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Begrotingsakkoord 2014

Herfstakkoord laat
Nationaal Onderwijsakkoord
ver achter zich

Het onderwijs krijgt 650 miljoen voor kwaliteits

verbetering. Het kabinet, coalitie partijen VVD en 

PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie 

en SGP hebben vrijdag 11 oktober een akkoord 

bereikt over de begroting van volgend jaar.

Het kabinet wil investeren in de kwaliteit van leraren 

en schoolleiders, omdat zij een belangrijke impuls 

geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Betere school-

leiders en leraren motiveren jongeren meer, beperken 

het zittenblijven en zorgen voor een snellere door-

stroom naar de juiste opleiding. Er wordt er structureel 

50 miljoen geïnvesteerd in conciërges en klassenas-

sistenten. Zij ontlasten de leraren die daardoor meer 

tijd aan onderwijs kunnen besteden. Voor 2015 en 2016 

stelt de overheid 20 miljoen beschikbaar om de kwali-

teit van kleine scholen te verbeteren. Structureel is er 

25 miljoen per jaar beschikbaar voor zomerscholen en 

schakelklassen, die zittenblijven voorkomen.

Verder is er geld beschikbaar voor onderzoek en inno-

vatie. Opvallend is dat de voorgenomen maatregel om 

gratis schoolboeken voor het voortgezet onderwijs af te 

schaffen, wordt teruggedraaid. Om op korte termijn de 

onderwijskwaliteit te verbeteren is in 2013 650 miljoen 

beschikbaar voor de lumpsum, structureel is 175 mil-

joen beschikbaar per jaar.

AVS niet ontevreden over 
investeringen onderwijs
Het moeizaam tot stand gekomen Herfstakkoord 

geeft een investering in onderwijs van 650 miljoen 

in onderwijs. De AVS-lobby voor conciërges (denk aan 

de handtekeningenactie die de AVS enige jaren gele-

den initieerde) en de constante lobby heeft eindelijk 

vruchten afgeworpen. Ook de verruiming van de scho-

lingsmiddelen voor schoolleiders en leraren stond op 

het wensenlijstje, evenals de prijscompensatie voor 

de lumpsum. Hopelijk krijgen scholen nu meer lucht 

en komt het geld ook echt terecht in scholingsactivi-

teiten. Ook krijgen de kleine scholen wat meer lucht. 

AVS-voorzitter Ton Duif: “Het Herfstakkoord laat het 

Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich. Nu komt 

het er op aan dat we laten zien dat we deze investerin-

gen ook echt laten werken.” De AVS vindt het echter 

wel bedenkelijk dat voor 2014 de nullijn blijft gehand-

haafd, terwijl het pensioenakkoord dat bij de Eerste 

Kamer lag bij het ter perse gaan van deze Kadernieuws 

is teruggenomen voor beraad door de Tweede Kamer. 

Daardoor ontstaat onduidelijkheid over wat dit gaat 

betekenen voor de loonontwikkeling over 2014. <
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> Lerarenagenda 2013: betere begeleiding 
starters en samenwerking met bedrijfsleven
Startende leraren gaan na de lerarenopleiding aan de slag als ‘juniorleraar’ en worden in hun 

eerste jaren intensief begeleid. Ook krijgen leraren meer mogelijkheden om te kiezen voor een 

bredere basis door het docentschap een aantal dagen per week te combineren met een baan in het 

bedrijfsleven. Dat staat in de Lerarenagenda 2013, die minister Bussemaker en staatssecretaris 

Dekker begin oktober presenteerden.

> PvdA: ‘Bereid leerlingen beter voor op rekentoets’
Scholieren moeten beter voorbereid worden op de verplichte rekentoets, die over twee jaar wordt 

ingevoerd in het voortgezet onderwijs. Dat stelt Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA).

Doel van de Lerarenagenda is het beroep van leraar aan-

trekkelijker maken door betere begeleiding en meer ruim-

te voor groei en ontwikkeling. De agenda speelt in op 

afwisseling, brede ontwikkeling en brede inzetbaarheid.

Lerarenopleidingen gaan volgens de agenda beter onder-

wijs aanbieden en studenten strenger selecteren om stu-

die-uitval terug te dringen en betere leraren op te leiden. 

Een succesvol begeleidingsprogramma voor startende 

leraren, waarbij universitaire lerarenopleidingen inten-

sief samenwerken met scholen, wordt daarom uitgerold 

over de rest van het land. Ook start de lerarenopleiding 

van de hogeschool van Amsterdam binnenkort met de 

‘juniorleraar’ die intensief begeleid wordt in de eerste 

jaren op school, een idee van pabo-studenten zelf.

Meer dan de helft van de leraren is voorstander van meer 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs leven. Er 

komen meer mogelijkheden om een baan in het onder-

wijs te combineren met een functie in het bedrijfsleven. 

Succesvolle programma’s als het traineeprogramma Eerst 

de Klas en initiatieven als de Hybride docent worden 

uitgebreid. Dat betekent dat meer jonge academici de 

kans krijgen te worden opgeleid tot topdocent en daar-

naast mee te draaien in een leiderschapsprogramma van 

bedrijven als Ahold, Shell of Philips. Zo zouden nieuwe 

inzichten uit het bedrijfsleven nadrukkelijker een plek krij-

gen in de lessen.

Lerarenregister
Leraren krijgen tijd en ruimte om bij en na te scholen, 

aldus de onderwijsbewindslieden, en maken dat inzich-

telijk in het lerarenregister. In 2017 moeten álle leraren 

opgenomen zijn in het register. Registratie is dan een voor-

waarde om les te mogen geven.

De lerarenagenda is geïnspireerd op bestaande succesvolle 

initiatieven. Om een goed beeld te krijgen wat de agenda in 

praktijk betekent is het platform www.delerarenagenda.nl 
gelanceerd. Op dit platform zijn filmpjes, blogs en inter-

views terug te vinden van onderwijsprofessionals die een 

bijdrage hebben geleverd aan deze agenda. Meningen en 

suggesties over de lerarenagenda worden via #lerarenagenda 

op de sociale media (Twitter en Facebook) gevolgd en initia-

tieven die de onderwijskwaliteit verder verbeteren kunnen 

worden ingediend op het platform. <

> Het verkennende onderzoek van de Inspectie van het 

Onderwijs is te downloaden via http://www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/professionalisering

Jadnanansing wil een plan van aanpak van staatssecre-

taris Dekker van Onderwijs om het rekenonderwijs 

flink te verbeteren voordat de verplichte rekentoets 

ingevoerd wordt. De rekentoets wordt nu al wel afgeno-

men, maar heeft nog geen gevolgen voor leerlingen die 

de toets niet halen. Vanaf het schooljaar 2015/2016 is 

de rekentoets voor het voortgezet onderwijs verplicht. 

Leerlingen die dan zakken voor de toets, krijgen geen 

diploma. Het PvdA-Kamerlid vreest dat de invoering 

van de verplichte toets tot gevolg heeft dat er een grote 

groep vroegtijdige schooluitvallers ontstaat.

Volgens Jadnanansing voldoen veel leerlingen nu niet 

aan de gestelde eisen. “Door hen bij te spijkeren, voor-

komen we dat zij in de toekomst massaal zakken. Als 

we het rekenonderwijs nu verbeteren, hoeven we de 

invoering van de rekentoets niet uit te stellen. De toets 

mag echter pas worden verplicht als blijkt dat jongeren 

het niveau aankunnen. Het kan namelijk niet zo zijn 

dat meer dan de helft van de jongeren geen diploma 

krijgt doordat het rekenonderwijs niet op orde is.” <
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> Ruimte voor professionalisering niet altijd benut
Tegelijkertijd met het lanceren van de Lerarenagenda stuurde minister Bussemaker een onderzoek 

van de inspectie over de professionalisering van leraren naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat 

de ruimte voor leraren om te professionaliseren lang niet door iedereen wordt benut.

Dit geldt nog het meest voor de leraren die het hardst 

aan hun kwaliteit moeten werken. Het leren van 

leraren heeft over het algemeen te weinig focus en is 

te weinig gericht is op concrete doelen om het eigen 

onderwijs te verbeteren. Leraren ervaren wel voldoende 

ruimte om zelf initiatief te nemen voor hun eigen 

professionalisering, al vormen de werkdruk en het 

vrijmaken van tijd in de organisatie regelmatig een 

belemmering.

De schoolleiding heeft niet altijd systematisch zicht op 

de sterke en zwakke punten van leraren, blijkt verder 

uit het onderzoek. En leraren hebben soms een te posi-

tief beeld van hun eigen kwaliteiten. Bovendien is niet 

overal afgesproken of vastgelegd welke eisen de school 

stelt aan goed lesgeven. Gevolg hiervan is dat professio-

nalisering niet altijd gericht is op de ambities van de 

school, of op het verbeteren van de zwakke pedago-

gische en didactische vaardigheden van leraren.

Leren door leraren is niet hetzelfde als het volgen van 

scholing; daar zijn vele vormen voor mogelijk, al dan 

niet in teamverband, merkt de inspectie op. Dit laatste 

komt in het basisonderwijs en speciaal onderwijs regel-

matig voor; daarbuiten minder. Bij andere voorbeelden 

van leren gaat het om coaching on the job, intervisie, 

herontwerpen van het onderwijs, lesbezoek met feed-

back bij elkaar, et cetera.

Scholen die onvoldoende investeren in hun eigen leer-

proces hebben moeite om zich aan de veranderende 

omgeving aan te passen. De rol van leidinggevenden 

is daarin cruciaal, benadrukt de inspectie. Op dit 

moment onderzoekt de inspectie het onderwijskundig 

leiderschap op scholen vanuit dit perspectief. In 2014 

zal de inspectie verdiepend onderzoek uitvoeren naar 

de ontwikkeling van lerarenteams en de wisselwerking 

met de school en het schoolbeleid. <

> Achterban sociale partners stemt in 
met onderwijsakkoord
De achterbannen van de sociale partners in het onderwijs stemmen in met het Nationaal Onderwijs

akkoord. Dat liet de Stichting van het Onderwijs medio oktober weten in een brief aan minister 

Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Deze bekrachtiging van het in september ondertekende 

principeakkoord is een belangrijke stap in het veilig 

stellen van de voorgenomen onderwijsinvesteringen van 

Y 689 miljoen uit het regeerakkoord en het toekennen 

van extra gelden. Als de onderwijssectoren voor 1 juli 

2014 een cao afsluiten, ontvangen zij nog eens Y 34 mil-

joen voor extra banen of salarisverhoging in het funde-

rend onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

De afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord gaan 

over materiële en immateriële zaken.

Jan van Zijl, voorzitter Stichting van het Onderwijs: 

“Ik ben blij met de bekrachtiging van het Nationaal 

Onderwijsakkoord. De scholen worden in deze crisis-

tijd ontzien en komen wat ruimer in hun jasje te zit-

ten. En leraren krijgen wat meer salaris. Mooi is ook 

dat door de recente ‘Begrotingsafspraken 2014’ tussen 

kabinet, D66, ChristenUnie en SGP en coalitiefracties 

het onderwijs extra middelen krijgt voor de kwaliteit. 

Een echt oordeel valt natuurlijk pas te geven als er 

meer duidelijkheid over de nieuwe afspraken is. In 

ieder geval bevat het Nationaal Onderwijsakkoord al 

mooie afspraken rond belangrijke thema’s als de zeg-

genschap van het onderwijspersoneel en de bestuurs-

kracht van onderwijsinstellingen. Afspraken die zullen 

bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en daar-

mee aan de toekomst van de jonge generatie.”

 

Nu de achterbannen van de sociale partners voor heb-

ben gestemd, gaan de cao-tafels in elke onderwijssector 

de afspraken uit het Nationaal Onderwijsakkoord ver-

der uitwerken. <
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> Schoolleidersregister PO in gesprek 
met beroepsgroep
Meer dan 4.300 schoolleiders hebben zich inmiddels ingeschreven bij het Schoolleidersregister 

PO. Om meer inzicht te krijgen in de professionele kwaliteiten van de schoolleiders in het 

basisonderwijs, gaat het register nu met hen in gesprek.

Het register is nog volop in ontwikkeling, samen 

met de beroepsgroep. Zo zal er een verkenning van 

de beroepsgroep plaatsvinden en nodigt het School-

leidersregister PO schoolleiders uit om in groepen 

van circa tien personen met het register en collega-

schoolleiders in gesprek te gaan. De kernvraag bij 

deze gesprekken is: Hoe verhouden persoonlijke en 

omgevingsaspecten zich tot algemene basiscompeten-

ties voor schoolleiders? De groepen zullen bestaan uit 

schoolleiders vanuit verschillende regio’s en met een 

zo groot mogelijke diversiteit in achtergrond (school-

soort, schoolomgeving, besturingsstructuur, etc.). Het 

streven is om zoveel mogelijk aspecten te verzamelen 

die inzicht geven in de professionele kwaliteiten van 

een schoolleider in het primair onderwijs.

Aantal aanmeldingen neemt sterk toe
Naast de ruim 4.300 schoolleiders – 40 procent van alle 

schoolleiders in Nederland – zijn er ook al 381 bestu-

ren aangemeld bij het register. Het aantal aanmeldin-

gen voor het Schoolleidersregister PO is de afgelopen 

maanden sterk toegenomen en naar verwachting zal 

de stijgende lijn zich de komende tijd voortzetten.

Sinds kort kunnen schoolleiders zelf hun professio-

naliseringsactiviteiten aan het register toevoegen en 

iedereen die het register bezoekt, kan gericht zoeken 

naar een bepaalde schoolleider. Ook besturen in het 

primair onderwijs kunnen zich aanmelden bij het 

Schoolleidersregister PO. Na aanmelding kunnen zij 

zien welke van hun schoolleiders zich hebben inge-

schreven. In de toekomst kunnen schoolleiders aan-

geven of zij het bestuur inzage willen geven in hun 

professionaliseringsactiviteiten. <

> Meer informatie over data en locaties van de verkennende 

gesprekken: www.schoolleidersregisterpo.nl. Aanmelden: 

info@schoolleidersregisterpo.nl

> Amsterdam controleert zelf kwaliteit 
basisscholen
Amsterdam krijgt een onafhankelijk bureau dat de kwaliteit van alle basisscholen in de stad 

gaat bevorderen. Het kwaliteitsbureau zal de scholen concrete adviezen geven, niet alleen op 

bestuursniveau maar ook aan leerkrachten in de klas. De stad is de eerste in Nederland met een 

dergelijk initiatief.

De stichting Beter Primair Onderwijs Amsterdam gaat 

vanaf 1 januari 2014 in vier jaar tijd alle Amsterdamse 

basisscholen bezoeken en beoordelen. Onafhankelijke 

experts doen dit aan de hand van het Amsterdamse 

Kader Goed Onderwijs. Dit kader is ontwikkeld op basis 

van de ervaringen van Amsterdamse schoolbesturen. 

Indien nodig zal de school een verbeterplan opstellen 

en uitvoeren, waarbij de experts tot op het niveau van 

de leerkrachten in de klas kunnen ingrijpen.

Met het kwaliteitsbureau willen de gemeente en de 

schoolbesturen de opbrengsten van de kwaliteits-

aanpak en de duurzame ontwikkeling van goed 

onderwijs van de afgelopen jaren vasthouden en uit-

breiden. Al vijf jaar werkt de gemeente, op initiatief 

van toenmalig wethouder van Onderwijs Lodewijk 

Asscher, binnen het programma Kwaliteitsaanpak 

Basisonderwijs Amsterdam (KBA) intensief samen met 

de schoolbesturen. Het programma wordt zowel door 

schoolbesturen als de gemeente als zeer succesvol 

ervaren: in 2008 waren er 33 zwakke en zeer zwakke 

scholen. Nu zijn dat er nog maar vijf. <
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> AOb: Een op zes klassen ‘oversized’
Een op de zes klassen in het basis en voortgezet onderwijs heeft 30 of meer leerlingen.  

Bij scholen van meer dan 500 leerlingen telt bijna één op de vijf klassen meer dan 30 leerlingen. 

Dat blijkt uit een enquête die de Algemene Onderwijsbond (AOb) uitvoerde onder leraren.

De onderwijsbond hield aan het begin van dit school-

jaar een onderzoek onder ruim drieduizend leraren in 

het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. Op scholen 

met meer dan vijfhonderd leerlingen telt 16 procent van 

de klassen 31 of 32 leerlingen. Op deze instellingen telt 

3 procent van de klassen zelfs meer dan 32 leerlingen. 

AOb-bestuurder Verheggen: “Dan heb je het echt over 

mammoetklassen. En dan moet er dus ook nog maat-

werk worden geboden. Ga er maar aan staan als leraar.”

Grote verschillen
De AOb waarschuwt dat de discussie niet te veel moet 

gaan over het gemiddelde aantal leerlingen, omdat 

daarmee de problemen bij de uitschieters gebagatel-

liseerd kunnen worden. De gemiddelde groepsgrootte 

ligt tussen de 22 en 23. Maar tussen kleine en grote 

scholen bestaan grote verschillen in de omvang van de 

klassen, zo blijkt uit het onderzoek. Grote klassen zijn 

bij kleine scholen vanzelfsprekend zeldzaam, maar 

normaal bij scholen vanaf tweehonderd leerlingen. 

Daar telt 40 procent van de klassen meer dan 28 leer-

lingen. Op hele grote scholen met meer dan vijfhon-

derd leerlingen loopt dat op tot 46 procent.

Vorig jaar hield de onderwijsbond een soortgelijke 

enquête. Ten opzichte van vorig schooljaar is de groeps-

grootte in het basisonderwijs zeer licht gestegen, van 

25,6 naar 25,7. Ook in het voortgezet onderwijs worden 

de klassen opnieuw groter, daar stijgt de groepsgrootte 

van 26 naar 26,3. Alleen in het speciaal onderwijs wor-

den de klassen iets kleiner, van 12,9 vorig jaar naar 

12,7 dit schooljaar.

Begin september stelde staatssecretaris Dekker in het 

algemeen overleg van de Tweede Kamer over Passend 

onderwijs dat slechts 1 procent van de klassen groter 

is dan 28 leerlingen. Uit onderzoek van NRC Next (NRC 

Checkt) bleek echter dat Dekker een aantal cijfers door 

elkaar haalde. Op 1 procent van de scholen zijn alle 

klassen groter dan 28 leerlingen, maar het percentage 

klassen in de steekproef van het ministerie dat groter 

is dan 28 bedraagt 13 procent. <

> Rotterdam gaat potentiële gymnasiasten helpen
Vier gymnasia in Rotterdam gaan leerlingen van groep acht die de potentie hebben om 

een gymnasiumopleiding te volgen, helpen dat te bereiken. In speciale talentklassen krijgen 

de leerlingen uit groep 8 één middag per week extra lessen op een van de vier scholen.

De talentklassen zijn bedoeld voor leerlingen die een 

gymnasiumopleiding zouden kunnen volgen, maar 

wel nog een achterstand hebben in taal- en algemene 

ontwikkeling. Tegelijk met de kinderen krijgen hun 

ouders in twaalf bijeenkomsten training hoe zij hun 

kinderen kunnen ondersteunen en begeleiden tijdens 

hun middelbare schooltijd.

In totaal doen vier gymnasia mee: Marnix Gymnasium 

en Calvinum (CVO), St. Montfort (LMC) en het Erasmi-

aans Gymnasium (BOOR). Paul Scharff, rector van het 

Erasmiaans Gymnasium en initiatiefnemer van de 

talentklassen: “Gymnasiaal onderwijs heeft kinderen 

veel te bieden. Wij vinden dat het toegankelijk moet 

zijn voor alle kinderen die er slim genoeg voor zijn. 

Dus ook voor die kinderen die toevallig in gezinnen 

geboren zijn, in wijken wonen en op basisscholen zit-

ten waar de keuze voor een gymnasium niet vanzelf-

sprekend is.” De gemeente Rotterdam en het program-

ma Beter Presteren financieren het ouderprogramma. 

De lessen voor de kinderen worden door de gymnasia 

zelf bekostigd. Scharff: “We willen ze graag een steun-

tje in de rug geven, ze over een drempel helpen, waar-

door ze de stap wel kunnen zetten. Tegelijkertijd zijn 

ze dan hopelijk het begin van een beweging, zijn ze rol-

model voor hun wijk en hun basisschool, en profiteren 

anderen later ook van deze talentenklassen.”

De Talentklassen gaan in oktober van start, kort daarop 

gevolgd door het ouderprogramma. Als het programma 

succesvol is, wordt het verlengd. <
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> Leraren van het Jaar vooral geroemd om 
persoonlijke aandacht en eigentijds lesgeven
In Breda werden op 5 oktober de Leraren van het Jaar 2013 verkozen. Tingue Klapwijk (po), Rijan van 
Geene (so) en Jan Willem van den Bos (vo) zijn een jaar lang ambassadeur van hun beroepsgroep. 

Ze werden allen geroemd om hun persoonlijke aandacht en eigentijdse manier van lesgeven.

Uit de juryrapporten blijkt dat de verkozen leraren 

allemaal gebruik maken van nieuwe technieken 

en (sociale) media. Verder valt op dat alle winnaars 

onderwijs zien als een teamprestatie, waarbij de leer-

ling op de eerste plaats komt. Elke leerling krijgt een 

persoonlijke benadering, maar de klas is ook een 

geheel. De Leraar van het Jaar werd voor de veertiende 

keer verkozen. Voor het eerst is er ook een winnaar 

uit het speciaal onderwijs: Rijan van Geene van Visio 

Onderwijs in Breda. Volgens de jury is ze creatief in 

vinden van lesvormen en leerrendement bij kinderen 

met een ernstig meervoudige beperking. Van Geene 

gebruikt video-opnames bij besprekingen over hande-

lingsplannen en bij oudergesprekken.

Tingue Klapwijk van Montessorischool Valkenbos 

in Den Haag is de Leraar van het Jaar voor het basis-

onderwijs. De titel dankt zij volgens de jury aan haar 

didactische vaardigheden. Klapwijk bedacht meerdere 

lesmaterialen om de leesmotivatie te bevorderen, de 

woordenschat te vergroten en de begrijpend leesles-

sen leuker te maken. In het voortgezet onderwijs ging 

de titel naar Jan Willem van den Bos van het Jan van 

Egmond Lyceum in Purmerend. Volgens de jury is hij 

een erg betrokken leraar. Hij zet onder andere zijn 

bovenbouwleerlingen in als onderbouwbuddy’s en hij 

heeft de zorg voor leerlingen die uit dreigen te vallen 

op zich genomen. <

> De aanmelding voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2014 

is inmiddels gestart, www.dagvandeleraar.nl/Aanmelden.

> Voor straf de schoolbanken weer in
De rechter kan straks jonge criminelen voor maximaal twee jaar terug de schoolbanken in sturen. 
De maatregel is niet vrijblijvend. Als de jongere zich niet houdt aan de afspraken, volgt alsnog 
een gevangenisstraf. Dat staat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid 

en Justitie.

Werkloze jongeren met een problematisch onderwijs-

verleden als gevolg van verzuim en vroegtijdig school-

verlaten, komen vaker in aanraking met politie en 

justitie en plegen vooral meerdere, lichte delicten. Met 

de maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs 

(tbo-maatregel) wil het kabinet veroordeelde jeugdigen 

tot 23 jaar dwingen naar school te gaan en hen met 

extra begeleiding van school en (jeugd)reclassering 

zover brengen dat zij onderwijs blijven volgen en hun 

opleiding afronden.

Nauwe samenwerking
De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. 

Eerder diende Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch een 

motie in om onderwijs te verplichten voor jongeren 

in detentie. Het wetsvoorstel van Teeven wijkt af van 

het oorspronkelijke idee van PvdA’er Marcouch, die 

voorstelde om jeugdgevangenissen om te bouwen tot 

onderwijsinstellingen. Jeugddelinquenten zouden 

daar dan moeten blijven totdat ze hun diploma haal-

den. Marcouch in de Volkskrant: “Ik zie graag dat 

het ook mogelijk wordt om onderwijs te geven in een 

gesloten setting. Niet alle jongens kunnen terecht op 

een gewone school.” De aanpak vergt maatwerk en 

vraagt om een nauwe samenwerking tussen scholen 

en onderwijsinstellingen enerzijds en de partners in 

de Veiligheid- en Justitieketen, zoals de (jeugd)reclas-

sering en de kinderbescherming anderzijds. Teeven 

geeft samenwerkingsverbanden van reguliere en spe-

ciale scholen de opdracht om te kijken welke school 

het meeste geschikt is om aan de jongere met een tbo-

maatregel het onderwijs te bieden dat past bij zijn of 

haar mogelijkheden. De jongeren zelf worden begeleid 

door de reclassering. Scholen kunnen via de samen-

werkingsverbanden extra ondersteuning krijgen in de 

begeleiding van de jongere. Het onderwijs is divers van 

aard en betreft niet alleen instellingen van middelbaar 

beroepsonderwijs, maar ook praktijkonderwijs (pro) of 

voortgezet speciaal onderwijs (vso). Naast de bestaande 

leer- en kwalificatieplicht uit de onderwijswetgeving 

wordt met dit wetsvoorstel een nieuwe onderwijs-

verplichting ingevoerd. <
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> Inspectie voert simulatieonderzoeken uit 
onder samenwerkingsverbanden
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de zorgplicht op 1 augustus 2014, voert de inspectie 

dit schooljaar simulatieonderzoeken uit bij alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs 

in het primair en voortgezet onderwijs.

De inspectie zal bij elk samenwerkingsverband een 

kwaliteitsonderzoek nabootsen, ook bij samenwer-

kingsverbanden die nog niet volledig zijn ingericht. 

De inspectie wil hiermee de kwaliteitsontwikkeling 

van samenwerkingsverbanden stimuleren en toezicht 

houden op de ontwikkeling van de verbanden. Ook kan 

de inspectie op deze manier de eigen indicatoren van 

het onderzoek toetsen op hun bruikbaarheid.

De inspectie bezoekt ieder samenwerkingsverband met 

een toezichtteam, bestaande uit drie inspecteurs: een 

inspecteur van de betrokken sector, een inspecteur van 

de sector (voortgezet) speciaal onderwijs, een inspec-

teur van de Directie Rekenschap.

De inspectie baseert zich bij een simulatieonderzoek 

op het toezichtkader samenwerkingsverbanden po/vo 

passend onderwijs. <

> Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl/
onderwerpen/passendonderwijs

> Ouders geven eigen kind 
les op Brabantse school

Basisschool De Bolster in het Noord-Brabantse Drunen 
wordt in november van dit jaar een Partnerschool. 
Ouders krijgen dan de mogelijkheid om hun kind 
tijdens schooltijd te helpen met het schoolwerk, 
onder leiding van een leerkracht.

Doel van basisschool De Bolster, onderdeel van stich-

ting Scala, is om ouders bij het onderwijs te betrekken 

en ruimte te creëren voor de leerkracht op school om 

zich meer op de individuele begeleiding te concentre-

ren. Het originele plan van de school was om de ouders 

thuis aan de slag te laten gaan met de kinderen. Het 

ministerie van OCW geeft daarvoor echter nog geen 

toestemming, omdat thuisscholing niet meetelt als 

onderwijsvorm. Daarom vindt de samenwerking tus-

sen school en ouders in de klas plaats. In een speciaal 

ingericht lokaal gaan ouders met hun eigen kind aan 

de slag met vakken als rekenen, lezen, studievaar-

digheden, spelling, taal en schrijven. Eén leerkracht, 

Joris Spekle, wordt speciaal vrijgemaakt om ouders en 

leerlingen, waar nodig, te ondersteunen. Als het expe-

riment slaagt, zullen ook andere scholen van stichting 

Scala het principe van de Partnerschool volgen.

De onderwijsinspectie gaat op de korte termijn bekij-

ken of de Partnerschapschool voldoet aan de kwaliteit-

seisen die gelden voor het onderwijs. <

> Oplossing voor 
leerlingen Ibn Ghaldoun

Binnen de gemeente Rotterdam is er een oplossing 
gevonden voor de leerlingen van de Ibn Ghaldoun-
school, waarvan onlangs de bekostiging is stopgezet. 
De leerlingen van de islamitische scholengemeen-
schap kunnen hun schoolcarrière voortzetten bij 
Melanchthon Christelijke Scholengemeenschap.

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris 

Dekker weten dat de schoolbesturen binnen de stich-

ting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO), de 

gemeente Rotterdam en Ibn Ghaldoun samen tot een 

oplossing zijn gekomen om de 630 leerlingen zo snel 

mogelijk weer goed onderwijs te bieden.

De groep leerlingen van Ibn Ghaldoun wordt tijdelijk 

ingeschreven als nevenvestiging van Melanchthon. 

De gemeente Rotterdam zorgt voor de huisvesting. 

Dekker schrijft: “Het is goed om te zien dat de gemeen-

te en de schoolbesturen hun verantwoordelijkheid 

nemen voor deze leerlingen en zich inspannen om zo 

snel mogelijk de leerlingen het onderwijs te geven dat 

ze verdienen.” Behalve de reguliere bekostiging voor 

de leerlingen, krijgt Melanchthon ‘vanwege de uitzon-

derlijke situatie’ per leerling eenmalig 1.500 euro aan 

aanvullende bekostiging voor extra ondersteuning en 

lesuren om onderwijsachterstanden weg te werken.

Volgend jaar zal de islamitische school een doorstart 

maken onder een andere naam en met een nieuw 

bestuur en docententeam. <
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> ‘Kinderen van 2,5 
tot 12 jaar naar Alles-in-
één-school’

Eén brede voorziening voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar 
oud. Dat is waar Tweede Kamerleden Steven van 
Weyenberg en Paul van Meenen van D66 in de notitie 
‘Kiezen voor kwaliteit: op weg naar de alles-in-één-
school’ voor pleiten.

In de notitie doen de D66’ers voorstellen voor een betere 

en bredere vorm van voor- en vroegschoolse educatie, 

kinderopvang, peuterspeelzaal en basis onderwijs. 

Van Weyenberg: “De alles-in-één-school biedt grote 

kansen voor de ontwikkeling van kinderen. D66 wil 

zo snel mogelijk de peuterspeelzaal, kinderopvang, 

voor- en vroegschoolse educatie en regulier onderwijs 

combineren.”

D66 wil dat de alles-in-één-school de standaard wordt 

voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Hier kunnen 

kinderen van half acht ’s ochtends tot half zeven 

’s avonds terecht. Kinderen met een leer- of taalachter-

stand worden bijgespijkerd. Kinderen die wat meer 

aan kunnen worden juist extra uitgedaagd door hun 

begeleiders op deze school. Zo krijgt elk kind een ont-

wikkelrecht en kan er toe gewerkt worden naar door-

lopende leerlijnen. <

> Minister Schippers 
vraagt aandacht voor 
orgaandonatie op school

Scholen moeten tijdens de les meer aandacht 
besteden aan orgaandonatie. Daartoe riep Minister 
Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport scholen op tijdens de Donorweek half oktober.

Jongeren ontvangen het jaar na hun achttiende verjaar-

dag een brief van de minister met de vraag of ze donor 

willen worden. “Het is dan ook van belang dat jongeren 

goed geïnformeerd worden over orgaandonatie. Dat 

kan onder andere via school bijvoorbeeld als onderdeel 

van biologieles of burgerschap. Of als thema bij een 

les in debatteren. Als donor kun je iemand letterlijk 

een nieuw leven geven, een nieuwe toekomst, nieuwe 

dromen. Ik vraag scholen dan ook aandacht te beste-

den aan orgaandonatie om zo jongeren te helpen hun 

mening te vormen over deze belangrijke keuze”, aldus 

minister Edith Schippers.
De minister deed deze oproep tijdens de eerste lande-

lijke persdag voor schoolkrantredacteuren begin okto-

ber. Deze dag werd georganiseerd door de Nederlandse 

Transplantatie Stichting (NTS) die ook lespakketten ont-

wikkelt voor het onderwijs over orgaandonatie. <

> NRD Kwaliteitscongres Dyslexie: 
vijf jaar dyslexiezorg
Op 27 november 2013 vindt in Congrescentrum Papendal in Arnhem het Kwaliteitscongres Dyslexie 

van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) plaats.

Sinds vijf jaar geleden groen licht is gegeven voor 

vergoede dyslexiezorg voor basisschoolleerlingen, is 

er veel winst geboekt. Nu de decentralisatie van dys-

lexiezorg naar gemeenten er aan lijkt te komen, is het 

belangrijk om hierbij stil te staan. Wetenschappelijk 

onderzoek heeft meer inzicht geboden in effecten van 

de behandeling en de opbrengsten voor de samenle-

ving. Het NRD speelt een centrale rol in deze ontwik-

kelingen. Het congres biedt een gevarieerd programma 

met (inter)nationaal gerenommeerde sprekers en paral-

lelsessies voor schoolleiders, ib’ers en zorgverleners.

Dyslexie-talentenprijs
De deskundigheid en creativiteit van school en leer-

krachten om het beste uit kinderen met dyslexie te 

halen, mag worden beloond. Het NRD en uitgeverij 

Zwijsen hebben hiervoor de Dyslexie-Talentenprijs 

in het leven geroepen. De winnende school ontvangt 

4.000 euro plus de complete Zwijsen Zoeklicht-serie, 

een workshop van een dyslexiezorgverlener plus een 

bezoek van kinderboekenschrijver Paul van Loon. 

Kinderen kunnen met goede tips voor andere kinde-

ren ook meedoen. Voor hen zijn gesigneerde boeken 

van Paul van Loon te winnen plus een weekend in de 

Efteling. De talentenprijs wordt op het congres uitge-

reikt door Paul van Loon. <

> Meer informatie en aanmelden talentenprijs (vóór 1 

november): www.nrd.nu/prijs

Meer informatie en aanmelden congres: www.nrdcongres.nl
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> Windesheim start Europees 
gezondheidsprogramma op basisscholen
Onlangs is op twee basisscholen in Zwolle, de Werkschuit en de Campherbeek, een 
gemeenschappelijk gezondheidsprogramma gestart. Deze scholen nemen namens Nederland 
deel aan een groot Europees onderzoek met als doel het in kaart brengen en verkleinen van de 
gezondheidsverschillen van kinderen in Europa.

Het programma komt onder meer voort uit het project 

JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) dat Zwolle als 

eerste Nederlandse stad in 2010 implementeerde onder 

de naam ‘Zwolle Gezonde Stad’. In samenwerking met 

de Vrije Universiteit wordt het effect van het Europese 

gezondheidsprogramma op de gezondheid van kinde-

ren onderzocht. Er wordt bekeken wat de winst is van 

het programma en in hoeverre het een blijvende plek 

in het onderwijs kan krijgen. “Meer groente, fruit en 

water, minder tijd achter de computer en op tijd naar 

bed. Dat zijn belangrijke elementen die de gezond-

heid van kinderen positief kunnen beïnvloeden”, zegt 

Ingrid Bakker van lectoraat ‘De Gezonde Stad’ van 

Windesheim. “Het is een uitdaging om alle kinderen 

mee te laten doen.”

Het Europees gezondheidsprogramma bij de twee 

Zwolse basisscholen is het resultaat van een samen-

werking tussen het lectoraat ‘De Gezonde Stad’ van 

Windesheim, de GGD IJsselland, de gemeente en 

de basisscholen de Werkschuit (Aalanden) en de 

Campherbeek (Berkum). Naast het lectoraat is het 

Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle 

(OPOZ) van Windesheim betrokken bij de projectlei-

ding en het onderzoek. <

> Meer informatie: www.windesheim.nl

> De AVS biedt ondersteuning op het gebied van 

gezondheidsbeleid op scholen. Meer informatie: Gezonde 

Schoolcoach Eelco Dam, e.dam@avs.nl

> Focus kabinet op verhogen gemiddelde score 
eindtoets ‘niet wenselijk’
Toetsinstituut Cito vindt de doelstelling van het kabinet om de gemiddelde landelijke score op 

de Eindtoets Basisonderwijs te verhogen ‘niet wenselijk’.

De toetsontwikkelaar vreest dat leerkrachten les gaan 

geven voor de toets (teaching to the test) als zij meegaan 

met de wens van het kabinet om een hoger gemiddelde 

landelijke score op de Eindtoets Basisonderwijs te rea-

liseren. Dat meldt Cito aan de vereniging van openbare 

en algemeen toegankelijke scholen VOS/ABB.

Het kabinet wil de gemiddelde score van de  eindtoets 

verhogen van 535,1 dit jaar, naar 537 in 2015. Het kabi-

net-Rutte II neemt deze ambitie over van het kabinet-

Rutte I. Volgens Cito moet het doel van de eindtoets, 

namelijk het geven van een passend advies voor 

vervolgonderwijs, niet uit het oog worden verloren. 

“De toets is bedoeld als hulpmiddel voor de scholen, 

als tweede onafhankelijke gegeven naast het advies van 

de basisschool voor het meest geschikte vervolgonder-

wijs. De gemiddelde score van de eindtoets wordt elk 

jaar opnieuw berekend op basis van het aantal opgaven 

dat correct is beantwoord. Bij de totstandkoming van 

de score mikken we niet op een gemiddelde of welke 

standaardscore dan ook”, aldus Cito. <

Maak werk van (uw) professionele ontwikkeling! Samen met de AVS.
Kijk op www.avspifo.nl voor het ruime cursusaanbod. Tevens kunt u tot 1 november
profiteren van t 250,– korting met de AVS Professionaliseringsvoucher! 
Meer informatie: www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher
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Door de bomen
het bos zien

goed onderwijs door visionair leiderschap

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

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

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

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

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

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

Maak een collega AVS-lid
En krijg het boek ‘Door de bomen het bos zien’ cadeau

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

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

Prijs: t 29,95. Bestellen: www.avs.nl/vereniging/ 
publicatiesenproducten/publicaties
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Wij zijn op zoek naar die 
ondernemende directeur die 
een dynamisch Kindcentrum in 
Genemuiden verder laat groeien 
en bloeien. 
Kindcentrum Ichthus biedt 
kinderopvang en basisonderwijs 
onder één dak.

Voor meer informatie over deze 
functie gaat u naar www.accrete.nl
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> Pluim voor school
leider Mariëtte Eilert 
van het jaar

Mariëtte Eilert, van katholieke basisschool Heilig 
Hartschool in Lemelerveld, heeft eind september de 
Schoolleider van het Jaar-Pluim 2013 gewonnen.

Voor deze titel waren vier schoolleiders voorgedragen: 

Douwina Noordmans van obs Professor Casimirschool 

in Kollum, Peter Bult van de katholieke Mgr. Nierman-

school in Meppel, Bob Rijpstra van obs Nynke van 

Hichtum in Dokkum en de uiteindelijke winnaar.

Eilert ontving de zilveren pluim, omdat ze een school-

leider is die “staat voor haar school en haar team. Ze 

neemt ouders serieus, luistert goed en geeft terug wat 

er met door ouders en teamleden ingebrachte punten 

gebeurt. Ze ziet de school als een plek waar kinderen 

mogen worden wie ze zijn. Mariëtte maakt gebruik van 

de talenten en kwaliteiten van haar teamleden.”

De pluim, die jaarlijks wordt uitgereikt op de Dag van 

de Schoolleider, is een initiatief van Onderwijsbureau 

Meppel en is bedoeld om schoolleiders in het zonnetje 

te zetten. <

> ‘Leerkrachten beheersen Engelse taal 
onvoldoende’
Basisscholen besteden steeds meer tijd aan het geven van Engelse les. Toch is het effect gering, 

omdat de leerkrachten de taal onvoldoende beheersen. Dat meldt dagblad Trouw naar aanleiding 

van onderzoek van toetsenontwikkelaar Cito.

Hoewel basisscholen steeds vroeger beginnen met 

Engelse les en er meer tijd aan besteden, spreken 

leerlingen die nu in groep 8 zitten niet beter Engels 

dan groep 8-leerlingen in 2006. Dit komt volgens het 

onderzoek door het gebrek aan Engelse les op de pabo. 

59 procent van de basisschoolleraren hebben zelf geen 

Engels gehad, blijkt uit het Cito-onderzoek. Ook blijkt 

dat niet meer dan een vijfde van de leerkrachten die 

Engels geven, heeft deelgenomen aan nascholing.

Verder zijn leerkrachten die Engels verzorgen in het 

primair onderwijs zeer divers geschoold. Naast scho-

ling op de pabo of het volgen van een taalcursus geeft 

ruim een kwart van de leerkrachten aan zich anders-

zins bekwaamd te hebben om Engels te geven. De 

antwoorden lopen hierbij uiteen van master-, MO- en 

lerarenopleiding, via certificaten van Engelse taalinsti-

tuten als Cambridge en Anglia tot Engelse familie, ken-

nissen en eerdere werkgevers.

Engels voor kleuters
“Het is prima om vroeg te beginnen met twee talen”, 

aldus AVS voorzitter Ton Duif, “kinderen leren immers 

gemakkelijk.” Hij vindt dat er zeker iets moet worden 

gedaan aan de gebrekkige taalvaardigheid van de leer-

kracht. “Goede Engelse spreek- en taalvaardigheid is 

een vereiste om kinderen goed Engels te leren.”

Vanaf volgend schooljaar mogen alle basisschoolleer-

krachten zelfs vier uur per week Engels spreken in de 

kleuterklassen. Volgens het onderzoek blijkt echter dat 

vroeg beginnen met de Engelse taal slechts een klein 

effect heeft op de luister-, lees- en schrijfvaardigheid 

en op de woordenschat van basisschoolleerlingen (lees 

ook het nieuwsbericht ‘Engelse les vanaf kleuterklas 

vooral goed voor spreekvaardigheid’ op www.avs.nl). <

> Meer informatie: www.cito.nl
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AVS Agenda

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 

e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

> Colofon
Redactie 
Vanja de Groot, Ellen Olbers en Tineke Snel

Grafische verzorging en druk
Thoben Offset Nijmegen, www.thoben.nl

Kadernieuws is een uitgave van de Algemene Vereniging Schoolleiders, verschijnt 10 x 

per jaar en is gratis voor leden van de AVS. Nietdirectieleden betalen t 123 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2013).

Adverteren in Kadernieuws?
Neem contact op met Elma Connecting Business, Jochem Meijer (Accountmanager 

Onderwijs Media), tel. 0226331686, avs@elma.nl, www.elma.nl

29 oktober
Opleiding Middenkader

30 oktober
Schoolleider startbekwaam
Schoolleider vakbekwaam

31 oktober
Lerende TOPscholen

1 november
Meerscholen of clusterdirecteur

5 november
Opbrengstgericht leiderschap

7 november
Interimmanagement, iets voor u?

12 november
Naar andere schooltijden, en dan?

15 november
Stress en timemanagement

18 november
Pensioenvoorlichting

19 november
Normjaartaak

20 november
Meesterlijk coachen

22 november
Open dag AVS

26 november
WMS congres 2013
met bijdragen van de AVS 
i.s.m. Leeuwendaal

>   Het schoolondersteuningsprofiel en
  ondersteuningsplan als basis voor 

inhoudelijke samenwerking  
door Eelco Dam en Gerard van Uunen

>   De (G)MR, wet en regelgeving & overzicht 
op beleid door Paul van Lent en 
Carine HulscherSlot

Inschrijven: www.deelnameregistratie.nl

Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/agenda
www.avspifo.nl

(onder voorbehoud)

> Open dag voor alle AVS-leden
De Algemene Vereniging Schoolleiders opent op vrijdag 22 november 

officieel de deuren van het nieuwe AVSpand aan de Herenstraat 35 

in Utrecht. Ter gelegenheid hiervan organiseert de AVS die dag van 

10 tot 16 uur een open dag voor al haar leden.

Tijdens deze dag kunnen de aan-

wezigen kennismaken met de vele 

professionali serings activiteiten 

van de AVS. Zo zijn er presentaties 

van opleidingen en cursussen voor 

schoolleiders, diverse miniworkshops, 

informatie over internationalisering 

en educatieve reizen en presentaties 

van gepassioneerde mensen uit het 

onderwijs.

 

Ook de vakbondsactiviteiten komen uitgebreid aan de orde. AVS-leden kunnen in 

gesprek met de helpdeskadviseurs en de juristen. De AVS biedt haar leden tevens 

de mogelijkheid om collega-directieleden die (nog) niet lid zijn van de AVS mee te 

nemen naar de open dag, zodat ook zij kennis kunnen maken met de vereniging. 

Onder het genot van een hapje en een drankje zijn er volop mogelijkheden om 

te netwerken. De AVS kijkt uit naar uw komst en hoopt zoveel mogelijk leden te 

kunnen verwelkomen. <

> U kunt zich aanmelden via opendag@avs.nl. Aanmelden is niet verplicht, maar wij horen 

graag of u van plan bent te komen.


