht

Bovenschoolse	overblijfcoördinator	Annette	
Take	van	stichting	Op	Kop	ontwikkelde	
onder	andere	‘Pauzespelletjes’.

een	kerstpakket.	“Onze	tsovrijwilligers	

worden	voor	vol	aangezien	en	met	respect	

behandeld.	En	waardering	leidt	tot	loyaliteit	

en	tevredenheid.	We	hebben	dan	ook	weinig	

verloop.	Voorheen	was	er	geen	binding,	

begeleiding,	scholing	en	supervisie.	Nu	

runnen	de	vrijwilligers	hun	eigen	tso,	en	

doen	zelfs	de	boekhouding,”	aldus	Take,	

die	de	les	boekhouden	zelf	verzorgt.	Ook	

heeft	de	bovenschoolse	overblijfcoördinator	

‘Pauzespelletjes’	ontwikkeld,	met	name	
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The Nanny, dé software oplossing voor de kinderopvangbranche
Modelleur 21 • 5171 SL Kaatsheuvel • T 0416 538 444 • verkoop@tecsoft.nl 
www.the-nanny.nl

Maak een vrijblijvende afspraak 
om samen te verkennen hoe wij 
u verder kunnen helpen naar een 
e�  ciënte bedrijfsvoering!

The Nanny,
geautomatiseerde administratieve 

processen ook voor scholen

Ouder en 
groeps logins

Kindplanning

Tussenschoolse 
opvang

Ouder en 

Personeels-
planning
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Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor (aankomend) 
onderwijsmanagement. 

• Oriëntatie op management

• IMPULS trainingen 

• opleiding Middenmanagement 

• opleiding Schoolleider 

• opleiding Directeur Primair Onderwijs

•  Master Educational Leadership  
(NVAO geaccrediteerd)

Kijk voor meer informatie op www.pentanova.nl

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?
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‘Wereldwijd
toegang tot onderwijs

voor ieder kind’
Maak het mogelijk.

Word een WEF-school.

Kijk op www.worldeducationforum.com/nl 
wat u kunt doen om te helpen.
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goed onderwijsbestuur

De Onderwijsraad bracht medio april 
een advies uit met als belangrijk 
thema de maatschappelijke legitimi-
teit van schoolbesturen. Daaruit blijkt 
onder meer dat verdere professiona-
lisering van schoolbestuurders nodig 
is met het oog op de toegenomen 
autonomievergroting. 

tekst carine hulscher-slot

De	Onderwijsraad	stelt	in	het	advies*	dat	

evenwicht	in	de	bestuurlijke	verhoudingen	

tussen	onderwijsinstellingen	en	de	over

heid	belangrijk	is.	Tegelijk	waarschuwt	de	

raad	voor	het	feit	dat	te	veel	ruimte	voor	

onderwijsinstellingen	het	risico	meebrengt	

dat	zij	publieke	belangen	veronachtzamen	

en	publieke	middelen	verspillen.	Maar,	te	

veel	controle	en	sturing	vanuit	de	overheid	

zijn	nadelig	voor	de	pluriformiteit	van	het	

onderwijs.	Het	is	van	belang	dat	het	onder

wijs	de	ruimte	heeft	om	op	lokaal	niveau	

eigen	keuzes	te	maken,	met	de	waarborg	

van	sterke	vormen	van	verantwoording	op	

landelijk	niveau,	stelt	de	raad.

Verbeteren onderwijskwaliteit
Vervolgens	legt	de	Onderwijsraad	onder	

andere	neer	dat	goed	onderwijsbestuur	

betekent	dat	bestuurders	publieke	belangen	

dienen.	Zij	dienen	naast	het	belang	van	de	

eigen	instelling	ook	grote	maatschappelijke	

belangen	en	zijn	medeverantwoordelijk	

voor	een	adequaat	aanbod	van	scholen	

en	opleidingen.	Het	duurzaam	verbeteren	

van	de	onderwijskwaliteit	is	daar	ook	een	

onderdeel	van.	Dit	doen	schoolbesturen	

door	lokale	samenwerking,	te	functioneren	

in	netwerken	gericht	op	bijvoorbeeld	zorg,	

welzijn	en	veiligheid	voor	leerlingen	en	

door	samenwerking	met	de	gemeente	in	het	

kader	van	lokaal	onderwijs	en	jeugdbeleid.

Besturend vermogen
Dit	alles	vraagt	om	een	groot	besturend	

vermogen.	Sterker	nog,	het	is	een	eerste	

voorwaarde	voor	een	stelsel	met	relatief	

autonome	schoolbesturen.	Het	betekent	

ook	professionalisering	van	bestuurders	en	

het	kunnen	omgaan	met	meervoudigheid.	

Hiermee	wordt	bedoeld	dat	onderwijsor

ganisaties	meervoudige	doelen	hebben,	

te	maken	hebben	met	meerdere	groepen	

betrokkenen	en	belanghebbenden	en	

zowel	de	belangen	van	de	eigen	organisatie	

als	de	belangen	die	de	eigen	organisatie	

overstijgen	moeten	behartigen.	Besturen	

moeten	daarom	in	staat	zijn	evenwicht	aan	te	

brengen	tussen	de	aandacht	voor	de	verschil

lende	doelen	en	tussen	de	verschillende	

belangen.

Hoewel	de	afgelopen	jaren	voortgang	is	

geboekt	op	het	terrein	van	professionalise

ring	van	bestuurders	staat	deze	ontwikkeling	

niet	in	verhouding	tot	de	toegenomen	auto

nomievergroting.	Dit	ziet	de	Onderwijsraad	

als	een	lacune	in	de	huidige	bestuursprak

tijk.	De	raad	noemt	als	tweede	manco	bij	het	

huidige	governancemodel	het	gegeven	dat	

de	gerichte	inzet	van	vormen	van	toezicht	en	

verantwoording	niet	goed	is	uitgewerkt.

Minder kwetsbaar
Een	betere	uitwerking	van	de	professionali

sering	van	bestuurders	en	verantwoording	

en	toezicht	(en	het	onderscheid	tussen	

deze	twee	begrippen)	zal	ervoor	zorgen	dat	

het	stelsel	minder	kwetsbaar	wordt.	Deze	

constatering	werkt	de	Onderwijsraad	uit	in	

de	aanbeveling	om	het	besturend	vermogen	

te	versterken.	Dit	kan	door:

• Het onderwijs de expertise van bestuur

ders en interne toezichthouders te laten 

omschrijven.

Daarbij	denkt	de	raad	aan	expertise	op	de	

terreinen	onderwijs	en	kwaliteit,	financiën,	

personeelsbeleid	en	professionalsering,	en	

organisatie,	inrichting	en	bedrijfsvoering.	

Het	liefst	ziet	de	raad	de	aangescherpte	

eisen	opgenomen	in	de	governancecodes	

voor	de	verschillende	sectoren.	In	deze	

codes	zou	expliciet	opgenomen	moeten	

worden	welke	domeinen	van	expertise	bin

nen	een	bestuur	en	toezichthoudend	orgaan	

aanwezig	moeten	zijn.

• De governancecodes aanwijzingen te 

laten geven voor gedrag en werkwijzen.

Dit	houdt	in	dat	ook	de	normatieve	aspecten	

van	goed	bestuur	worden	opgenomen,	

zoals	het	bevorderen	van	een	bescheiden	

bestuurscultuur,	het	dienen	van	instellings

belangen	en	bredere	publieke	belangen	en	

het	organiseren	van	voldoende	tegenspraak.

• Het ontwikkelen van een verbindend verhaal 

op nationaal niveau.

Uit	internationaal	onderzoek	blijkt	dat	een	

sterke	gezamenlijke	visie	op	onderwijs	

kenmerkend	is	voor	landen	die	goed	preste

ren	op	onderwijsgebied.	In	de	visie	van	de	

Onderwijsraad	moet	de	minister	van	Onderwijs	

om	tafel	met	vertegenwoordigers	uit	het	

onderwijsveld	om	gezamenlijk	een	verbindend	

verhaal	voor	de	langere	termijn	te	ontwikkelen.	

De	raad	adviseert	dit	tegen	de	achtergrond	van	

de	opvatting	van	bestuurders	van	onderwijs

organisaties	en	vertegenwoordigers	uit	het	

midden	veld	dat	het	Nederlandse	onderwijs

beleid	inconsi	stent	is,	dat	een	langetermijn

visie	ontbreekt	en	dat	er	sprake	is	van	te	snelle	

	wisselingen	in	beleidsdoelen	en	te	sterke	

reacties	op	‘de	waan	van	de	dag’.

Professionalisering
De	raad	adviseert	om	de	eisen	aan	expertise	

van	bestuurders	en	toezichthouders	te	laten	

uitwerken	in	de	codes	goed	bestuur,	maar	

legt	daarvoor	tegelijk	de	verantwoordelijkheid	

bij	de	sectororganisaties.	Hier	lijkt	de	raad	

voorbij	te	gaan	aan	het	daarbij	betrekken	

van	alle	niveaus	van	leiderschap,	dus	ook	

de	organisaties	die	deze	functionarissen	

vertegenwoordigen.

De	AVS	beaamt	dat	op	het	terrein	van	

toerusting	van	leiders,	op	alle	niveaus,	

nog	een	wereld	te	winnen	is.	Daarom	is	

samen	met	andere	partijen	het	initiatief	

genomen	voor	de	ontwikkeling	van	het	

Centrum	Educatief	Leiderschap	(CEL).	

Meer	informatie	hierover	is	te	vinden	op	

www.centrumeducatiefleiderschap.org.

Zie	ook	de	opleiding	Professioneel	bestuurder	

op	www.avs.nl/pifo/opleidingen.	_

*	Zie	Kadernieuws	9,	mei	2013

Carine	HulscherSlot	

(c.hulscher@avs.nl)	is	werkzaam	

bij	de	AVS	als	senior	adviseur	

op	het	gebied	van	arbeidsvoor

waardenontwikkeling,	medezeggenschap,	

	organisatieontwikkeling,	fusiebegeleiding,	

scenario’s	voor	krimp,	goed	onderwijs	bestuur	

en	Policy Gover  nance®.	Ook	houdt	zij	zich	

bezig	met	politieke	beleids			beïnvloeding.

publieke belangen dienen

31k ader prim air mei 2013



specia al (ba sis)onderwijs

Het bekende zorgplan van het samen-
werkingsverband wordt in het kader 
van Passend onderwijs vervangen 
door het regionaal ondersteunings-
plan. Hierin beschrijft het nieuwe 
samenwerkingsverband hoe het 
Passend onderwijs voor elk kind gaat 
realiseren. tekst gerard van uunen

Het	regionaal	ondersteuningsplan	(ROP)	

moet	door	het	bestuur	van	het	samen

werkingsverband	ten	minste	één	keer	

per	vier	jaar	worden	opgesteld	en	kan	

door	voortschrijdend	inzicht	tussentijds	

worden	gewijzigd.	In	het	ROP	worden	alle	

schoolondersteuningsprofielen	(SOP)	van	

alle	scholen	uit	het	samenwerkingsverband	

opgenomen.	Eén	van	de	belangrijkste	

onderdelen	van	het	ROP	is	de	beschrijving	

van	het	niveau	van	de	basisondersteuning,	

die	alle	scholen	in	het	samenwerkingsver

band	moeten	bieden.	

Het	ROP	moet	zowel	in	het	primair	als	

voortgezet	onderwijs	het	volgende	bevatten	

volgens	het	wettelijk	kader:

1.	De	manier	waarop	voor	elke	leerling	

met	een	ondersteuningsvraag	zo	veel	

mogelijk	Passend	onderwijs	kan	worden	

gerealiseerd.	De	ondersteuningsprofielen	

van	alle	scholen	(regulier	en	speciaal)	die	

deelnemen	aan	het	samenwerkingsverband	

zijn	hier	onderdeel	van.	

2.	De	afspraken	(procedure	en	criteria)	

die	de	bevoegde	gezagsorganen	hebben	

gemaakt	over	de	verdeling,	besteding	en	

verantwoording	van	ondersteuningsmid

delen	voor	leerlingen	in	het	reguliere	

basisonderwijs	en	voortgezet	onderwijs,	

met	inachtneming	van	de	Wet	gelijke	behan

deling	op	grond	van	handicap	of	chronische	

ziekte	(Wgbh/cz).	

regionaal ondersteuningsplan 
vervangt zorgplan 
 samenwerkingsverband

Stap 8: begin juni 2014
Overleg	schoolbestuur	met	de	GMR	
over	beleidsvoornemens.

Stap 1: begin oktober 2013
Opstellen	concept	schoolondersteuning	s
profiel	(SOP).

Stap 5: vóór half april 2014
Instemmen	ondersteuningsplanraad	(OPR)	
met	concept	regionaal	ondersteuningsplan	
(ROP).

Stap 9: vóór half juni 2014
Vaststellen	meerjarenbeleid	door	
schoolbestuur.

Stap 2: eind oktober 2013
Bespreken	concept	school	onder	steunings	
profiel	(SOP)	met	schoolbestuur.

Stap 6: vóór 1 mei 2014
Vaststellen	regionaal	ondersteuningsplan	
(ROP)	en	toesturen	naar	inspectie.

Stap 10: vóór 1 augustus 2014
Vertalen	bovenschoolsbeleid	naar	school
beleid	(schoolondersteuningsprofiel).

Stap 3: vóór 1 januari 2014
Opstellen	concept	regionaal	
ondersteuning	splan	(ROP).

Stap 7: Voor 1 mei 2014
Afstemmen	regionaal	ondersteunings	plan	
(ROP)	met	meerjarenbeleidsplan	en	jaar
plannen	van	het	schoolbestuur.

Stap 11: 1 augustus 2014
Invoering	zorgplicht.

Stap 4: vóór 1 februari 2014
Aanbieden	concept	regionaal	onder
steuningsplan	(ROP)	aan	ondersteunings
planraad	(OPR).

Stap 12: schooljaar 2014-2015
Implementeren	van	schoolbeleid	
(schoolondersteuningsprofiel).

De	fasering	rond	de	totstandkoming	en	implementatie	van	het	regionaal	ondersteuningsplan	(ROP).	Het	stappenplan	is	gemaakt	door	de	AVS	

op	verzoek	van	het	Steunpunt	Medezeggenschap	Passend	onderwijs,	in	het	kader	van	de	handreiking	voor	schoolleiders.

32



3.	De	afspraken	(procedure	en	criteria)	die	

zijn	gemaakt	over	de	toewijzing	van	onder

steuning	voor	leerlingen	in	het	reguliere	

basisonderwijs	en	voortgezet	onderwijs.

	4.	De	procedure	voor	plaatsing	in	het	sbo,	

de	clusters	3	en	4	van	het	so	en	de	clusters	

3	en	4	van	het	vso.	In	ieder	geval	moeten	

scholen	voor	sbo,	so	en	vso	altijd	worden	

betrokken	bij	de	besluitvorming	over	de	toe

laatbaarheid	van	leerlingen	tot	een	school	

voor	(v)so.	

5.	De	manier	waarop	ouders	worden	

geïnformeerd	over	de	wijze	waarop	de	

ondersteuning	voor	leerlingen	met	een	extra	

ondersteuningsbehoefte	in	het	samenwer

kingsverband	is	ingericht.	

De	overige	verplichte	onderdelen	uit	het	

ROP	vloeien	voort	uit	de	afspraken	in	het	

referentiekader:

6.	De	manier	van	samenwerking	en	afstem

ming	met	de	(landelijke)	voorziening(en)	

voor	cluster	1	en	2.	

7.	De	procedure	en	het	beleid	over	terug	en	

overplaatsing	van	leerlingen	van	wie	de	

toelaatbaarheidsverklaring	is	verstreken.

8.	De	afspraken	over	de	basiszorg.	

9.	De	manier	waarop	wordt	vastgesteld	wat	

het	aandeel	van	de	onderscheiden	scholen	

is	in	de	overdracht	van	de	bekostiging	voor	

materiële	instandhouding	in	specifieke	

situaties.	

10.	De	manier	waarop	wordt	vastgesteld	

wat	het	aandeel	van	de	onderscheiden	

scholen	is	in	de	overdracht	van	de	bekos

tiging	van	personeelskosten	in	specifieke	

situaties.	

11.	De	manier	waarop	in	samenwerking	met	

ketenpartners	de	multidisciplinaire	beoor

deling	en	integrale	indicering	en	aanpak	

vorm	krijgen	op	schoolniveau	en	op	het	

niveau	van	het	samenwerkingsverband.	

12.	De	afspraken	tussen	en	binnen	samen

werkingsverbanden	po	en	vo	over	een	

effectieve	overdracht	van	leerlingen	naar	

een	andere	sector,	school	of	opleiding.	

Medezeggenschap
Voor	de	medezeggenschap	op	het	onder

steuningsplan	wordt	een	nieuwe	raad	

ingericht:	de	ondersteuningsplanraad	(OPR,	

zie	artikel	4a	WMS).	Dit	is	een	speciale	

MR	op	het	niveau	van	het	nieuwe	samen

werkingsverband.	De	leden	moeten	ouders,	

leerkrachten	en/of	leerlingen	zijn	van	een	

school	in	het	samenwerkingsverband.	Zij	

worden	afgevaardigd	door	de	medezeggen

schapsraden	van	de	scholen	die	deelnemen	

in	het	samenwerkingsverband,	maar	hoeven	

zelf	niet	noodzakelijk	uit	een	van	die	MR’en	

afkomstig	te	zijn.	Het	samenwerkingsverband	

dient	in	een	reglement	vast	te	leggen	hoe	

de	ondersteuningsplanraad	eruit	gaat	zien.	

De	OPR	heeft	instemmingsrecht	op	het	onder

steuningsplan	van	het	samenwerkingsverband	

(zie	artikel	14a	WMS).	_

Gerard	van	Uunen	(g.vanuunen@	

avs.nl)	is	AVSadviseur	onderwijs	

en	leerlingzorg	op	het	gebied	van	

de	inhoudelijke	inrichting	van	

samenwerkingsverbanden,	interorganisato

rische	samenwerkingsprocessen	(met	name	

de	afstemming	tussen	onderwijs	en	gemeen

te),	schoolondersteuningsprofiel,	onderwijs

innovatie,	organisatie	en	schoolontwikke

ling,	relatie	schoolomgeving	en	ouders	en	

onderwijsinhoudelijke	kwaliteits	zorg.

1000-21-3000-1617 AVS KP 2013-09 mei/juni Kleur: fc
1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 22-05-13   16:03
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p r o g r a m m a  f o n e m i s c h  b e w u s t z i j n

reportage

Leren lezen
begint met klank

Kleuters	van	de	Zuidwalschool	in	
Den	Haag	werken	met	het	Programma	
Fonemisch	Bewustzijn,	dat	zich	
onderscheidt	door	spelenderwijs	
eerst	aandacht	te	schenken	aan	
fonologie,	onder	andere	met	behulp	
van	klankkaarten.	Foto’s:	Suzanne	van	
de	Kerk	Fotografie
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Hoe	kun	je	in	groep	1	en	2	al	aandacht	besteden	

aan	leren	lezen	zonder	dat	dit	de	prestatiedruk	

voor	kleuters	verhoogt?	Uit	onderzoek	blijkt	dat	

klankherkenning	cruciaal	is	om	goed	en	snel	te	

leren	lezen.	Het	Programma	Fonemisch	Bewustzijn	

springt	hierop	in	door	kinderen	eerst	spelenderwijs	

de	verschillende	klanken	te	leren	en	er	daarna	

pas	letters	aan	te	koppelen.	De	resultaten	zijn	

veelbelovend.	 tekst vanja de groot

“Tien, tien, tien, laat al je vingers zien”, klinkt het op een 

zonnige maandagmorgen in koor in groep 1 van de Haagse 

Zuidwalschool. Na dit ‘opruimlied’ voegen de kleuters de 

daad bij het woord en steken hun handen uit de mouwen 

om alle speeltjes op te ruimen. In no time zitten ze in een 

kring en kijken juf Priscilla verwachtingsvol aan. Die heeft 

de klankkaarten van de letters ‘v’ en ‘t’ geprojecteerd 

op het digibord. Naast de letter staat daarop een visuele 

weergave van waar in de mond de klank wordt gevormd, 

of die stemhebbend of stemloos is en of de klank lang of 

kort is. Ook staat er een plaatje bij van een voorwerp dat 

de klank symboliseert. Juf Priscilla vraagt of Ronysha (5 

jaar) een van beide letters in gedachten wil nemen en deze 

wil laten horen en uitbeelden, zodat haar klasgenootjes 

kunnen raden welke letter ze bedoelt. “Vvv”, doet ze, en ze 

houdt haar rechterwijsvinger tegen haar onderlip en legt 

haar linkerhand op haar keel. De kleuters wijzen massaal 

en enthousiast naar de goeie klankkaart. Dan volgt een 

gezamenlijke oefening waarbij de kinderen een van beide 

klanken voortbrengen en uitbeelden in combinatie met 

een stampvoet op de grond (‘v’) of een hand in de lucht (‘t’). 

Vervolgens afwisselend. En dan steeds sneller achter elkaar. 

“En nu lopend in een trein!”, roept Priscilla boven de kako-

fonie van ‘vvv’s’ en ‘t’s’ uit.

Te vroeg Anders dan de naam doet vermoeden 

en waar veel andere methodes voor beginnende gelet-

terdheid aan voorbij gaan, kenmerkt het Programma 

Fonemisch Bewustzijn zich door te starten met het ont-

wikkelen van het fonologisch bewustzijn. Pas als alle ver-

schillende klanken (medeklinkers, klinkers en tweeklan-

ken) behandeld zijn, gaan de kinderen daaraan de goede 

letters (fonemen) verbinden (groep 2). Dit vergemakkelijkt 

en versnelt het (technisch) lezen, spellen en schrijven in 

groep 3 en hoger. Intern begeleider en leerkracht Priscilla 

Wijnvoord van de Zuidwalschool, die het programma 

nu ongeveer een jaar toepast: “De nadruk ligt in groep 1 

echt op klankonderscheiding. Koppeling met een letter 

is mooi meegenomen, maar nog geen doel in de jongste 

kleutergroep.” Sterker nog, het te vroeg automatiseren 

van letters kan volgens wetenschappers de ontwikkeling 

van het fonemisch bewustzijn schade toebrengen. En een 

zwak ontwikkeld fonemisch bewustzijn is een van de oor-

zaken voor slechte leesresultaten. Zwakke lezers zijn vaak 

te snel gestart met automatiseren.

Onderwijsspecialist en logopedist Ellen van der Veen 

ontwikkelde het Programma Fonemisch Bewustzijn. 

“Het fonologisch bewustzijn rijpt en ontwikkelt zich vanaf 

3-jarige leeftijd tot ongeveer 8 jaar”, legt ze uit. Ze pleit 

er dan ook voor fonologie structureel in te bedden in het 

onderwijs. “Je legt ermee een belangrijke basis voor het 

leren lezen. Helemaal voor kinderen uit een taalarme of 

anderstalige omgeving en kinderen die vaak verkouden 

zijn is beginnen met fonologie raadzaam en effectief.”

Terwijl de kinderen in groep 1 van de Zuidwalschool om 

hem heen druk bezig zijn met het maken van klanken 

en bijbehorende bewegingen, kijkt Amen rustig toe. 

 Priscilla Wijnvoord: “Sommige kinderen pikken het snel 

op, andere zien het eerst een tijdje aan. We gaan de kleu-

ters niet dwingen om mee te doen. In groep 1 zijn de 

jongsten pas net 4!”

Wakker schudden Theo Kosterink, coördinator 

Passend onderwijs bij stichting De Haagse Scholen, was 

betrokken bij de aanschaf van het Programma Fonemisch 

Bewustzijn door onder andere de Zuidwalschool. “Op 

onze scholen in het centrum zitten veel allochtone 

kinderen. Zij zijn vaak een andere taal en andere klan-

ken gewend. Er hoeft dus niet eens sprake te zijn van 

een ontwikkelachterstand of logopedisch probleem.” 

Leerkrachten gaan er vaak vanuit dat kinderen bepaalde begint met klank

h e t  t e  v r o e g  a u to m at i s e r e n  v a n 
l e t t e r s  k a n  d e  o n t w i k k e l i n g 
v a n  h e t  fo n e m i s c h  b e w u s t z i j n 
s c h a d e  to e b r e n g e n
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klanken al kunnen maken en herkennen, merkt hij. “Het 

programma schudt leerkrachten wakker op dat gebied en 

stimuleert en inspireert ze hier in de klas aandacht aan 

te besteden. Het spreekt ze aan omdat ze de waarde ervan 

inzien; het is gereedschap om leerresultaten te verbeteren.” 

Naast leerkrachten van groep 1, 2 en 3 en ib’ers volgen in 

Den Haag ook medewerkers van peuterspeelzalen de bijbe-

horende scholing.

AVS-adviseur Heike Sieber ziet het programma als een ste-

vig taalfundament voor de rest van de schoolloopbaan, dat 

volgens haar achterstanden voorkomt die anders structu-

reel zouden doorwerken gedurende de hele schoolcarrière. 

“Bij taalzwakke leerlingen is vroegsignalering mogelijk. 

Leerkrachten kunnen door het spelenderwijs bezig zijn 

met klanken bepaalde taal- en articulatieproblemen snel 

ontdekken en daarop anticiperen.” Ontwikkelaar Van der 

Veen: “We willen er naartoe dat ook logopedisten bij even-

tuele interventie het programma gaan gebruiken, zodat 

zorg en onderwijs op één lijn komen te liggen.”

Digitale leeromgeving Het Programma Fonemisch 

Bewustzijn bestaat uit een digitale leeromgeving voor leer-

krachten. Deze bevat onder andere stukjes theorie, klank-

kaarten en een uitgebreide bibliotheek met materialen, 

korte oefeningen, spel- en werkvormen voor alle (klank)

vaardigheden die van belang zijn voor het aanvankelijk 

lezen. Leerkracht en ib’er Wijnvoord werkt er graag mee. 

“De kracht is dat je heel makkelijk allerlei kortdurende oefe-

ningen kunt verweven met andere activiteiten. Het hoeft 

dus niet veel tijd te kosten. Tijdens het lopen naar de gymles 

of het openen van het klaslokaal kun je al heel veel doen. 

Het programma bevat tal van suggesties voor consolideer-

spelletjes, maar je kunt er zelf ook van alles bij verzinnen en 

improviseren.” Het eigen of bestaande lesmateriaal kan wor-

den toegevoegd en verwerkt in de digitale leeromgeving.

Wijnvoord vindt het programma diepgaander, gevarieerder 

en meer gestructureerd dan het klankaanbod in andere 

kleutermethodes. “Ook vinden de kinderen het ontzettend 

leuk en is hun betrokkenheid veel groter.” Het Programma 

Fonemisch Bewustzijn is overigens goed te combineren 

met andere methodes voor beginnende geletterdheid. Ont-

wikkelaar Van der Veen: “Het is geen extra methode die 

erbij komt, maar voegt wel een belangrijke basis toe aan 

bestaande methodes die zich richten op fonemisch bewust-

zijn. Leerkrachten kunnen eruit pikken wat ze nodig 

hebben.” De digitale leeromgeving maakt het naast het 

opstellen van een groepsplan (op drie groepsniveaus) moge-

lijk om de individuele leerling op maat te bedienen en kent 

een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 3. Het program-

ma is gekoppeld aan de toekomstige referentiekaders – nu 

nog leerlijnen – voor technisch lezen, taal en spelling.

Bijna alle letters Het gebruik van het Programma 

Fonemisch Bewustzijn in groep 1 en 2 en als ondersteuning 

bij het spellingsonderwijs in groep 3 werpt zijn vruchten 

af, blijkt uit de Cito Taal voor Kleuters en de ervaringen 

van deelnemende scholen. Van der Veen: “Op dit moment 

werken zo’n zeventig tot tachtig scholen ermee. Op scholen 

die twee of meer leerjaren met het programma werken, 

kent 98 procent van de leerlingen in groep 2 meer dan 

twintig letters aan het einde van het schooljaar. Ook kan 

zo’n 90 procent van deze kinderen al mkm-woorden (mede-

klinker-klinker-medeklinker, zoals ‘bos’) lezen en schrij-

ven.” Ter vergelijking: de inspectie eist bij de overgang 

naar groep 3 dat kinderen minimaal 17 letters kennen. Van 

scholen die al zo’n drie tot vier jaar werken met het pro-

gramma krijgt Van der Veen terug dat de leerkrachten in 

groep 3, waar het echte leren lezen natuurlijk pas begint, 

heel blij zijn met het ‘voorwerk’ in groep 1 en 2. Ze zien 

een voorsprong in letterkennis vergeleken met voorheen.

Kleuters onder druk Het kleuteronderwijs ligt de laat-

ste tijd behoorlijk onder vuur. Kleuters zouden overvraagd 

worden en te vroeg dingen moeten leren in plaats van lekker 

spelen. Van der Veen proeft in het verlengde daarvan soms 

Een	kleuter	leert	waar	in	de	mond	de	mklank	wordt	gevormd	en	of	die	
stemhebbend	of	stemloos	is.

Het	uitspreken	van	de	‘p’	doet	het	vlammetje	van	de	kaars	bewegen!
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reportage

ook weerstand om te werken met het Programma Fonemisch 

Bewustzijn. “Maar als je de neurologische ontwikkeling van 

kleuters volgt, zoals het gegeven dat ze het meest gevoelig 

zijn voor fonologie op 3-jarige leeftijd, kun je ze heel veel 

leren. Doe dit wel in combinatie met spel en bewegen en sluit 

aan bij de interesse van de kleuter. Door het aanleren van 

klanken via spel, beweging en het gebruik van alle zintuigen 

krijgt de natuurlijke kleutereigen ontwikkeling de ruimte. Als 

leerkrachten eenmaal werken met het programma en zien 

dat de kinderen het écht leuk vinden, zijn ze meestal snel 

om.” Omdat het programma niet gericht is op het vergaren 

van cognitieve kennis, maar op klankvorming en –beleving 

vindt ook AVS-adviseur Sieber dat het geen aanslag is op de 

veelbesproken ‘leerdruk’ van kleuters. “Het is een integrale, 

bijna holistische aanpak, waarbij gekeken wordt naar wat op 

welk moment belangrijk is in de taalontwikkeling.”

Het is bijna middagpauze op de Zuidwalschool. De kleuters 

uit groep 1 krijgen nog één opdracht van juf Priscilla. Ze 

wijst naar de waslijn die in het klaslokaal hangt met daar-

aan alle klank(kaart)en die ze tot nu toe geleerd hebben. 

“Kies voor jezelf één letter uit en laat die op mijn teken 

allemaal tegelijk horen en zien.” Op haar commando komt 

een heel orkest tot leven. De kleuters vinden het hilarisch. 

Goed gehumeurd vertrekt iedereen na het zingen van 

‘Dag dag allemaal’ naar huis of naar de overblijf voor een 

welverdiende boterham. _

l i c e n t i e  e n  s c h o l i n g

Tijdens	het	scholingstraject	(twee	tot	vier	dagdelen,	in 

company	is	mogelijk)	van	het	Programma	Fonemisch	

Bewustzijn	voor	leerkrachten	onder	en	middenbouw	

en	intern	begeleiders	komen	de	werkvormen	en	de	

achterliggende	visie	aan	de	orde	om	de	aanpak	direct	

in	de	onderbouw	toe	te	kunnen	passen.	Naast	scholing	

op	maat	is	coaching	in	de	klas	mogelijk	en	worden	

terugkomdagen	georganiseerd.	Verder	biedt	een	

Citoworkshop	de	mogelijkheid	om	na	de	afname	van	

de	Cito	Taal	voor	Kleuters	direct	te	interveniëren	bij	de	

onderdelen	waarop	onvoldoende	gescoord	is	en	zijn	er	

op	verzoek	voorlichtingsavonden	en	vakantiepakketten	

voor	ouders.	Een	licentie	geeft	toegang	tot	de	digitale	

leeromgeving	met	daarin	de	gehele	aanpak,	activiteiten,	

uitleg	en	al	het	materiaal.	De	kosten	zijn	afhankelijk	van	

het	aantal	leerlingen.

Het	Programma	Fonemisch	Bewustzijn	wordt	uitgevoerd	

door	onderwijsadviesbureau	BO3	in	samenwerking	met	

de	AVS.	Meer	informatie:	www.fonemischbewustzijn.nl,	

www.avs.nl/pifo/cursusaanbod/indeklas	en	Margriet	

van	Ast,	adviesopmaat@avs.nl,	tel.	0302361010.

“Door	het	aanleren	van	klanken	via	spel,	beweging	en	het	gebruik	van	alle	zintuigen	krijgt	de	natuurlijke	kleutereigen	ontwikkeling	de	ruimte.	
Je	kunt	heel	makkelijk	allerlei	kortdurende	oefeningen	kunt	verweven	met	andere	activiteiten.”
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Jasper van Dijk,	

woordvoerder	(primair)	onderwijs	in	de	Tweede	Kamer	voor	de	SP.

politieke column

vrije schoolkeuze,
een farce?
“Allochtone	leerlingen	vaak	niet	welkom	

op	witte	school”,	las	ik	in	Trouw	van	26	

april.	Uit	onderzoek	in	opdracht	van	Forum	

(Instituut	voor	multiculturele	vraagstukken,	

red.)	blijkt	dat	basisscholen	allochtone	

leerlingen	weigeren	uit	angst	om	‘te	zwart’	

te	worden.	Het	afwijzen	gaat	vaak	indirect,	

door	ouders	het	gevoel	te	geven	dat	ze	niet	

welkom	zijn.	Zonder	goede	reden	wordt	

naar	een	andere	school	verwezen,	is	er	

onduidelijkheid	over	de	aanmeldleeftijd	of	

is	er	sprake	van	vertragingstactieken.

“Schooldirecteuren	blijken	een	grote	mate	

van	autonomie	te	hebben	en	de	toegang	van	

migrantenkinderen	via	subtiele	mechanis

men	te	belemmeren”,	aldus	Forum.	Redenen	

zijn:	de	angst	om	‘te	zwart’	te	worden,	de	

extra	zorg	die	de	leerlingen	nodig	hebben	

en	de	verwachting	dat	zij	de	Citoscore	

negatief	beïnvloeden.	Er	is	bovendien	weer

stand	onder	autochtone	ouders	die	via	de	

medezeggenschapsraad	invloed	uitoefenen.	

Bestuurders	voeren	overleg	over	het	tegen

gaan	van	segregatie,	“maar	vinden	het	in	de	

praktijk	lastig	om	te	sturen	op	toelatingsbe

leid	en	zien	hiertoe	geen	noodzaak.”

Het	betreft	een	klein	onderzoek	onder	drie	

gemeenten,	maar	de	uitkomsten	geven	

alle	aanleiding	om	dit	tot	op	de	bodem	uit	

te	zoeken.	Ik	heb	dan	ook	aan	de	regering	

gevraagd	om	breder	onderzoek	te	doen.	

De	(groeiende)	segregatie	in	het	onderwijs	

speelt	al	jaren	en	het	lukt	maar	niet	om	dit	

proces	te	doorbreken.	Wie	eerlijk	is,	erkent	

dat	het	een	schandalige	realiteit	is.	Elke	

ochtend	vertrekken	talloze	allochtone	en	

autochtone	leerlingen	van	huis	naar	hun	

eigen	school,	waarmee	de	integratie	een	

farce	wordt.	Alle	mooie	woorden	ten	spijt,	

leven	we	op	school	in	gescheiden	werelden.	

Zelfs	in	gemengde	wijken	zie	je	onvermin

derd	witte	en	zwarte	scholen.

Ik	ben	de	eerste	om	te	erkennen	dat	dit	

probleem	niet	eenvoudige	op	te	lossen	is.	

Ouders	hechten	aan	een	vrije	schoolkeuze,	

schooldirecteuren	vinden	sturing	lastig	

en	migrantenouders	zijn	“onvoldoende	

assertief	om	tijdig	op	zoek	te	gaan	naar	een	

school”,	aldus	Forum.	Het	vergt	dus	enorme	

moed	om	deze	praktijk	te	doorbreken.	

Met	name	scholen	en	gemeentes	zullen	de	

handen	ineen	moeten	slaan.	Want	individu

ele	ouders	kunnen	dit	niet	alleen	oplossen.

Hier	en	daar	zijn	echter	initiatieven	die	hoop

vol	stemmen.	Stichting	Kleurrijke	Scholen	

is	een	voorbeeld.	Forum	doet	zelf	talloze	

aanbevelingen	op	www.forum.nl.	En	dan	zijn	

er	de	vele	gemeentes	die	pogingen	doen	

of	hebben	gedaan	om	segregatie	aan	te	

pakken.	Elke	keer	blijkt	dat	het	een	taai	pro

bleem	is,	maar	is	dat	een	reden	om	het	op	te	

geven?	Moeten	we	ons	dan	maar	neerleggen	

bij	de	feitelijke	apartheid	in	het	onderwijs?

Ik	weiger	dat	te	doen,	want	segregatie	in	

het	onderwijs	is	onacceptabel	in	een	plu

riforme	samenleving.	Uiteindelijk	leidt	het	

tot	vervreemding	en	xenofobie	als	we	jonge	

kinderen	vanaf	vier	jaar	laten	opgroeien	in	

gescheiden	werelden.	Bovendien	zit	de	angst	

voor	het	vreemde	bij	de	ouders	en	niet	bij	de	

kinderen.	De	angst	voor	een	lage	Citoscore	

is	al	helemaal	onaanvaardbaar	als	argument	

om	allochtone	kinderen	te	weigeren.	Scholen	

zijn	geen	toetsfabrieken.	Integendeel,	de	

politiek	zou	gemengde	scholen	moeten	

	belonen	in	plaats	van	bestraffen.

Als	wij	integratie	belangrijk	vinden	en	

tegelijk	hechten	aan	een	vrije	schoolkeuze	

voor	iedereen,	dan	moeten	we	daar	werk	

van	maken*.	Want	als	allochtone	leerlingen	

geweigerd	worden	op	witte	scholen,	is	de	

vrije	schoolkeuze	een	farce.	Dat	blijkt	uit	het	

onderzoek	van	Forum.	_

*SPvoorstellen	voor	integratie:	

www.sp.nl/service/rapport/080619	gedeelde	

toekomst.pdf

r e a g e r e n ?
Mail	naar	jvdijk@sp.nl	of	

jasper.vdijk@tweedekamer.nl

d e  a n g s t  vo o r  e e n 
l a g e  c i to s c o r e  i s 
o n a a n v a a r d b a a r 
a l s  a r g u m e n t  o m 
a l lo c h to n e  k i n d e r e n 
t e  w e i g e r e n

Foto:	Bas	Stoffelsen/SP
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Per	1	augustus	word	ik	ontslagen.	Wat	moet	ik	doen?	

Wat	zijn	mijn	rechten	en	plichten?	

tekst theo van den burger

WW
Uiterlijk	binnen	twee	dagen	nadat	iemand	werkloos	is	geworden	

moet	hij	of	zij	zich	inschrijven	bij	het	UWV	via	www.werk.nl	(met	

DigiD)	en	uiterlijk	binnen	een	week	moet	hij/zij	een	WWuitkering	

aanvragen	bij	deze	instantie.	Recht	op	WW	ontstaat	als:

•	 	het	ontslag	niet	verwijtbaar	is;

•	 	de	medewerker	voldoet	aan	de	wekeneis	(minstens	26	weken	

gewerkt	in	de	afgelopen	36	weken);

•	 	de	medewerker	voldoet	aan	de	jareneis	(minstens	vier	

	kalenderjaren	gewerkt	in	de	afgelopen	vijf	kalenderjaren).

Als	de	medewerker	voldoet	aan	de	wekeneis	duurt	de	basis	uitkering	

drie	maanden.

Voldoet	iemand	ook	aan	de	jareneis	dan	duurt	de	verlengde	

WWuitkering	even	zoveel	maanden	als	het	arbeidsverleden,	met	

een	maximum	van	38	maanden.

Pensioen
Tijdens	WW	en	ASU	(Aansluitende	Uitkering)	bouwt	de	medewerker	

gedeeltelijk	pensioen	op	bij	ABP	(37,5	procent)	tot	hij	of	zij	62	jaar	

wordt	(ook	als	de	ASU	doorloopt	tot	iemands	65e	levensjaar).	Het	is	

mogelijk	om	meer	pensioen	op	te	bouwen	(raadpleeg	voor	meer	

informatie	ABP	bijsparen).

Andere uitkeringen
Mensen	werkzaam	in	het	onderwijs	maken	ook	aanspraak	op	een	

bovenwettelijke	uitkering	op	grond	van	het	Besluit	Bovenwettelijke	

Werkloosheidsregeling	voor	Onderwijspersoneel	primair	onder

wijs	(BBWO).	Een	aanvraag	indienen	hiervoor	kan	bij	KPMG	

(www.wwplus.nl/aanvraaguitkering)	binnen	drie	maanden	na	de	

eerste	WWdag,	mits	de	medewerker	de	UWVbeschikking	heeft	

ontvangen.

Een	medewerker	kan	aanspraak	maken	op	een	aanvullende	

	uitkering	gedurende	de	WWuitkering.	Het	eerste	jaar	wordt	aan

gevuld	tot	78	procent	van	het	laatstverdiende	salaris,	daarna	tot	

70	procent.

Daarnaast	kan	een	medewerker	aanspraak	maken	op	loonsuppletie,	

als	aansluitend	aan	het	ontslag	een	baan	is	aanvaard	tegen	een	

lager	dagloon.

Verder	kan	een	medewerker	aanspraak	maken	op	een	garantie

uitkering.	Als	na	ontslag	uit	het	onderwijs	een	andere	baan	wordt	

aanvaard	maar	de	medewerker	wederom	werkloos	wordt,	waarbij	

geen	recht	is	op	een	bovenwettelijke	uitkering,	dan	kan	de	eerder	

toegekende	bovenwettelijke	uitkering	herleven.

Na	afloop	van	de	WWuitkering	kan	iemand	aanspraak	maken	op	

een	Aansluitende	Uitkering	(ASU),	als	hij/zij	op	de	eerste	WWdag	

minstens	40	jaar	is	en	een	diensttijd	heeft	van	tenminste	vijf	jaar	

in	het	primair	onderwijs.	De	uitkering	bedraagt	70	procent	van	het	

dagloon	van	de	oude	baan	tot	een	bepaald	maximum.

Verplichtingen tijdens WW-uitkering
Iemand	met	een	WWuitkering	moet	minimaal	één	keer	per	week	

een	sollicitatieactiviteit	doen.	Ook	dient	hij	of	zijn	verplicht	gebruik	

te	maken	van	het	outplacementtraject	dat	de	werkgever	aanbiedt	

of	van	reintegratiebegeleiding	via	het	Participatiefond	als	hij/zij	

langer	dan	een	jaar	een	WWuitkering	heeft.

Vrijstelling van sollicitatieplicht
In	overleg	met	de	exwerkgever	kan	vrijstelling	gegeven	worden	

voor	solliciteren	bij:

•	 	het	volgen	van	opleiding	mits	die	noodzakelijk	is	om	werk	te	

vinden;

•	 	proefplaatsing	om	twee	maanden	met	behoud	van	uitkering	

onbetaald	werk	te	doen	bij	een	eventuele	nieuwe	werkgever	

(ook	toestemming	van	UWV	nodig);

•	 	de	proef	of	startperiode	voor	een	eigen	bedrijf.	Het	onder

nemingsplan	moet	wel	door	de	exwerkgever	of	het	UWV	

goed	gekeurd	zijn.	Tijdens	de	startperiode	is	het	zelfs	mogelijk	

betalende	klanten/opdrachtgevers	te	hebben,	maar	de	uitke

ring	wordt	dan	wel	voor	de	duur	van	26	weken	met	29	procent	

verlaagd;

•	 	mantelzorg	en	vrijwilligerswerk.

Passend werk aanvaarden
Iemand	met	een	WWuitkering	moet	na	zes	maanden	ook	sollicite

ren	naar	banen	met	een	lager	opleidingsniveau,	minder	salaris	en/

of	grotere	reisafstand. Na	één	jaar	worden	alle	banen	als	passend	

beschouwd,	zelfs	als	het	salaris	lager	is	dan	de	WWuitkering. 

Ook	een	tijdelijke	baan	is	passend	werk	(ook	voor	zeer	korte	tijd).

Passende	reistijd	gedurende	het	eerste	jaar	werkloosheid	bedraagt	

maximaal	twee	uur	per	dag;	daarna	gaat	de	reistijd	omhoog	naar	

maximaal	drie	uur	per	dag.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	

Onderliggende	documenten,	aanvullende	informatie	en	verwijzingen	

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

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

helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	

u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.	
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a v s  i n  d e  p e r s

Dreiging in Leiden
AVSvoorzitter	Ton	Duif	pleitte	eind	april	in	diverse	media	voor	een	

protocol	voor	het	omgaan	met	dreigementen	als	het	neerschieten	

van	docenten	en	medeleerlingen	zoals	die	periode	op	aan	het	adres	

van	een	voschool	in	Leiden	geuit	werden.	In	Leiden	werden	daarop	

alle	ROC’s	en	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	voor	een	dag	geslo

ten.	Duif:	“Terecht,	maar	om	in	de	toekomst	te	voorkomen	dat	er	bij	

elke	gek	die	dreigementen	uit	twintig	tot	dertig	scholen	dicht	gaan,	

moet	er	een	protocol	komen,	in	samenwerking	met	de	gemeente	

en	bijvoorbeeld	ook	de	nationale	terrorismebestrijding.”	Hij	zei	

dit	tegen	onder	andere	ANP,	Radio	2,	BNR	nieuwsradio,	BBC,	NRC,	

Volkskrant,	Trouw	en	enkele	regionale	dagbladen.

c o n g r e s  e n  d i n e r  p e n s a n t

Ouderbetrokkenheid
De AVS en CPS organiseren op 11 september aanstaande 
het 2e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid in Amers-
foort voor schoolleiders en -bestuurders po, vo en mbo. 
Iedere deelnemer mag een ouder gratis meenemen.

Het	congres	geeft	

schoolleiders	en	

ouders	een	boost	

om	een	optimale	

samenwerking	tus

sen	school	en	ouders	

te	realiseren	in	het	

belang	van	de	leer

ling.	Schoolleiders	

worden	toegerust	om	regie	te	voeren	op	het	expliciteren	van	

ouderbetrokkenheid	als	één	van	de	pijlers	om	de	kwaliteit	van	het	

onderwijs	te	verbeteren.	De	mate	van	ouderbetrokkenheid	op	scho

len	heeft	namelijk	invloed	op	het	welzijn	en	de	leerresultaten	van	

leerlingen	en	op	de	prestaties	van	leerkrachten.	Keynote speaker 

is Betsy	Landers	(president	van	de	Parent	Teacher	Association	uit	

Amerika)	en	Peter	de	Vries	neemt	schoolleiders	mee	in	het	concept	

Ouderbetrokkenheid	3.0:	van	informatie	zenden	naar	een	construc

tieve	samenwerking.	Naast	ontbijt	en	lunchsessies	met	recente	

onderzoeksresultaten	en	goede	voorbeelden	van	ouderbetrokken

heid	vindt	op	9	september	een	diner pensant met	Betsy	Landers	

plaats	voor	schoolbestuurders	en	wethouders	in	Utrecht.

Meer	informatie	en	aanmelden:	

www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl

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

Extra exemplaren 
schoolleidersagenda bestellen

De AVS Agenda 2013/2014 is onlangs 
verschenen. Vol met relevante (vak)
informatie en uiteraard weer een jaarplanner 
waarin schoolvakanties en feestdagen tot 
en met januari 2015 zijn opgenomen. 

Alle	leden	hebben	een	gratis	exemplaar	ontvangen.	Extra	exem

plaren	zijn	voor	t	15	per	stuk	(excl.	verzend	en	administratie

kosten)	te	bestellen	via	info@avs.nl.	Heeft	u	opmerkingen	of	

suggesties	om	de	agenda	nog	verder	te	verbeteren?	Mail	dan	naar	

communicatie@avs.nl.

s c h o l i n g

Professionaliseringsgids 
2013/2014 verschenen

De	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	voor	het	volgende	school

jaar	is	onlangs	verschenen.	Met	daarin	het	complete	aanbod	van	de	

AVS	aan	trainingen,	maatwerk,	advies	en	coaching	voor	schoollei

ders	en	bestuurders.	Alle	leden	hebben	een	gratis	exemplaar	ont

vangen.	Extra	exemplaren	zijn	(gratis)	op	te	vragen	via	info@avs.nl.	

Het	aanbod	uit	de	gids	is	online	te	vinden	op	www.avspifo.nl.

s c h o o l l e i d e r s r e g i s t e r  p o

Regionale startbijeenkomsten
In	juni	organiseert	het	Schoolleidersregister	PO	vier	regionale	

startbijeenkomsten	onder	de	titel	‘Samenwerken	aan	kwaliteit	in	

het	primair	onderwijs!’.	De	bijeenkomsten	staan	in	het	teken	van	de	

professionalisering	van	het	beroep	schoolleider,	de	activiteiten	van	

Schoolleidersregister	PO	en	informatie	over	het	beroepsregister.	

Staatssecretaris	Sander	Dekker	van	OCW	zal	tijdens	de	eerste	bij

eenkomst	op	10	juni	het	register	officieel	openen.

Meer	informatie,	data	en	locaties:	www.schoolleidersregisterpo.nl

Wat vindt u van deze Kader Primair?
Graag	hoort	de	AVS	de	mening	van	lezers	over	Kader	

Primair,	om	het	blad	te	kunnen	verbeteren	en	zo	goed	

mogelijk	aan	te	sluiten	bij	de	belevingswereld	van	

schoolleiders.	Laat	uw	stem	horen	en	beoordeel	deze	

meiuitgave	via	www.avs.nl/evaluatiekp.
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Trainingen & opleidingen School for leadership
Juni	2013

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?		 11	juni	 Inez	van	Gils	en	John	G.	de	Leeuw	

•	PowNews	staat	voor	de	deur,	hoe	ga	ik	om	met	media?		 11	juni	 Tineke	Snel	en	Ton	Duif	

•	Meerscholen	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!		 14	juni		 Jacqueline	Kenter	en	Ruud	de	Sain	

•	Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?		 17	juni		 Carine	HulscherSlot	en	Jacqueline	Kenter	

•	Hoe	voer	ik	als	directeur	goede	medezeggenschap	

			(voor	leidinggevenden)		 18	juni		 Carine	HulscherSlot	en	Paul	van	Lent

•	Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!		 19	juni	 Carine	HulscherSlot	en	Pieter	Kuit	

•	Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	de	bestuurder		 20	juni		 Carine	HulscherSlot	en	Jacqueline	Kenter	

•	Human	Dynamics®	trainingsprogramma	(deel	2)		 20	en	21	juni		 S4L	i.s.m.	KPC	Groep	

•	Naar	andere	schooltijden,	en	dan?		 25	juni	 Eelco	Dam	en	Paul	van	Lent	

•	Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?		 26	juni	 Eelco	Dam	en	Paul	van	Lent	

•	Samen	verantwoordelijk	voor	Passend	onderwijs	en	jeugd		 28	juni		 Eelco	Dam	en	Gerard	van	Uunen	

(onder	voorbehoud)

Het	gemarkeerde	aanbod	is	nieuw	dit	voorjaar!	Zie	ook	www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	trainingen,	
maatwerk,	meer	informatie	en	inschrijven	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2012/2013	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.

Foto’s:	Hans	Roggen
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Nieuw!
Minileergang

Toekomstbestendig formatiemanagement

Eendaagse	studiedag

Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

Eendaagse	studiedag

Succesvol samenwerken met ketenpartners

Minileergang	(zes	eendaagsen)

Van moetisme naar moreel besef: opbrengstgericht leiderschap

Hoe	zet	u	uw	personeel	optimaal	in	om	de	(onderwijskundige)	

	doelen	te	bereiken	en	hoe	kunt	u	daarop	sturen?	Hoeveel		flexi

biliteit	wilt	u	in	uw	formatiebeleid?	Directies	en	bestuur	moeten	

zicht	hebben	op	de	manier	waarop	zij	de	inzet	van	personeel	in	

de	formatie	kunnen	beïnvloeden.	Een	optimale	personeelsinzet	

kan	een	positieve	bijdrage	leveren	aan	de	vermindering	van	het	

ziekteverzuim	en	de	bevordering	van	arbeidsparticipatie.	Na	afloop	

zijn	deelnemers	in	staat	een	optimale	meerjarige	personeelsinzet	

in	te	plannen,	rekening	houdend	met	wat	de	onderwijsorganisatie	

vraagt	en	wat	past	binnen	de	regelgeving.

Doelgroep: algemene	directie,	locatiedirectie	en	staf	(po	en	vo)

Hoe	houdt	een	schooldirecteur	regie	op	het	gesprek	met	de	

onderwijs	inspecteur	en	hoe	zorgt	de	schooldirecteur	voor	een	

effectieve	informatieuitwisseling	met	het	bestuur?	Met	onder	

andere	theorie	over	de	werkwijze	van	de	inspectie,	de	verschillende	

toetsings	kaders	en	actuele	onderzoeken.	Ook	is	er	aandacht	voor	

het	omgaan	met	een	inspectierapport	waar	de	schooldirecteur	het	

niet	mee	eens	is.	Tijdens	de	studiedag	is	een	onderwijsinspecteur	

aanwezig	om	mee	in	gesprek	te	gaan	.	Er	is	er	veel	aandacht	voor	

goede	en	effectieve	communicatie	en	de	verschillende	stijlen	van	

communiceren.

Doelgroep: directeuren,	schoolleiders	en	interne	begeleiders

Basisscholen	maken	onderdeel	uit	van	netwerkorganisaties	als	

Passend	onderwijs,	de	brede	school,	Centrum	Jeugd	&	Gezin	en	een	

IKC.	Want	er	is	behoefte	aan	samenhang	in	het	aanbod	van	onder

wijs,	kinderopvang,	zorg	en	vrije	tijd.	Samenwerken	gaat	echter	

niet	vanzelf,	maar	is	een	proces	van	keuzes	maken.	Deze	studiedag	

geeft	inzicht	in	de	verschillende	vormen	van	samenwerking,	het	

samenwerkingsproces,	de	succes	en	faalfactoren.	

Zo	wordt	een	netwerkorganisatie	meer	dan	de	som	der	delen.

Doelgroep: bestuurders,	directeuren	basisonderwijs,	directeuren	

en	managers	kinderopvang,	coördinatoren/kwartiermakers	voor	

Passend	onderwijs	en	brede	school	en	managers	in	een	Integraal	

Kindcentrum	(IKC)

Opbrengstgericht	leiderschap	is	een	actueel	thema.	Hoge	prestaties	

zijn	belangrijk,	kinderen	moeten	optimale	kansen	krijgen	in	onze	

complexe	samenleving.	Die	prestaties	realiseren	we	echter	niet	

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

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

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

opbrengsten	te	realiseren	en	wat	betekent	dit	voor	leiderschap?	

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

onderwijskundig	leider	naar	systeemleider.

Doelgroep: (bovenschoolse)	directies	en	middenkader	(locatie

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

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

Een greep uit ons (nieuwe) aanbod
voor volgend schooljaar:

43k ader prim air mei 2013



Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel

Eendaagse	studiedag

Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

Eendaagse	studiedag

Naar andere schooltijden, 
en dan?

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

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

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

de	schoolorganisatie	zich	aan	dient	te	houden.	Verder	komen	ook	de	

belangen	van	ouders,	leerkrachten	en	de	rol	van	de	MR	aan	de	orde.	

De	AVSpublicatie	‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’	vormt	de	leidraad	

en	krijgt	u	mee.	

Doelgroep: directeuren,	adjunctdirecteuren	po

Deze	publicatie	(hardcopy)	is	ook	los	van	de	studie	dag	te	

bestellen	via:	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

publicaties.	Prijs:	t	17,50

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

met	vele	regels	en	procedurele	stappen	te	maken.	Uiterst	belangrijk	

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

op	toekomstige	verplichtingen.	Om	problemen	te	voorkomen	is	het	

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

op	basis	van	vervanging)	al	te	bekijken	welke	verplichtingen	u	

mogelijk	in	de	toekomst	gaat	opbouwen.	Aan	de	hand	van	prak

tijksituaties	wordt	de	wet	en	regelgeving	inzichtelijk	gemaakt.	

Met	aandacht	voor	de	verschillen	tussen	openbaar	en	bijzonder	

onderwijs.

Doelgroep: directeuren	en	P&Ofunctionarissen

De	normjaartaak	in	het	primair	onderwijs	wordt	in	de	praktijk

verschillend	opgevat	en	toegepast.	Deze	studiedag	belicht	de	

(CAOPO)	regels	en	afspraken	waar	de	schoolorganisatie	zich	aan	

dient	te	houden.	Verder	komen	de	verschillende	facetten	van	toe

passing	in	de	dagelijkse	onderwijspraktijk	aan	de	orde.	Leidend	

hierbij	is	het	door	de	AVS	uitgebrachte	instrument	‘Normjaartaak’,	

waarmee	leidinggevenden	inzicht	krijgen	in	het	onderwerp	aan	de	

hand	van	een	zeer	praktische	aanpak.	Er	wordt	gebruikt	gemaakt	

van	(voorbeelden	uit)	de	eigen	schoolpraktijk	en	zelf	meegebracht	

materiaal.	Deelnemers	dienen	vooraf	een	aantal	items	uit	te	zoeken	

die	nodig	zijn	om	de	normjaartaakberekening	voor	hun	school	

tijdens	de	studiedag	te	kunnen	uitvoeren.

Doelgroep: directeuren	en	adjunctdirecteuren	in	het	po

Minileergang	(zes	eendaagsen)

Professioneel kapitaal: leidinggeven boven verwachting
Innovatie	en	creativiteit	zijn	dringend	nodig	om	te	kunnen	werken	

aan	de	uitdagingen	van	deze	tijd.	Andy	Hargreaves	heeft	de	afge

lopen	twee	jaar	onderzoek	gedaan	in	18	excellente	organisaties	

naar	de	vraag:	welk	leiderschap	maakt	in	zeer	goed	functionerende	

organisatie	het	verschil?	Hij	komt	tot	15	variabelen	die	het	funda

ment	vormen	voor	deze	minileergang.	Ze	worden	verbonden	

met	belangrijke	thema’s	als	opbrengstgericht	leiderschap,	het	

ontwikkelen	van	professioneel	kapitaal	en	recente	inzichten	in	

veranderingsprocessen.

Doelgroep: bovenschoolse	directies	en	middenkader	(locatielei

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

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.
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meer inform atie,  inschrijven en advies op m a at

Kijk	voor	meer	informatie	zoals	data,	kosten,	trainers	en	inschrijven	op	www.avspifo.nl	of	mail	naar	schoolforleadership@avs.nl.

Zie	ook	de	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	2013/2014.	De	gratis	gids	aanvragen	kan	via	info@avs.nl.	Wilt	u	een	training,	

opleiding,	advies	of	coaching	op	maat	voor	uw	organisatie	of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Margriet	van	Ast,	

adviesopmaat@avs.nl	of	coaching@avs.nl.

Eendaagse	studiedag

Conflicten: een kans op verandering!
Het	belang	van	goede	conflicthantering

Eendaagse	studiedag

PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?

Een	goed	conflict	kan duidelijkheid	geven	of	de	sfeer	positief	beïn

vloeden.	Maar	lang	niet	altijd	eindigt	een	conflict	met	een	positieve	

uitkomst	voor	alle	betrokkenen.	Soms	ontaardt	een	conflict	zelfs	in	

ruzie.	In	deze	praktische	training	gaan	we	in	op	de	goede	kanten	en	

mogelijkheden	van	een	conflict,	proberen	we	het	verschil	met	ruzie	

te	verduidelijken	en	de	drempel	te	verlagen	voor	interventies	bij	

conflicten.	De	mogelijkheden	van	mediation worden	onderzocht	en	er	

zijn	oefeningen	in	conflicthantering.

Doelgroep: bovenschoolse	leidinggevenden,	(school)directeuren,	

locatie	en	teamleiders

Het	kan	zo	maar	gebeuren,	een	boze	ouder	stapt	naar	de	pers,	

een	calamiteit	op	school	en	uw	school	wordt	belaagd	door	

journalisten.	Deelnemers	leren	wat	de	do’s en	don’ts zijn	bij	

en	zich	voorbereiden	op	mediacontacten.	

Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	voorbeelden,	rollenspellen	en	

cameraoefeningen.

Doelgroep: bestuurders	en	schoolleiders	po	en	vo
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voor: psychologen, orthopedagogen, psychiaters, 

maatschappelijk werkers, ib’ ers, rt’ers en andere 

betrokkenen bij kinderen en jongeren met ADHD

van: LannooCampus uitgeverij

wanneer: 18 juni

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: congres en boek

Dit is ADHD
Het	congres	informeert	over	de	laatste	stand	van	zaken	in	de	

behandeling	en	wetenschap	van	ADHD.	Specialisten	in	de	

behandeling	van	ADHD	geven	ieder	op	hun	gebied	een	update	

met	veel	praktische	adviezen.	De	nieuwste	interventies	en	hun	

effectiviteit	en	nieuwe	wetenschappelijke	resultaten	komen	aan	

bod.	Het	nieuwe	boek	‘Dit	is	ADHD’	van	Prof.	Dr.	Jan	Buitelaar	

en	Arga	Paternotte	is	een	volledig	herziene	editie	van	‘Het	is	

ADHD’. www.lannoocampus-academie.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: schoolbesturen po, (v)so, vo en mbo

van: Arbeidsmarktplatform PO en Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO)

wat: subsidie

Snel meer mannen voor de klas
Schoolbesturen	kunnen	voor	het	werven	van	een	Hijinstromer	

7.000	euro	subsidie	krijgen	van	het	Arbeidsmarktplatform	PO.	

Ook	kunnen	zij	sinds	2013	gebruik	maken	van	de	zijinstroom

subsidie	van	OCW	ter	hoogte	van	20.000	euro.	Opgeteld	

kunnen	schoolbesturen	in	het	po	tot	27.000	euro	subsidie	per	

aankomende	mannelijke	leerkracht	aanvragen.	Voor	de	sub

sidie	van	het	Arbeidsmarktplatform	PO	moeten	de	aanvragen	

uiterlijk	1	juli	aanstaande	ingediend	worden.	De	zijinstroom

subsidie	kan	het	hele	jaar	door	aangevraagd	worden	via	DUO.	

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/subsidies/hijinstroom.html,	

www.duo.nl,	www.hij-instromers.nl

voor: leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in de 

(buitenschoolse) opvang

van: SWP Book

wat: handleiding

De kwaliteit van 
pedagogisch beleid

Hoe	pedagogisch	medewerkers	in	hun	dagelijkse	werk	omgaan	

met	kinderen	en	ouders	slaat	direct	terug	op	de	uitstraling	van	

de	organisatie.	Hoe	versterk	je	de	kwaliteit	van	het	pedagogi

sche	beleid?	En	hoe	zorg	je	ervoor	dat	medewerkers	dit	beleid	

op	dezelfde	manier	uitdragen?	De	handleiding	Pedagogisch	

Actief!	geeft	managers	handvatten	om	het	pedagogisch	beleid	in	

de	organisatie	te	versterken.	www.pedagogischactief.nl

voor: groep 1-3

van: Juf Jannie

wat: educatieve app

Leren lezen voor groep 3
Voor	het	leren	lezen	en	spellen	van	woorden	en	zinnen.	

Sluit	aan	bij	het	leesonderwijs	en	lesprogramma	op	de	

basis	school,	maar	kan	ook	thuis	worden	ingezet.	De	app is	

speciaal	ontwikkeld	met	het	oog	op	het	leesonderwijs	zoals	

de	kinderen	in	groep	3	dat	krijgen	aangeboden.	Is	vooral	

bedoeld	voor	beginnende	lezers	en	voor	kinderen	uit	groep	1	

en	2	die	al	interesse	hebben	in	leren	lezen.	Meer	informatie:	

http://jufjannie.nl/2013/05/07/jufjannielerenlezenvoor

groep3	of	www.jufjannie.nl

voor: directeuren po en vo, schoolbestuurders, bestuurders 

van welzijnsinstellingen, beleidsambtenaren onderwijs en 

jeugd, wethouders

van: Logacom

wanneer: 13 juni

waar: Reehorst Ede

wat: congres en boek

Stimuleren talenten kinderen
Kinderen	en	hun	talenten	vinden	we	belangrijk.	Omgang,	werk

wijzen	en	communicatie	met	ouders	en	kinderen	spelen	een	

rol;	het	beleid	dat	gevormd	en	gevoerd	wordt	is	echter	even	

belangrijk.	Dit	beleid	biedt	regels,	maar	vooral	ruimte	en	moge

lijkheden	voor	de	professional	die	werkzaam	is	met	kinderen	en	

jeugdigen.	Tijdens	het	congres	komen	visie,	beleid,	onderzoek	

en	praktische	voorbeelden	aan	de	orde	die	recht	doet	aan	alle	

talenten	van	alle	kinderen.	www.krachtigbeleid.nl
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voor: basisscholen

van: VeiligheidNL i.s.m. Stichting Kinderpostzegels en 

Rabobank Foundation

wat: methode

Safe You Safe Me
Integrale aanpak van kindermishandeling waarmee basis

scholen kunnen voldoen aan de wet Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling, die op 1 juli 2013 in werking 

treedt voor alle beroepsbeoefenaren die in hun werk te 

maken hebben met kinderen. Bevat praktische handvatten 

voor een efficiënte, snelle en brede aanpak van kinder

mishandeling, samen met leerlingen, leerkrachten en ouders. 

http://safeyousafeme.veiligheid.nl

voor: leerkrachten die volgend schooljaar voor het eerst 

groep 1 en/of 2 gaan lesgeven

van: Medilex

wanneer: 11 juni

waar: congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

wat: congres/studiedag

Hoe overleef ik… de kleuters?
Door krimp, boventalligheid, maar ook vrijwillig kunnen leer

krachten volgend schooljaar ineens voor een kleutergroep 

staan. Een grote verandering ten opzichte van de midden of 

zelfs bovenbouw. Hoe zit het met de sociaalemotionele ontwik

keling van kleuters? Hoe observeert je of voer je een (diagnos

tisch) gesprek? Hoe wisselt je spanning en ontspanning goed 

af? En hoe zit het met ontluikende geletterd en gecijferdheid? 

Hoe vul je je klassenmanagement op een effectieve manier in? 

Het congres staat onder leiding van Rita Kohnstamm, vooraan

staand ontwikkelingspsycholoog. www.medilex.nl/kleuters

voor: kinderen tussen acht en vijftien jaar

van: Cinekid en Vinea

wanneer: juli en augustus

waar: TU Delft

wat: filmkamp

Filmkamp in de zomer
Films maken zal centraal staan. In een week doorlopen kinderen 

het creatieve en productionele proces dat bij het maken van 

een film komt kijken. Ze komen meer te weten over acteren, set 

dressing, productie, montage en geluid. www.vinea.nl

voor: onderwijs

van: SWP Book 

wat: boek

Onderwijs weer weten waarom
Wilna Meijer, universitair hoofddocent algemene pedagogiek 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, houdt een actueel pleidooi 

voor een klassieke zaakpedagogiek. De school is niet de aange

wezen plaats om uiteenlopende maatschappelijke problemen 

op te lossen. Waar de economische dictatuur van de zogenaamd 

vrije markt met z’n test en afrekencultuur overheerst, ontbreekt 

de ruimte voor de ware educatieve spirit van gedeelde interesse 

en aandacht voor de inhoud, de zaak. Het zou in scholen moeten 

gaan om het bieden van pedagogische ruimte aan onderwijs en 

vorming. ISBN: 9789088504112, www.swpbook.com

voor: bestuurders, leidinggevenden en begeleiders in het 

onderwijs, studenten, afgestudeerden, docenten en andere 

belangstellenden

van: Perspectief (Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggen-

schap), Collectief Inclusief, LBBO, PCBO Amersfoort, Agora, 

Fontys, Windesheim, Seminarium voor Orthopedagogiek

wanneer: 8 t/m 12 juni

waar: verspreid over het land

wat: lezingen en ontmoetingen

Een welkome school voor 
iedereen?

Oudhoogleraar Tony Booth, grondlegger van de Index voor 

Inclusie, komt naar Nederland. Het programma start met een 

‘College Tour’. Voor bestuurders, leidinggevenden en begelei

ders in het onderwijs is er een kenniscafé over ‘Werken aan een 

inclusieve schoolcultuur, hoe doe je dat?’ Voor schoolleiders en 

bestuurders die met hun school willen deelnemen aan een inter

nationaal netwerk rondom inclusie en het werken met de Index 

voor Inclusie, is er een masterclass en netwerkbijeenkomst. 

www.perspectief.org

voor: schooldirecties, leerkrachten en ib’ers po en so

van: The Next Page

wat: website, cursusaanbod en tijdschrift

Aanpak kindermishandeling
Om kindermishandeling beter aan te pakken zijn een site 

en een gericht digitaal cursusaanbod ontwikkeld. En gratis 

onderwijsedities uit van het Tijdschrift Kindermishandeling. 

Deze helpen scholen om zich voor te bereiden op de nieuwe 

wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die 

per 1 juli 2013 van kracht wordt. De site biedt achtergrond

informatie, instructievideo’s en oefeningen voor onderwijs

professionals. Belangrijk onderdeel is checken of je als school 

meldcodeproof bent met behulp van de meldcodechecklist. 

www.onderwijsenkindermishandeling.nl
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boekbespreking

‘Slim!’	is	een	nieuw	boek	over	managementtechnieken	in	de	praktijk.	In	het	

boek	worden	door	auteur	Theo	Wildeboer	vijftig	verschillende	technieken	

uitgewerkt	om	een	school	te	leiden.

tekst john g. de leeuw

Het	eerste	dat	opvalt	is	de	kleurrijke	opzet.	

In	189	pagina’s	wordt	de	lezer	ieder	hoofd

stuk	opnieuw	meegenomen	van	theorie	

naar	praktijk.	Omdat	er	vijftig	verschillende	

managementtechnieken	aan	bod	komen,	

wordt	er	niet	heel	diep	op	iedere	techniek	

ingegaan.	Maar	dat	hoeft	ook	niet.	Elk	van	

de	vijftig	onderdelen	is	uitvoerig	voorzien	

van	verwijzingen	naar	bronnen	waarmee	

je	dieper	in	de	materie	kunt	duiken.	Het	

boek	is	opgebouwd	rondom	drie	thema’s.	

Allereerst	het	managen:	organiseren	van	

werk.	Daarna	het	gidsen:	een	koers	uitzet

ten	voor	de	school.	En	tot	slot	het	coachen:	

hoe	houd	je	de	flow in	het	team?

De	vijftig	technieken	die	de	revue	passeren	

zijn	zeer	divers.	In	het	eerste	hoofdstuk,	

Rating	&	Ranking,	staat	een	handreiking	

om	te	komen	tot	een	redelijk	objectieve	

afweging	bij	het	maken	van	belangrijke	

keuzes,	zoals	het	kiezen	van	een	nieuwe	

rekenmethodiek.	Hoe	neem	je	je	hele	team	

mee,	hoe	zorg	je	dat	er	draagvlak	ontstaat	

terwijl	er	toch	een	‘berekende’	afweging	

plaatsvindt?	Verderop	in	Slim!	worden	

Mindmappen	en	Brainstormen	in	twee	

verschillende	hoofdstukken	uitgewerkt.	

Beide	methoden	zijn	direct	toe	te	passen	

in	de	dagelijkse	werkzaamheden	van	een	

schoolleider.	Ook	effectief	vergaderen	

komt	aan	de	orde.	Als	elke	schoolleider	de	

bijbehorende	adviezen	elke	vergadering	

vijftig managementtechnieken
om een school te leiden

zou	toepassen,	dan	worden	vergaderingen	

afwisselend,	boeiend	en	is	het	geen	verlo

ren	tijd.

In	andere	hoofdstukken	zijn	wat	meer	

bekende	methodieken	uitgewerkt,	zoals	de	

SWOTmethodiek,	de	STAR(R)methode	en	

het	FGROW	model.	Lezers	zullen	sommige	

hiervan	misschien	kennen,	maar	als	je	even	

weer	de	essenties	ervan	of	de	praktische	

vertaling	naar	je	werk	scherp	wilt	krijgen,	

is	het	handig	om	met	behulp	van	het	boek	

de	hoofdlijnen	terug	te	kunnen	pakken.	

Ook	aan	de	teamrollen	van	Belbin	is	een	

hoofdstuk	gewijd.	Belbin	is	goed	toe	te	

passen	om	helder	te	krijgen	welke	rollen	

in	een	team	in	meer	of	mindere	mate	

vertegenwoordigd	zijn	en	welke	rollen	

nog	onderbezet	zijn.	Dit	is	kort	en	krachtig	

weergegeven	in	de	publicatie.	Tot	slot	zijn	

de	Roos	van	Leary	en	het	INKmodel	uitge

werkt	tot	een	direct	en	praktisch	bruikbare	

managementtool.

Al	met	al	een	afwisselende	lijst	van	

managementtechnieken,	die	veel	bruikbare	

informatie	bevat	voor	het	dagelijks	werk	

van	een	schoolleider.	Elk	van	de	vijftig	

hoofdstukken	kent	een	vaste	opbouw.	Na	

een	korte	introductie	aan	de	hand	van	een	

praktijksituatie	wordt	beschreven	wat	een	

schoolleider	er	aan	heeft	en	hoe	het	werkt.	

Elk	hoofdstuk	sluit	af	met	een	tip	en	een	

toepassing	in	de	praktijk.

De	hoofdstukken	zijn	allemaal	kort	en	

bondig.	De	schrijfstijl	in	combinatie	met	

de	kleurrijke	layout	zorgen	voor	een	toe

gankelijk	boek.	Een	plezier	om	even	door	

te	bladeren,	maar	ook	om	serieus	door	te	

nemen.	Het	boek	is	helemaal	af,	omdat	er	

aan	het	einde	een	goede	index	–	ook	van	

trefwoorden	–	is	opgenomen	inclusief	een	

situatieindex.	In	een	tabel	wordt	weer

gegeven	welke	managementtechnieken	

in	welke	situaties	toepasbaar	zijn.	Een	

boek	voor	zowel	de	beginnende	als	de	

ervaren	schoolleider.	Voor	de	eerste	om	

zich	te	oriënteren	en	voor	de	ervaren	leider	

als	geheugensteun.	Management	blijft	

	afwisselend!	_

‘Slim!	50	managementtechnieken	om	uw	school	te	leiden’,	

Theo	Wildeboer,	maart	2013,	uitgever	Sabine	Kokee/leuker.nu,	

ISBN:	9789491769009

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

e e n  to e g a n k e l i j k  b o e k , 
pl e z i e r i g  om  eve n 
d oo r  t e  b l a d e r e n , 
m a a r  oo k  om  s e r i e u s 
d oo r  t e  n e m e n

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

1000-21-3000-2364 AVS KP7 Kleur: fc

Salarisindicatie: 19.000 Tanzaniaanse shilling per dag

Waar?  Teacher Training College in Mtwara in het zuidoosten van Tanzania.

Wat?  Je gaat samen met je lokale collega’s werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs.  
Dit doe je onder andere door onderwijzers te trainen op het gebied van kindgericht onderwijs. Je zult 
regelmatig scholen in het district gaan bezoeken. 

Wie?  Je bent leerkracht met minimaal 4 jaar leservaring of basisschooldirecteur en je bent bereid om tenminste 
een jaar je kennis te delen. 
 
Meer weten over deze baan, of over andere vacatures in bijvoorbeeld Nepal, Uganda,  
Rwanda of Zuid Soedan? 
Solliciteer nu of bel met Hans Voerman: 030-2349012. Vertrekken kan al in februari. 
 
www.vso.nl

Tanzania zoekt onderwijzers

1_2_liSP_AVS_fc_C.indd   1 22-05-13   18:22
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goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Adverteren in Kader Primair 
of Kadernieuws?

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair en Kadernieuws 
vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door 
zo’n 6.000 lezers. 

Voor het plaatsen van een advertentie, vacature 
of het meesturen van een bijsluiter in/met Kader 
Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar 
voortaan terecht bij Elma Connecting Business. 
In geval van vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, 
dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business
Jort Ruiter (key accountmanager)
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl



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

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

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

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

Word nu AVS-lid
met forse korting

Forse korting op vernieuwd scholingsaanbod !

AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

In de AVS Professionaliseringsgids 2013/2014 vindt u 
ons vernieuwde aanbod aan trainingen, opleidingen, 
advies op maat en coaching voor volgend school  jaar. 
Maak gebruik van de t 2.000 voor professionalisering 
die in 2013 voor schoolleiders beschik baar is en 
profiteer als AVS-lid van de forse ledenkorting op 
het scholingsaanbod. 

Schoolleiders en –bestuurders die vanaf 1 juni lid worden van 
de AVS betalen tot 1 augustus aanstaande geen contributie* 
en kunnen zich meteen met korting inschrijven voor een 
cursus. Dus word lid of maak uw collega lid en ontvang zelf 
ook korting op uw contributie.

De Professionaliseringsgids 2013/2014 is gratis aan 
te vragen via info@avs.nl. Of bekijk de gids online 
op www.avspifo.nl. Meer informatie over lid worden: 
www.avs.nl/lidworden

goed onderwijs door visionair leiderschap

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling

*Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie. Voorwaarde is een lidmaatschap tot minimaal 1 augustus 2015.


