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Inschrijving
SchoolleidersregisterPO
verlooptvoorspoedig

Al ruim 2.400 schoolleiders geregistreerd 

Sinds de start van het Schoolleidersregister PO op 10 juni hebben al 2.431 schoolleiders 
zich ingeschreven in het beroepsregister.

visie, verbindingen leggen met omgeving,  organisatie 

en voortdurend werken aan verbetering en  vernieuwing. 

Thea Meijer benoemde de spilfunctie die schoolleiders 

vervullen. “Als schoolleider ben je de verbinding tussen 

school en samenleving. Je vertaalt je onderwijsvisie in 

een onderwijsaanpak en maakt daarbij bewuste keuzes 

over de inzet van personeel en middelen.” Ton Duif 

sprak over gedeeld leiderschap. “Niet iedereen is een 

‘decision maker’, maar alle medewerkers kunnen iets toe-

voegen vanuit de eigen professionaliteit. Gedeeld leider-

schap betekent: ieders mening telt en wordt gehoord.”

Registratie van schoolleiders is in de cao-afspraken 

 verplicht gesteld. <

> Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl

Begin juni organiseerde het Schoolleidersregister PO 

verschillende startbijeenkomsten waarbij meer dan 

400 mensen uit het onderwijsveld kennis maakten met 

het beroepsregister. “De schoolleider is het middelpunt: 

het schoolleidersregister is voor u en van u”, aldus 

Ursie Lambrechts, voorzitter van Schoolleidersregister 

PO, tijdens de startbijeenkomsten. In haar toespraak 

benadrukte Lambrechts de cruciale rol van school-

leiders voor de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens 

de middagen waren er diverse sprekers over de pro-

fessionalisering van het vak schoolleider: Joseph 

Kessels, Thea Meijer, Jules van Brecht en AVS-voorzitter 

Ton Duif.
Zo sprak Joseph Kessels over de vakbekwaamheid van 

schoolleiders. De vakbekwaamheid van schoolleiders 

bestaat volgens hem in de kern uit onderwijskundige 

Denkaanuweigenprofessionalisering!SamenmetdeAVS.
Kijk op www.avspifo.nl voor het ruime cursusaanbod. Tevens leest u op de achterpagina 
van deze Kadernieuws hoe u t 250,– korting kunt krijgen op de opleidingen van de AVS.
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>Inspectiebezoekkrijgtruimevoldoende
vanschoolbesturen
Ruim 90 procent van de besturen en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs zijn 

positief gestemd over de bezoeken van de Inspectie van het Onderwijs aan hun scholen. Dat blijkt 

uit een tevredenheidsonderzoek van de inspectie zelf.

Alle besturen en schoolleiders in het po en vo die door 

de inspectie bezocht zijn, werden bevraagd op hun 

ervaringen met de inspectie. Uit het tevredenheids-

onderzoek over schooljaar 2011/2012 blijkt dat ruim 

90 procent van de ondervraagde scholen (zeer) tevreden 

is over het inspectiebezoek. Scholen waarderen de dui-

delijkheid van het doel en de opzet van het onderzoek. 

Ook zijn scholen (zeer) tevreden over de deskundigheid 

van de inspecteur. Over de openheid en het wederzijds 

respect is in de sectoren po en vo zelfs meer dan 70 pro-

cent van de scholen zeer tevreden. Driekwart van de 

scholen ervaart een positief resultaat van het inspectie-

bezoek. Het gaat dan vooral om het concreet in kunnen 

zetten van verbeteractiviteiten als ook een versterkt 

urgentiebesef bij het team.

Het percentage ontevreden scholen is in elke sector 

lager dan 4 procent. Een punt van kritiek vinden bestu-

ren dat er te veel nadruk ligt op leerprestaties en te 

weinig op andere vaardigheden. Ook zijn de besturen 

ontevreden over de verschillen in oordeel tussen inspec-

teurs en (voor sommige sectoren) het beeld dat het 

rapport geeft van de school. Ook zijn scholen kritisch 

over de verhouding tussen de tijd die in het onderzoek 

is geïnvesteerd en de opbrengst van het onderzoek voor 

de school. Opvallend is dat nog niet alle besturen de 

resultaten van het bezoek en/of rapport bespreken met 

hun scholen. Wel is de verantwoording naar de bestu-

ren toegenomen. <

> Een samenvatting van de resultaten van het 

tevredenheidsonderzoek is te downloaden via www.avs.nl/
dossiers/onderwijsenleerlingzorg/inspectie.

>Werkloosheidinonder
wijsstijgtexplosief
Steedsmeerjongeleerkrachtenverliezenhunbaan.
Teruglopendeleerlingaantallen,stillebezuinigingen
endoorwerkendeouderenleidenertoedatervoor
leerkrachtenonderde30jaarnauwelijksplekmeeris
opdearbeidsmarkt.DatschrijftdeVolkskrantopbasis
vancijfersvanuitkeringsinstantieUWV.

In juli 2013 vroegen 3.312 personen uit het onderwijs 

een WW-uitkering aan, een toename van 30 procent 

ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onder 

hen zijn 1.629 leerkrachten, twee derde van hen is 

jonger dan 30. Hoewel een deel van deze groep in 

het nieuwe schooljaar weer (tijdelijk) aan de slag 

kan, groeit de werkloosheid in het onderwijs: van in 

totaal 6.158 WW-uitkeringen in juli 2009 tot in totaal 

14.714 in juli 2013. Daar zit ook ondersteunend per-

soneel bij als administratieve krachten en conciërges. 

Volgens de krant verwacht het UWV dat de werkloos-

heid in het onderwijs pas rond 2017 afneemt, omdat 

dan de grootste leerlingendalingen achter de rug zijn 

en het aantal personen dat met pensioen gaat zijn 

hoogtepunt bereikt. <

>Voortbestaan kleine 
basisscholen bedreigd

Eenmeerderheidvande1.233basisscholenin
Nederlandmetminderdanhonderdleerlingenheeft
hetleerlingaantaldeafgelopenjarenflinkzien
teruglopen.DatblijktuitcijfersvandeDienst
UitvoeringOnderwijs,schrijftMetro.Dezescholen
wordendoordedalingernstiginhunvoortbestaan
bedreigd.

Van het aantal kleine basisscholen is 65 procent de 

afgelopen jaren behoorlijk gekrompen. In Drenthe en 

Limburg ligt dit percentage nog hoger. Daar kwam het 

aantal krimpscholen boven de 70 procent uit. In totaal 

zag meer dan de helft van alle 6.720 basisscholen in 

Nederland het leerlingenaantal met meer dan 3 pro-

cent teruglopen. Alleen in Utrecht, Noord- en Zuid-

Holland bleven de krimpcijfers onder het landelijk 

gemiddelde.

Verwacht wordt dat het aantal basisschoolleerlingen 

tot 2020 met honderdduizend zal afnemen. Het aantal 

scholen dat de deuren moest sluiten bleef tot nu toe 

beperkt: in 2012 gebeurde dat elf keer, in 2011 en 2010 

sloten zeven scholen de deuren. <
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> Ouders meer zeggenschap bij stichten scholen
Ouders en schoolbesturen krijgen meer vrijheid om een school te stichten, waarbij de 

godsdienstige of levensbeschouwende richting geen rol meer speelt. Ook krijgen ouders 

meer zeggenschap om de grondslag van bestaande basisscholen te veranderen. Dat schrijft 

staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

>Dekker:‘Meerruimtevooronderwijs
inhetEngels’
Basisscholen kunnen straks 15 procent van hun onderwijstijd in het Engels lesgeven. Daarnaast 
start in januari 2014 op twintig basisscholen een experiment met volledig tweetalig basisonderwijs. 
Dit staat in het plan van aanpak Engels in het primair onderwijs dat staatssecretaris Dekker 

onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Dekker vindt dat artikel 23 van de Grondwet, waarin 

vastgelegd is dat schoolbesturen de vrijheid hebben om 

een school te stichten die aansluit bij hun overtuiging 

en levensvisie, niet gewijzigd hoeft te worden. Wel acht 

de staatssecretaris het noodzakelijk dat het artikel naar 

de huidige tijd wordt vertaald. Dekker volgt met zijn 

reactie het advies van de Onderwijsraad en hoopt dat 

door een hernieuwde interpretatie van artikel 23 het 

scholenbestand in de toekomst een betere afspiegeling 

van de samenleving zal zijn. Dekker: “De vrijheid van 

onderwijs is van onschatbare waarde. Het zorgt voor 

goed en gevarieerd onderwijs in Nederland, waardoor 

er voor ouders en leerlingen echt wat te kiezen valt. 

Aan dat fundament ga ik niets veranderen. Maar tijden 

veranderen. De verzuiling is verleden tijd. Daarom wil 

ik de grondslag om een nieuwe school te stichten ver-

ruimen. (…) Voor bestaande scholen wordt het eenvou-

diger gemaakt de grondslag te veranderen, de positie 

van ouders wordt op dat punt ook sterker gemaakt. 

Dát is vrijheid van onderwijs anno nu.”

Wel verbindt Dekker strenge voorwaarden aan het 

stichten van een school. Zo moeten ouders de levensvat-

baarheid van een school kunnen aantonen. Daarnaast 

moeten vraag en aanbod en concurrentie met andere 

scholen (zeker in krimpgebieden) scherp in beeld wor-

den gebracht voordat een nieuwe school mag worden 

opgericht. <

> De Kamerbrief is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

politiek.

Met een wetswijziging wil Dekker het voor basisscho-

len mogelijk maken om meer ruimte te creëren voor 

onderwijs in het Engels. Dekker wil ook meer ruimte 

voor het Frans en Duits, de twee andere talen die bin-

nen de onderwijstijd als keuzevakken mogen worden 

aangeboden. Het experiment met volledig tweetalig 

basisonderwijs houdt in dat er 30 tot 50 procent van 

de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits wordt 

lesgegeven. Met de pilot – begeleid door het Europees 

Platform – wordt tegemoet gekomen aan de wens van 

sommige ouders die een sterk internationale oriënta-

tie willen voor hun kinderen. Ook wil Dekker inves-

teren in nascholing en ondersteuning op het gebied 

van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Volgens de 

staatssecretaris doen leerkrachten nauwelijks aan 

nascholing voor Engels en werd het vak niet op alle 

pabo’s even goed gegeven. Een goede koppeling tus-

sen onderwijskundig beleid en HRM-beleid van de 

school is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de 

leerkracht bekwaam is om op het gewenste niveau 

Engels te geven. Om scholen hierbij te helpen wordt er 

in opdracht van Dekker gewerkt aan een beschrijving 

van wat leerkrachten moeten weten en kunnen als 

zij ‘gewoon’ Engels in groep 7 en 8, vvto of tweetalig 

primair onderwijs willen geven.

Dekker biedt zijn plan van aanpak in twee stappen aan, 

dit is de eerste stap. Zo hebben scholen gelegenheid om 

zich tijdig in te schrijven voor de pilot tweetalig onder-

wijs. De komende maanden werkt de staatssecretaris 

aan de tweede stap: het verbeteren van de kwaliteit van 

de Engelse les en de aansluiting met het voortgezet 

onderwijs. <

> De Kamerbrief met plan van aanpak Engels in het primair 

onderwijs is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/vreemdetalenonderwijs.
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>Gebruiksocialemediainonderwijs
geenvoorwaarde
Sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp zijn zeer populair onder jongeren. Toch vinden 
leerlingen het belangrijker dat de leraar goed kan uitleggen, dan dat er veel gebruik gemaakt 
wordt van digitale middelen in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisnet en Kind Online onder 

jongeren tussen 10 en 18 jaar.

Kennisnet en Stichting Mijn Kind Online hebben 

in een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder 

Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar getracht 

in kaart te brengen op welke manieren sociale media 

door jongeren worden gebruikt en hoe zij dit in het 

onderwijs het liefst gebruiken. Sociale media zijn 

populair, maar geen voorwaarde voor geslaagde ken-

nisoverdracht, zo blijkt uit het onderzoek. 13 procent 

van de leerlingen vindt het belangrijk dat een leraar 

sociale media gebruikt tegenover 84 procent die zegt 

het veel belangrijker te vinden dat een leraar goed kan 

uitleggen.

Jongeren zetten de digitale en sociale media wel in voor 

het maken van huiswerk, bijvoorbeeld om te overleg-

gen met medeleerlingen of samen – vanuit huis – te 

werken aan werkstukken. Zo zoekt 85 procent van de 

ondervraagde 10 tot 18-jarigen extra informatie over de 

leerstof via Google en 61 procent doet dat op YouTube. 

Bijna driekwart van de ondervraagden gebruikt inter-

net om oefentoetsen te doen. Ook worden bijvoorbeeld 

aantekeningen gefotografeerd en doorgestuurd via 

WhatsApp en tippen leerlingen elkaar YouTube-filmpjes 

van andere leraren die de stof beter kunnen uitleggen 

dan de eigen leraar. Uit het onderzoek blijkt verder dat 

het opleidingsniveau een rol speelt bij de mate waarin 

de verschillende media worden ingezet. Zo gebruiken 

vwo-leerlingen de digitale en sociale media vaker inten-

siever dan havo-leerlingen. En havo-leerlingen doen dat 

weer meer dan vmbo-leerlingen. <

> Het onderzoek is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

overigedossiers/socialemedia.

>Amsterdamse kinderen 
al vanaf 2,5 jaar naar 
basisschool

DegemeenteAmsterdamwilkinderenvanaf2,5jaar
naardebasisschoolsturen.Destadontwikkeltopdit
momenteenplanompeuterspeelzalen,voorscholen
enregulierekinderopvangsamentevoegenineen
basisvoorzieningvoorpeutersvan2,5tot4jaaroud.

De Volkskrant meldde onlangs op de voorpagina dat in 

de loop van dit schooljaar Amsterdam met een proef 

op tien scholen begint. Kinderen met een taalach-

terstand krijgen volgens het plan wekelijks recht op 

vier dagdelen gratis opvang van drie uur. Alle andere 

kinderen krijgen twee gratis dagdelen. Amsterdam 

kent een relatief hoog aantal kinderen met een taal-

achterstand. Met ruim 6.300 peuters valt bijna de helft 

van alle 2,5 tot 4-jarigen in de stad in die categorie, 

terwijl het er landelijk 45.000 zijn. Volgens bestaande 

regelingen hebben zij nu al recht op minstens tien uur 

voorschools onderwijs per week. De stad lanceert het 

plan dit najaar. <

>Jong toptalent in beeld 
door KNAW Onderwijsprijs

Zeventienvwoleerlingen,zestienbegeleidende
docentenenelfscholeninhetvoortgezetonderwijs
ontvingenonlangsdeKNAWOnderwijsprijs.Deleer
lingenkregendeprijs,eenstudiebeursvan1.500euro,
omdathunprofielwerkstukvolgenseenjuryvantop
wetenschapperstotdetwaalfbestevanNederland
behoort.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-

schappen (KNAW) reikte dit jaar voor de vijfde keer 

de KNAW Onderwijsprijs uit. Met deze jaarlijkse prijs 

voor de beste vwo-profielwerkstukken wil de KNAW de 

kwaliteit van het Nederlandse voortgezet onderwijs 

stimuleren en benadrukken. In totaal ontving de KNAW 

370 profielwerkstukken van 165 middelbare scholen. 

Alle leerlingen maakten een YouTubefilmpje over hun 

werkstuk. Die zijn te zien op www.youtube.com/knaw-

onderwijsprijs. De winnende profielwerkstukken staan 

op www.knawonderwijsprijs.nl. De onderwijsprijs wordt 

mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW 

en is ingesteld bij het tweehonderdjarig bestaan van de 

Akademie in 2008. <
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> Taskforce Leraren ontwikkelt lerarenagenda
In het onderwijs zijn talloze professionals dag in dag uit hard bezig het onderwijs beter te maken. 

De leraar voor de klas speelt daarin een cruciale rol. Voor minister Bussemaker en staatssecretaris 

Dekker is lerarenbeleid dan ook een topprioriteit. Of het nu gaat om de initiële lerarenopleiding, om 

de begeleiding van de startende leraar of om zijn/haar continue en blijvende ontwikkeling daarna. 

De Tweede Kamer heeft minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gevraagd om een integrale 

agenda waarin de successen en knelpunten van het lerarenbeleid in kaart worden gebracht.

>GesprekkenNationaalOnderwijsakkoord
voorlopiguitgesteld
De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van 

Onderwijs over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn voorlopig uitgesteld. Onlangs besloot de AOb 

uit het overleg te stappen.

In de praktijk is al sprake van talloze initiatieven en 

acties voor en door leraren, schoolleiders en studenten. 

Zo ook vanuit het ministerie. In de lerarenagenda wil-

len de bewindspersonen deze beweging en goede ini-

tiatieven uit de praktijk van het primair en voortgezet 

onderwijs zo veel mogelijk benutten en uitbreiden. De 

lerarenagenda wordt een doe-agenda waarin leerlingen 

en studenten, leraren, schoolleiders, bestuurders, OCW 

en andere betrokken partijen ieder vanuit hun eigen 

rol bijdragen. Door elkaar op te zoeken, gebruik te 

maken van elkaars expertise en ervaringen en verande-

ringen te realiseren voeden zij samen de beweging naar 

nog beter onderwijs.

De lerarenagenda zal dan ook zowel lopende acties 

beschrijven en, afhankelijk van de noodzaak daartoe, 

nieuwe aankondigen met betrekking tot de kwaliteit van 

de (instroom in de) lerarenopleidingen, het personeels-

beleid op de scholen en de beroepsgroep. Bij OCW is een 

taskforce in het leven geroepen om de agenda voor minis-

ter Bussemaker en staatssecretaris Dekker samen te stel-

len. Betrokkenen bij het onderwijs kunnen een bijdrage 

leveren in de uitwerking van de agenda rond de centrale 

vraag ‘hoe zorgen we voor nog betere leraren?’ Ook met 

voorbeelden van succesvolle projecten in de praktijk, goe-

de ideeën, tips en vragen kan contact worden opgenomen 

met de taskforce: taskforceleraren@minocw.nl. De minis-

ter en de staatssecretaris zullen de agenda uiterlijk op de 

Dag van de Leraar, 5 oktober 2013, uitbrengen. <

Er moet eerst duidelijkheid komen over de vraag of 

er ook in 2014 een nullijn voor overheidspersoneel 

komt. Sinds 2009 is het salaris van leraren en ander 

onderwijspersoneel niet meer gestegen. De AOb noemt 

het vasthouden aan de nullijn en de versobering van 

arbeidsvoorwaarden voor oudere collega’s ‘onaanvaard-

baar’ en stapte onlangs uit het overleg. De onderwijs-

bond stelt dat het akkoord het karakter begint te krij-

gen van een ‘wurgcontract’.

Binnenkort praat de Tweede Kamer verder over de 

nullijn, naar aanleiding van de hoofdlijnenbrief 

over de begroting van minister van Financiën Jeroen 

Dijsselbloem. In een brief aan de Tweede Kamer roept 

de Stichting van het Onderwijs de Kamer op ‘het 

onderwijs te bewaken tegen de financiële achteruit-

gang’. De stichting wil ‘het referentiemodel zonder 

beleids matige ingrepen weer in werking laten treden, 

daarmee financiële ruimte verstrekken voor arbeids-

voorwaardenontwikkeling en afspraken maken over 

het inlopen van de opgelopen achterstand.’ Ook moet 

er studie worden gedaan naar een referentiemodel 

dat beter aansluit op het onderwijs en het voorgaande 

zal vervangen. Daarbij is het verzoek gedaan om de 

brief ‘Geen nullijn voor het onderwijs’ te betrekken bij 

de behandeling van het debat (later deze week) over 

de aanbevelingen van de Europese Commissie voor 

Nederland om miljarden extra te bezuinigen.

De gesprekken over een Nationaal Onderwijsakkoord 

worden sinds een half jaar gevoerd en gaan naast de 

nullijn onder meer over flexibilisering van onderwijs-

tijd en modernisering van de arbeidsvoorwaarden, 

zoals de Bapo. Belangrijk daarbij is de combinatie met 

de noodzakelijke investeringen in het onderwijs. <
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>Detacheringdirecteurbasisschool
vrijgesteldvanbtw
Detachering van een basisschooldirecteur is te rangschikken onder onderwijsvrijstelling, omdat 

het een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit betreft. Hierdoor is de detachering 

vrijgesteld van btw-heffing. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Haag naar aanleiding van een zaak 

waarin de schoolleider van de ene basisschool werd gedetacheerd bij de andere.

Een vereniging die twee christelijke basisscholen in 

stand hield, verrichtte onderwijsactiviteiten die zijn 

vrijgesteld van btw-heffing. De vereniging detacheerde 

de directeur van een van haar scholen met ingang van 

1 december 2009 bij een andere christelijke basisschool. 

Aan deze detachering ligt de overeenkomst ten grond-

slag dat in geval van langdurige ziekte de directeuren 

en leerkrachten met speciale taken elkaars vangnet 

vormen. De vereniging heeft maandelijks het bruto-

loon plus 19 procent btw doorberekend aan de andere 

school.

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank in Den Haag 

dat deze detachering belast is met 19 procent btw, 

omdat een directeur geen onderwijsgevende taak heeft 

en omdat niet aannemelijk is dat deze detachering 

onontbeerlijk is voor het door de inlenende basisschool 

verleende onderwijs. In hoger beroep oordeelde het 

hof echter dat de detachering op basis van de feiten in 

de casus kwalificeert als een nauw met het onderwijs 

samenhangende activiteit en daarom is te rangschik-

ken onder de onderwijsvrijstelling. De directeur heeft 

namelijk een onderwijsgevende bevoegdheid, neemt 

incidenteel lessen waar en heeft directietaken die 

gericht zijn op de kwaliteit van onderwijs, zoals het 

geven van leiding aan het onderwijsteam en het toe-

werken naar Passend onderwijs. Het hof neemt daarbij 

bijzonder in aanmerking dat een directeur van een 

basisschool – zeker als het gaat om een instelling die 

zich bezighoudt met het verstrekken van bijzonder 

onderwijs – bij uitstek een functionaris is die, in feite 

nog meer dan een leraar, de kwaliteit van het onder-

wijs waarborgt. Met dien verstande dat zonder de deta-

chering van de directeur de gelijkwaardigheid van het 

door de inlener verzorgde bijzonder onderwijs niet te 

verzekeren is. De detachering is daarom vrijgesteld van 

btw-heffing. <

> Zie hoofdstuk 4.1 van het handboek Btw & onderwijs voor 

deze uitspraak en meer informatie over de 

onderwijsvrijstelling, www.btwplaza.nl/samenwerking-met-

andere-(onderwijs)instellingen. Als AVS-lid heeft u gratis 

toegang tot BTW-PLAZA.

> Extra geld AZC-scholen voor specifieke opvang
De kwaliteit van het onderwijs aan kinderen van asielzoekerscentra (AZC) krijgt een extra financiële 

bekostiging. Daartoe heeft staatssecretaris Dekker onlangs besloten, zo schrijft hij in een brief 

aan de Tweede Kamer.

Dekker nam dit besluit naar aanleiding van het inspec-

tierapport ‘Evaluatie toezicht op voorzieningen voor 

nieuwkomers 2011/2012. De kwaliteit van het onderwijs 

aan nieuwkomers (type 1 en 2)’. De voortdurende in- en 

uitstroom van leerlingen afkomstig uit steeds wisse-

lende bevolkingsgroepen met uiteenlopende school-

ervaring en onverwachte veranderingen in het asiel-

beleid hebben effect op de kwaliteit van het onderwijs 

op de AZC-scholen, zo blijkt uit het inspectierapport. 

De financiële steun aan AZC-scholen is volgens Dekker 

nodig, omdat “is gebleken dat het onderwijs aan de 

leerlingen die afkomstig zijn uit deze voorzieningen 

die sinds 2011 bestaan, extra (financiële) inspannin-

gen met zich meebrengen voor de betreffende AZC-

scholen.” De extra bekostiging voor het schooljaar 

2012/2013 is van toepassing op AZC-scholen waar leer-

lingen staan ingeschreven die afkomstig zijn uit een 

Procesopvanglocatie en/of een Gezinslocatie. Voor de 

daarop volgende schooljaren zal het bekostigingsbe-

drag per leerling met een vast bedrag per leerling wor-

den opgehoogd. <

> De Kamerbrief is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

politiek.
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Heeft u vragen over wetswijzigingen en regelingen? 

Neem dan contact op met de AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl, 030-2361010

>Minderregeldrukinhetonderwijs
De meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs kan verminderd worden door waar mogelijk 

regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen, dat stellen minister Bussemaker en staatssecretaris 

Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief geven Bussemaker en Dekker aan dat zij 

het verminderen van de regeldruk in het onderwijs 

een belangrijk thema vinden. De nadruk in het plan 

van aanpak komt te liggen op de vraaggestuurde bena-

dering, waarbij het onderwijsveld betrokken wordt. 

Scholen, instellingen en vooral leerkrachten moeten 

in staat zijn zoveel mogelijk tijd, geld en energie te 

richten op het geven van goed onderwijs. Hiervoor zijn 

regels, maar die zouden maatwerk niet moeten belem-

meren. Een balans tussen regels en ruimte is dus van 

belang.

Daarnaast is het de ambitie van OCW om waar mogelijk 

regelgeving en uitvoering te vereenvoudigen door het 

nemen van maatregelen die aansluiten bij knelpunten 

in het veld. Het ministerie is hierover in gesprek met 

betrokkenen in het onderwijs. Zo zullen de komende 

periode in ieder geval reductiemaatregelen die samen-

hangen met de invoering van Passend onderwijs en de 

vereenvoudiging van de verzuimmelding van kracht 

worden. Ook wordt de onderwijsregelgeving voor alle 

sectoren grondig doorgelicht op mogelijkheden om 

administratieve verplichtingen en verantwoordings-

voorschriften te verminderen.

Andere maatregelen die worden getroffen ter vermin-

dering van de regeldruk zijn onder andere betere ict-

ondersteuning van leerkrachten en OCW gaat meer 

investeren in de communicatie met leerkrachten, zowel 

bij beleidsontwikkeling als bij uitvoering en evaluatie 

van beleid. <

> De Kamerbrief is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

politiek.

>Intrekkingwets
wijziginginverbandmet
registratieincidenten

Erkomtgeenverplichteregistratievanincidentenvoor
scholen.DatschrijvenstaatssecretarisSanderDekker
vanOCWenstaatssecretarisSharonDijksmavan
EconomischeZakenaandeTweedeKamer.

Het wetsvoorstel incidentenregistratie – dat scholen 

verplicht om alle incidenten als wapenbezit, discri-

minatie, grove pesterijen en seksueel misbruik te 

registreren – is in reikwijdte te beperkt en heeft geen 

toegevoegde waarde voor de gewenste aanpak van pes-

ten. Het voorstel tot wetswijziging in verband met regis-

tratie van incidenten zal daarom worden ingetrokken. 

Als reden voert staatssecretaris Dekker aan dat het plan 

van aanpak tegen pesten, bij de Tweede Kamer eind 

maart 2013 ingediend, een grotere reikwijdte heeft. <

> De brief aan de Tweede Kamer is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg.

>Wijziging Regeling 
aanpassing stichtings- en 
opheffingsnormen 2013

HetministerievanOCWheefteennieuweBijlage1van
deRegelingaanpassingstichtingsenopheffings
normen2013opgesteld,vanwegeonjuisteinformatie
indeRegelingvoorbepaaldegemeenten.

Gebleken is dat er enige fouten in de bij die regeling 

behorende Bijlage 1 zijn geslopen. Het betreft onjuiste 

stichtings- en opheffingsnormen voor de gemeenten 

Alblasserdam, Bussum, Heemstede, Krimpen aan den 

IJssel, Maassluis, Millingen aan de Rijn, Oegstgeest, 

Papendrecht, Schoonhoven, Westervoort en ’s-Graven-

hage. Deze fouten zijn hersteld. <

> De nieuwe Bijlage 1 en de aangepaste AVS-versie zijn te 

downloaden via www.avs.nl/dossiers/huisvesting.
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> Definitief akkoord personele gevolgen 
Passend onderwijs
De sectororganisaties, vakorganisaties en het ministerie van OCW hebben een definitief akkoord 

bereikt over de personele gevolgen in het nieuwe stelsel Passend onderwijs. Eind 2012 bereikten 

ze een principeakkoord dat nog aan verschillende achterbannen is voorgelegd. Inmiddels zijn alle 

partijen, waaronder de AVS, definitief akkoord.

>CultureleenKunstzinnigeVormingblijft
verplichtexamenvak
Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. 

Wel krijgt het kunst- en cultuuronderwijs een kwaliteitsimpuls zodat scholen het kunst- en 

cultuuronderwijs aantrekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun leerlingen. Dat heeft de 

ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris.

Doel van het akkoord is om de expertise van het 

personeel in het nieuwe stelsel zo veel mogelijk te 

behouden en ontslag zo veel mogelijk te voorkomen. 

De afspraak biedt een landelijk kader en moet op het 

niveau van het samenwerkingsverband voor maatwerk 

zorgen. Staatssecretaris Sander Dekker, de sectoror-

ganisaties en de vakcentrales hebben afgesproken dat 

het invoeren van Passend onderwijs geen negatieve 

invloed mag hebben op de specifieke expertise met 

betrekking tot leerlingen die extra ondersteuning 

goed kunnen gebruiken. De hulp van werkgevers in 

het onderwijs is nodig om te kunnen bepalen of die 

afspraak wordt nageleefd.

Monitor
De landelijke begeleidingscommissie – bestaande uit 

leden van de akkoordpartners – volgt de uitvoering van 

het akkoord onder andere op basis van een monitor, 

waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de werkelijke 

(onder meer personele) gevolgen van de invoering van 

Passend onderwijs zijn. De nulmeting voor de besturen 

met scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, de 

regionale expertisecentra en de samenwerkingsverban-

den WSNS liep tot 1 juli 2013 en geeft een landelijk 

beeld van het verloop van betrokken personeel. Het 

Participatiefonds voerde deze nulmeting uit en moni-

tort ook de komende jaren de situatie van het betrok-

ken personeel. De betrokken partijen overleggen daar-

naast regionaal over de problematiek. <

> Meer informatie: www.participatiefonds.nl en 

www.passendonderwijs.nl

Met dit besluit komt het huidige kabinet tegemoet aan 

de kritische reacties van docenten op het bericht dat 

CKV geschrapt zou worden als verplicht examenvak. 

Het vorige kabinet ontving een storm van kritiek uit 

het onderwijsveld, toen toenmalig onderwijsminister 

Van Bijsterveldt in oktober 2012 voorstelde dat scholen 

zelf mochten bepalen hoe zij culturele en kunstzinnige 

vorming wilden aanbieden. Scholen zouden volgens 

haar zo meer tijd kunnen besteden aan de kernvakken 

Nederlands, Engels en wiskunde.

Minister Bussemaker is van mening dat afschaffing van 

het vak CKV niet leidt tot beter onderwijs en betere 

prestaties van leerlingen op de vakken Nederlands, 

Engels en wiskunde. Wel moet de kwaliteit van het 

kunst- en cultuuronderwijs omhoog. Scholen krijgen 

meer vrijheid in de manier waarop het vak CKV wordt 

gegeven. Zo vervalt de verplichting tot deelname aan 

zes of acht culturele activiteiten. Het nationaal exper-

tisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) onderzoekt op 

verzoek van het kabinet hoe scholen het vak CKV aan-

trekkelijker en waardevoller kunnen maken voor hun 

leerlingen. <

Augustus 2013 Kadernieuws8 



>Maatschappelijkestagenietlangerverplicht
De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte 

eindexameneis meer.

Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht 

te stellen, kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven 

aanbieden of niet. Scholen kunnen ervoor kiezen de 

stage in te zetten als één van de instrumenten waar-

mee ze invulling geven aan hun wettelijke burger-

schapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de 

vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in 

te vullen. Volgens staatssecretaris Dekker komt dit de 

diversiteit van het onderwijsaanbod ten goede en past 

dit bij het algemene streven van het kabinet om scho-

len meer ruimte te geven voor eigen afwegingen bij de 

invulling van het curriculum. Dekker in een brief aan 

de Tweede Kamer: “Ik vind het belangrijk dat scholen 

vrijheid hebben om zelf hun onderwijs en leeromge-

ving in te richten, passend bij hun onderwijsvisie.”

De extra middelen die scholen tijdelijk kregen voor 

de invoering van de maatschappelijke stage worden 

stopgezet nu ook de verplichting vervalt. Hiermee 

wordt vanaf schooljaar 2015/2016 55 miljoen gekort op 

de lumpsum van vo-scholen, een bezuiniging uit het 

Regeerakkoord. De verplichte maatschappelijke stage 

vervalt met ingang van 1 augustus 2014 en de extra 

bekostiging vervalt een jaar later. <

> De Kamerbrief ‘Afschaffing wettelijk verplichte 

maatschappelijke stage’ is te downloaden via www.avs.nl/
vo/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/

maatschappelijke-stage.

>‘Huiswerkbevordert
socialeongelijkheid’

Huiswerk,endanvooraldebemoeienisvanouders,
bevordertsocialeongelijkheid.DatsteltdeDuitse
onderwijskundigeJuttaAllmendingerindeDuitse
KrantDieWelt.Zijpleitdanookvoorhetafschaffen
vanhuiswerkeneenuitbreidingvandeschooldag.

Volgens Allmendinger besteden hoog opgeleide ouders 

meer tijd in het begeleiden van hun kinderen bij het 

maken van huiswerk, wat deze kinderen een voor-

sprong op school oplevert. Kinderen uit lagere milieus 

moeten zelf hun huiswerk maken en hebben soms 

geen eigen kamer waar ze in alle rust kunnen leren. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet geholpen 

worden bij hun huiswerk een achterstand op school 

oplopen. Allmendinger pleit ervoor dat scholen in 

Duitsland de lesdag anders inrichten. Leerlingen 

moeten in kleine groepjes aan de slag met de stof. 

Om lessen en huiswerk te kunnen combineren moet 

de schooldag verlengd worden, zodat er genoeg tijd is 

voor het leren en verwerken van de lesstof. <

>Beleid vervangings-
betrekkingen niet 
gewijzigd

Tenopzichtevanhetreglement2012/2013zijnerin
hetReglementParticpatiefonds2013/2014geen
inhoudelijkeveranderingendoorgevoerdwatbetreft
vervangingsbetrekkingen.

Door diverse publicaties is enige verwarring ontstaan 

over de situatie bij beëindiging van vervangingsbe-

trekkingen. De indruk is gewekt dat het Reglement 

Participatiefonds 2013/2014 zodanig is gewijzigd dat 

elke beëindiging van een invalbetrekking gemeld 

moet worden bij het fonds. Dit is niet het geval. Het 

Participatiefonds meldt op www.participatiefonds.nl 
dat er geen wijzigingen zijn opgetreden. Wel geeft 

het fonds aan dat vervangingsbetrekkingen niet meer 

in één artikel zijn samengevat, maar dat elke vervan-

gingsgrond in een apart artikel wordt genoemd. Er 

zijn aparte artikelen over vervanging in verband met 

afwezigheid door ziekte, schorsing, ouderschapsverlof, 

etcetera. Volgens het fonds staat in de aanhef van deze 

artikelen abusievelijk de terugkeer van de afwezige 

werknemer vermeld als reden waarom het dienst-

verband van de vervanger niet wordt voortgezet. Het 

Participatiefonds toetst de afwezigheidsgrond van de 

vervangen werknemer, maar er wordt niet gekeken of 

de afwezige weer is teruggekeerd. <
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> Meldcode huishoudelijk geweld en kinder-
mishandeling ingevoerd
Per 1 augustus 2013 zijn de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) 

en Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) gewijzigd door invoering van de meldcode huishoudelijk 

geweld en kindermishandeling.

Door deze wetswijzigingen dient het bevoegd gezag voor 

het personeel een meldcode vast te stellen, waarin staps-

gewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk 

geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die 

er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat 

mogelijk hulp kan worden geboden. Sinds 1 juli 2013 zijn 

beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij 

vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Uit onderzoek blijkt dat professionals die werken met een 

meldcode drie keer zo vaak ingrijpen als collega’s die zo’n 

code niet gebruiken. Beroepskrachten moeten daarom 

beschikken over een meldcode voor het omgaan met signa-

len van geweld.

Voor het primair onderwijs is artikel 4b ingevoegd, voor de 

WEC artikel 5 en voor de WVO artikel 3b. <

>Noggeenstructureleplaatsin
lerarenopleidingenvoorcommunities
Lerarenopleidingen vinden het leren in communities – leergemeenschappen – belangrijk voor hun 
leraren in opleiding, maar geven deze nog niet structureel en expliciet een plaats in de opleidingen. 
Dit concludeert promovenda Inne Vandyck, die onderzoek deed aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

naar manieren om community-ontwikkeling in lerarenopleidingen te stimuleren.

In zo’n community is een groep leerkrachten sociaal van 

elkaar afhankelijk, ze discussiëren en nemen beslis-

singen samen, en delen en ontwikkelen kennis. Voor 

aankomende leerkrachten zijn dit soort communities 

belangrijk om het vak te kunnen leren. Vandyck deed 

onderzoek op drie lerarenopleidingen en constateerde 

dat deze opleidingen samenwerking tussen leerkrach-

ten in opleiding wel belangrijk vinden, maar niet syste-

matisch implementeren.

De onderzoekster bestudeerde de ontwerpprincipes 

voor communities en andere factoren die een rol spelen 

bij de ontwikkeling en instandhouding ervan. Volgens 

Vandyck zijn er vijf belangrijke principes: leerkrachten 

moeten gelijkwaardig samenwerken en communiceren, 

verplicht worden om een bijdrage te leveren, elkaar 

goed leren kennen, reflecteren op de samenwerking en 

de groep profileren als eenheid. Vooral het goed leren 

kennen van elkaar bleek een significante rol te spelen 

bij het reflecteren op ervaringen.

Leiderschapsstijlen
Verder concludeerde Vandyck op basis van haar onder-

zoek dat lerarenopleiders en mentoren zich bewust 

moeten zijn van hun leiderschapsstijl. “Ideaal is een 

balans tussen twee soorten activiteiten. De eerste soort 

zijn transformationele activiteiten waarbij een leider 

motiveert, inspireert, stimuleert en betrokkenheid 

toont. De tweede soort zijn transactionele activiteiten 

die gericht zijn op corrigeren en belonen. Zo wordt 

gespreid leiderschap mogelijk, waarbij ieder commu-

nitylid leiderschap kan nemen en verwerven”, aldus 

Vandyck.

Vandyck raadt lerarenopleidingen aan om bewust aan 

de slag te gaan met het samenwerkingsproces in de 

community, de doelen van de groep en de rol van de 

formele leider. De focus op het samenwerkingsproces 

stimuleert leerkrachten in hun professionele ontwik-

keling en leerkrachten in opleiding in het leren func-

tioneren in een groep.

Het onderzoek ‘Fostering Community Development in 

School-University Partnerships’ is gefinancierd door 

de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, 

een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). <

> De AVS voorziet schoolleiders en -bestuurders in hun 

behoefte aan een klankbord of sparringpartner via – nieuwe! 

– lerende netwerken over actuele onderwerpen, passend bij 

hun ambitie en functie. Fysieke en online bijeenkomsten met 

vakgenoten, waar zij samen inspiratie vinden, visie 

ontwikkelen en een strategische koers uitzetten.

Zie www.avs.nl/pifo/lerendenetwerken.
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>Eenopdriedocentengetuigevan
antisemitismeindeklas
Een op de drie docenten was het afgelopen jaar getuige van antisemitische voorvallen in de 

klas. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting naar antisemitisme in het 

voortgezet onderwijs.

> Samenwerking tussen musea en scholen 
gestimuleerd
Musea moeten meer samenwerken met andere musea of andere organisaties zoals scholen, nieuw 

publiek bereiken en aantoonbare resultaten boeken met cultuuronderwijs. Dit schrijft minister 

Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer over het sterker en ondernemender maken 

van musea.

Veel van de antisemitische voorvallen zijn voetbal-

gerelateerd. 40 procent van de docenten geeft aan 

hier een of meerdere keren mee te maken te hebben 

gehad. Dit voetbalgerelateerd antisemitisme kent zijn 

oorsprong in rivaliteit tussen fanschares van verschil-

lende voetbalclubs en manifesteert zich nu, behalve 

in voetbalstadions, ook op middelbare scholen. 

Antisemitische opmerkingen doen zich ook voor tegen 

de achtergrond van het Midden-Oostenconflict. Een op 

de vijf docenten rapporteert beledigingen van Joden 

in deze context. Holocaustontkenning of -bagatellise-

ring komt ook regelmatig voor, een op de tien docen-

ten is het afgelopen jaar hiermee geconfronteerd. 

Antisemitisme komt op alle onderwijsniveaus voor, 

van praktijkschool tot vwo, met een lichte oververte-

genwoordiging in het vmbo.

Ondanks het feit dat antisemitische voorvallen in het 

voortgezet onderwijs in 2013 minder vaak voorkomen 

dan in 2004, respectievelijk 35 tegenover 50 procent, 

laten de uitkomsten van het onderzoek zien dat tegen-

gaan van antisemitisme in het voortgezet onderwijs 

hard nodig blijft. Daarbij moeten succesvolle aanpak-

ken, zoals educatie over de Holocaust en over vooroor-

delen die aan antisemitisme en andere vormen van 

discriminatie ten grondslag liggen, worden gecon-

tinueerd. Tegelijkertijd moet gezocht worden naar 

oplossingen voor nieuwe problemen, zoals het voetbal-

gerelateerd antisemitisme op scholen. Ronald Leopold, 

directeur van de Anne Frank Stichting, wil dat er meer 

geïnvesteerd wordt in educatie om antisemitisme op 

school tegen te gaan: “Jongeren moeten vooral leren 

dat antisemitisch gedachtegoed ongepast is en een 

gevaar vormt voor een veilige samenleving.” <

Om musea te belonen voor meer samenwerking stelt 

minister Bussemaker tot 2017 Y 2 miljoen per jaar 

beschikbaar. Vanaf 2017 wordt van het huidige bud-

get voor de rijksmusea 2,5 procent opzij gezet om de 

samenwerking verder te stimuleren. De subsidie aan 

musea wordt na 2017 afhankelijker van de resultaten 

die zij boeken. Naast het extra geld voor samenwerking 

is er in de periode 2013-2016 Y 2 miljoen beschikbaar 

voor talentontwikkeling en wetenschappelijk onder-

zoek, digitalisering en een prijs voor het beste samen-

werkingsproject tussen scholen en musea. Want voor 

goede cultuureducatie is de rol van de leraar cruciaal, 

benadrukt de minister.

Bussemaker wil een doorlopende leerlijn cultuuredu-

catie voor het primair onderwijs. “Ik verwacht van de 

musea dat zij scholen actief helpen bij de mogelijke 

invulling van deze leerlijn. Musea hebben steeds meer 

kennis van het onderwijsveld. Zij zetten met educatie 

in op het publiek van de toekomst.” De minister vindt 

het belangrijk dat niet alleen de scholen naar de musea 

toekomen, maar ook omgekeerd, dus dat musea met 

objecten naar de scholen toegaan. “Museale objecten 

kunnen een belangrijke rol spelen in het onderwijs. 

Door voorwerpen met eigen ogen te zien, er een ver-

haal over te horen en er dan ook nog iets mee te doen, 

zoals voelen of ruiken, wordt de lesstof aanschouwelijk 

gemaakt en het leren gestimuleerd.”

Om draagvlak en creativiteit te creëren moet samen-

werking vooral vanuit de musea zelf tot stand komen, 

vindt Bussemaker. <
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> ‘Haal onderwijs aan jonge kinderen
uit toets cultuur’
In navolging van een zwartboek van de Werkgroep Steunpunt Kleuteronderwijs, overhandigde de 

Vereniging Jonge Kind (VJK) onlangs een petitie aan de Vaste Kamercommissie OCW. De vereniging 

vindt dat er iets goed mis is met het onderwijs aan het jonge kind en dat ook de leerkrachten daar 

onder lijden. De bijna 1.000 ondertekenaars willen dat de angst over de vroegkinderlijke ontwikkeling 

wordt losgelaten.

>Effectenvanvoorenvroegschoolseeducatie
onderzocht
Het Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek 

Primair Onderwijs (BOPO) de relatie tussen voor- en vroegschoolse educatie (vve) en kinderlijke 

ontwikkeling onderzocht. Er werd gekeken naar de effecten van deelname aan en de kwaliteit van 

vve, maar ook naar de invloed van een doorgaande lijn.

“Er lijkt angst te bestaan voor uitval in de  samenleving 

van met name allochtone kinderen en kinderen in 

bepaalde regio’s. Daarom wordt alle onderwijs en 

opvoeding aan jonge kinderen krampachtig vormge-

geven vanuit o.a. vve-methodes”, aldus de petitie. Die 

werd ondertekend door de 412 leden van de Vereniging 

Jonge Kind en 548 leden van de Werkgroep Steunpunt 

Kleuteronderwijs, bericht de Besturenraad.

De petitie heeft als doel het onderwijs aan jonge kin-

deren uit de ‘toetscultuur’ te halen en de opleiding 

van leerkrachten te verbeteren. “De gedachte van de 

brede inzetbaarheid, dat leerkrachten van groep 1 tot 

en met 8 kunnen lesgeven, is achterhaald”, vindt VJK-

voorzitter Anne Machiel over de lerarenopleiding. “In 

de praktijk wisselt maar 5 procent van de leerkrachten 

van groep, de meesten blijven altijd dezelfde groepen 

lesgeven. Nu wordt op de hogescholen de specialisa-

tie jonge kind als module van vier maanden aange-

boden. Dat kan niet: werken met jonge kinderen is 

een apart vak. Voor zo’n specialisatie moet je twee jaar 

uittrekken.”

Niettoetsbaar
“De wetenschap dat ontwikkeling tussen 0 en 7 jaar in 

sprongen verloopt en dus niet toetsbaar is, dreigt verlo-

ren te gaan”, schrijft Machiel in de petitie. “Ook jonge 

leerkrachten voelen dat ze in de tang zitten van besturen, 

schoolleidingen en inspectie. Hun gezond verstand zegt 

hen dat er anders gewerkt moet kunnen worden met jonge 

kinderen.” De VJK wil dat de leerkracht de regie terug-

krijgt over het onderwijsproces en ruimte krijgt om de 

 lessen aan jonge kinderen anders in te richten.

De Kamerleden zijn uitgenodigd op scholen te komen 

kijken. Vervolgens wil Machiel met een handboek voor de 

Kamerleden komen. Tot slot wordt er onder andere van-

uit de Stenden Hogeschool gewerkt aan een curriculum 

voor pabo’s. “Een échte opleiding voor werken met het 

jonge kind.” <

Het onderzoek bestond uit twee deelonderzoeken. Eén 

onderzoek naar deelname aan en kwaliteit van voor- en 

vroegschoolse educatie (vve) en de relatie met de ontwik-

keling van kinderen. En een ander onderzoek naar de 

aansluiting of ‘doorgaande lijn’ tussen de voorschoolse 

periode en de kleutergroepen en tussen de kleutergroe-

pen en groep 3. De onderzoeken werden uitgevoerd met 

behulp van data uit het pre-COOL-cohortonderzoek.

Deelnameaanenkwaliteitvanvve
Kinderen die zowel in de voor- als vroegschoolse fase 

aan vve deelnamen, presteerden niet beter dan kinde-

ren die hier alleen in de voor- óf vroegschool aan deel-

namen, blijkt uit het onderzoek naar deelname aan vve 

en de latere ontwikkeling van kinderen. Het onderzoek 

geeft wel aanwijzing dat deelname aan een voorschool-

se voorziening er toe doet: de kinderen die niet naar 

een voorschoolse voorziening gingen maar wel naar 

een basisschool gaan met een vve-programma, scoren 

het slechtst op taal, ook nog in groep 2. Gelet op hun 

achtergrondkenmerken komen deze kinderen in aan-

merking voor voorschools vve, maar ze gingen hier niet 
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naar toe. Hoe de loopbaan van deze kinderen verder 

verloopt en of deze kinderen hun achterstand geduren-

de hun basisschoolperiode nog inhalen, moet eventueel 

toekomstig onderzoek op de cohortdata uitwijzen.

Kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met 

een hogere kwaliteit van randvoorwaarden en procesken-

merken (de pedagogisch-didactische aanpak op rekenen, 

taal, wetenschap en techniek, ondersteuning van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling) scoren niet beter op 

cognitieve en sociaal-emotionele variabelen bij instroom 

in de basisschool. In dit onderzoek is dus geen duidelijke 

relatie tussen kwaliteitsaspecten van voorschoolse opvang 

en de kinderlijke ontwikkeling gevonden. De invloed van 

‘kwaliteit’ in de kleutergroepen op de ontwikkeling blijkt 

wisselend. De meeste kwaliteitsvariabelen laten geen rela-

tie zien met de kinderlijke ontwikkeling, behalve de ‘dub-

bele bezetting’ op de groep: een hogere dubbele bezetting 

gaat samen met hogere scores op taal, vergeleken met 

geen of een lagere dubbele bezetting. Bij rekenen is echter 

juist sprake van een negatieve relatie met dubbele bezet-

ting. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn 

dat dubbele bezetting vooral wordt gebruikt voor taalsti-

mulering en dat veel aandacht hiervoor ten koste gaat van 

de rekenvaardigheden.

Doorgaandelijn
In voorschoolse voorzieningen en basisscholen die al jaren 

samenwerken in het kader van vve, worden aspecten van 

een doorgaande lijn goed gerealiseerd. Een vergaande pro-

grammatische afstemming, het systematisch volgen van 

de ontwikkeling van kinderen en systematische gegevens-

overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool zijn 

kenmerkend. Ook is er veel aandacht voor de aansluiting 

tussen groep 2 en groep 3, de van oudsher bekende breuk 

in het curriculum van de basisschool.

Een doorgaande lijn blijkt echter geen positief effect 

te hebben op de latere leerprestaties en het sociaal-

emotioneel functioneren van kinderen. Dat geldt zowel 

voor de overgang van de voorschoolse voorziening naar 

de basisschool als voor de overgang van de kleutergroep 

naar groep 3 en verder. Dit heeft er vermoedelijk mee te 

maken dat op instellingen en scholen waar de zwaarste 

achterstandsgroep aanwezig is ook de meeste inspannin-

gen worden gedaan om de doorgaande lijn te realiseren. 

Maar kennelijk is dat nog niet voldoende om de achter-

stand die deze groep heeft ten opzichte van meer kans-

rijke leerlingen, weg te werken. <

> Meer informatie: www.kohnstamminstituut.uva.nl

> Basisscholen Tilburg worden integrale kindcentra
Basisscholen in Tilburg veranderen de komende jaren in integrale kindcentra (ikc). Dat houdt in dat 

er een volledig aanbod is van opvang, onderwijs en peuter- en welzijnsvoorzieningen voor kinderen 

van 0 tot 12 jaar. Deze trend doet zich ook elders in Nederland voor.

De gemeente Tilburg, de schoolbesturen en Kinderstad 

(opvang) hebben daarover afspraken gemaakt. Het gaat 

bij een ikc zowel om een fysieke locatie als een nieuwe 

organisatievorm. Met deze nieuwe aanpak moeten de 

‘breuklijnen’ tussen de diverse voorzieningen, die voor 

een deel van de kinderen voor overgangsproblemen 

zorgt, verdwijnen. Er ontstaat dan een doorlopende 

pedagogische onderwijslijn. De nieuwe koers is een 

uitwerking van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor 

0- tot en met 12-jarigen.

Om ervaring op te doen met de nieuwe aanpak wor-

den er acht pilots opgestart, waarbij de ontwikkeling 

van het kind centraal staat in een leerrijke omgeving. 

Het ligt in de bedoeling dat de ouders de meerwaarde 

ervan inzien. Ook is er ruimte om de verbindingen met 

de transities Jeugdzorg en Passend onderwijs vorm te 

geven. Zoveel mogelijk disciplines werken samen om 

deze ambities waar te maken. Uiteindelijk moet dat 

resulteren in een basismodel ikc voor heel Tilburg. <

> De AVS heeft trainingsaanbod op het gebied van (o.a.) 

brede scholen en integrale kindcentra. Meer informatie: 

www.avspifo.nl

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 ElmaConnectingBusiness. In geval van 
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

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

AdvertereninKaderPrimairofKadernieuws?
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> ‘De Vreedzame School werkt’
De Vreedzame School is een theoretisch goed onderbouwd en werkzaam programma om van de 
basisschool een democratische gemeenschap te maken en de persoonlijke en maatschappelijke 
vorming van leerlingen gestalte te geven. Dat concludeert pedagoog Leo Pauw – tevens 

projectleider Vreedzame School bij de CED-Groep/Eduniek – in zijn proefschrift.

>Stedelijktoelatingsbeleidbasisonderwijs
Amsterdam
De Amsterdamse schoolbesturen van de basisscholen stellen samen met de gemeente een 

uniforme manier van aanmelden voor Amsterdamse kleuters voor. Uitgangspunt: ouders in de 

hele stad krijgen de keuze uit een divers aanbod van meerdere scholen en hebben voorrang 

op scholen in hun directe woonomgeving.

Scholen zijn sinds 2006 verplicht om aandacht te beste-

den aan actief burgerschap. De inspectie constateert 

dat er weinig vooruitgang is te zien in de ontwikkeling 

van burgerschapsonderwijs. De Onderwijsraad vraagt 

om een verdere kennisopbouw op het terrein van bur-

gerschapsvorming. Dit roept vragen op over hoe burger-

schapsonderwijs eruit moet zien en wat de invloed is 

van school, ouders, buurt, straat en andere contexten 

waarin kinderen zich begeven.

Pauws proefschrift draagt bij aan de kennisopbouw 

rondom burgerschapsvorming in het onderwijs. 

Hij onderwerpt de Vreedzame School aan een evaluatie-

onderzoek, dat aantoont dat het programma door veel 

scholen is ingevoerd, theoretisch goed onderbouwd 

is en dat het in de ogen van de deelnemende scholen 

werkzaam blijkt en beklijft. Verder doet Pauw een 

aantal aanbevelingen voor een zinvolle relatie tussen 

onderwijs en burgerschapsvorming. <

> Meer informatie: www.devreedzameschool.net

De schoolbesturen en de gemeente delen al langer de 

ambitie om te komen tot een eenduidige en transpa-

rante Amsterdamse aanpak voor het aanmelden en 

plaatsen van kleuters op de basisschool. Veel ouders 

worden bij het zoeken van een basisschool voor hun 

kind geconfronteerd met forse problemen zoals voor-

rang voor vroege inschrijvers, onzekerheid of er genoeg 

plaats is op de school van voorkeur, verschillende 

regelingen in één stad, stadsdeel of zelfs in een buurt, 

onduidelijkheid over het toelatingsbeleid en beperkin-

gen voor ouders die net op een grens van een buurt of 

stadsdeel wonen.

In de afgelopen twee jaar hebben 74 scholen in West, 

Zuid en Oost (Watergraafsmeer) ervaring opgedaan met 

een gezamenlijk en uniform toelatingsbeleid. De tijd is 

rijp om, voortbouwend op deze ervaringen, de volgende 

stap te zetten en door te groeien naar een stedelijk 

toelatingsbeleid.

De kaders die schoolbesturen en gemeente samen 

 vastgesteld hebben zijn:

•  Alle kinderen hebben voorrang op minimaal zes 

scholen in hun directe woonomgeving.

•  Het toelatingsbeleid op alle scholen is eenduidig en 

transparant, garandeert de rechtsgelijkheid en biedt 

keuzevrijheid.

•  Scholen zijn in belangrijke mate een afspiegeling 

van de buurt.

•  De schoolbesturen en gemeente zorgen voor 

voldoende kindplaatsen voor kinderen in hun 

woonomgeving.

Het schooljaar 2013/2014 wordt gebruikt om deze 

uitgangspunten uit te werken naar een regeling die 

op hoofdlijnen in de hele stad gelijk is. Het einddoel 

is dat vanaf december 2015 alle kleuters die naar een 

Amsterdamse basisschool gaan volgens het nieuwe 

beleid zijn aangemeld en geplaatst. De schoolbesturen 

hebben de ambitie dat in 2016 minimaal 75 procent 

van de kinderen een plaats op een eerste voorkeur-

school krijgt en minimaal 90 procent van de kinderen 

op één van de voor hen van toepassing zijnde voor-

rangsscholen in hun woonomgeving terecht kan. <
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De Arnhemse Montessori School (AMS, 04ML) 
zoekt, wegens vertrek van de huidige directeur, 
een nieuwe directeur. 

Voor alle informatie met betrekking tot deze 
vacature verwijzen wij u naar www.fluvius.nl, 
daar treft u het functieprofiel aan met  
bijbehorend competentieprofiel.  
Wij ontvangen uw sollicitatie graag voor  
28 september 2013. 

Solide Spelverdeler

Directeur

Fluvius zoekt per direct een

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 20-08-13   14:46
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>Terugbrengennagalmtijdleidttotbetere
lesenleerprestaties
Het verbeteren van de akoestiek door het terugbrengen van de nagalmtijd in klaslokalen leidt tot 

betere les- en leerprestaties, sneller begrip van de lesstof door leerlingen en minder stress bij 

leraren. Nieuw onderzoek – de Essex Study – toont de relatie tussen nagalmtijd en geluidniveaus 

en de invloed op leerlingen en leraren.

Het was al bekend dat lawaai – van buiten en binnen de 

school – de schoolprestaties sterk beïnvloedt. Dat het 

aanpakken van het specifieke aspect van nagalmtijd in 

het lokaal een ingrijpend effect heeft op zowel leerlin-

gen als leraren, is nu voor het eerst uitgebreid aange-

toond, in lokalen die ook echt gebruikt werden, met de 

daarbij behorende geluidniveaus en effecten hiervan.

Onderzoek van een half jaar in tien klassen met 11 tot 

14-jarigen in vier verschillende lokalen – waarbij nie-

mand wist dat de lokalen waren aangepast – toont dit 

zowel subjectief als objectief aan. Het onderzoek liet 

zien dat in lokalen waarin de nagalmtijd het kortst was, 

een bijkomend effect ontstond: de leerlingen maakten 

zelf ook minder geluid. Hierdoor kon de leraar zach-

ter spreken en toch goed verstaanbaar zijn, en zo de 

stem minder belasten. In het onderzoek werden zowel 

kinderen met en zonder gehoorbeperking betrokken. 

Het onderzoek laat concreet verbeteringen zien die ont-

staan door het nemen van de juiste akoestische maatre-

gelen in klaslokalen. Bij het IcDuBo in Rotterdam staat 

sinds dit jaar een ‘perfect klaslokaal’ waar onder meer 

het effect van nagalmtijd kan worden ervaren.

Ondanks verschillende richtlijnen voor goede omstan-

digheden voor zowel luisteren als spreken in scholen, 

wordt er nog steeds veel lesgegeven in lokalen die 

akoestisch gezien ondermaats zijn. Tegenwoordig is 

er vaker sprake van renovatie van bestaande schoolge-

bouwen dan van nieuwbouw. Ook worden vaak andere 

gebouwtypes getransformeerd naar een schoolfunctie. 

Daardoor blijven onwenselijke akoestische situaties 

steeds langer voortbestaan.

> Meer informatie: http://ecophon.pressdoc.com
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e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

>Colofon
Redactie
Vanja de Groot, Winnie Lafeber, Ellen Olbers, Tineke Snel, Harry van Soest en Jan Stuijvers

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

per jaar en is gratis voor leden van de AVS. Niet-directieleden betalen t 120 (excl. 6% BTW) 

in combinatie met Kader Primair (prijs per 1 augustus 2012).

AdvertereninKadernieuws?
Neem contact op met Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key account manager), 

tel. 0226-331692, avs@elma.nl, www.elma.nl

20 juli t/m 1 september
Zomervakantie midden

9 september
Diner Pensant over ouderbetrokkenheid

11, 12 en 13 september
Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid

11 september
Opleiding Middenkader

17 september
Hoe voer ik als directeur goede 

medezeggenschap?

19 september
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor 

onderwijsgevenden

24 september
Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, 

lust of last?

Opbrengstgericht Leiderschap – van moetisme 

naar moreel besef

25 september
Op welke wijze wordt medezeggenschap 

professioneel gevoerd? – voor (G)MR-leden

26 september
Professioneel bestuurder

Lerende Topscholen: Van goed naar 

uitmuntend

27 september
Theorie U: diepe zelfreflectie en leren van 

de toekomst

Meer informatie en inschrijven:

www.avs.nl/agenda

www.avspifo.nl

(onder voorbehoud)

Opleidingen, trainingen, coaching 
en lerende netwerken

Eenlevenlang
professionaliseren
Maak werk van (uw) professionele ontwikkeling! De AVS biedt 

opleidingen, trainingen en coaching voor teams en leidinggevenden 

in het onderwijs: van middenmanagers tot bestuurders. En alles daar 

tussenin.

Ook voorzien wij in uw behoefte aan een klankbord of sparringpartner via onze – nieuwe! – 

lerende netwerken over actuele onderwerpen, passend bij uw ambitie en functie. Fysieke 

en online bijeenkomsten met vakgenoten, waar u samen inspiratie vindt, visie ontwikkelt 

en een strategische koers uitzet.

Nut250kortingmetdeAVSProfessionaliseringsvoucher!
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter waarde van t 950 krijgt u voor 

t 1.200 aan professionaliseringsactiviteiten terug! Zet de t 2.000 die ook de komende 

twee schooljaren voor schoolleiders beschikbaar is (CAO PO) in en maak – individueel of 

collectief – in 2013/2014 en/of 2014/2015 gebruik van opleidingen, trainingen, coaching 

of lerende netwerken. In overleg kan al het AVS Professionaliseringsaanbod op maat 

gemaakt worden.

Dus selecteer voor t 1.200 de scholing waar u behoefte aan heeft en betaal slechts t 950! 

Geef vóór 1oktober op www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher aan of u een of 

meerdere voordeelvouchers wilt aanschaffen (direct inschrijven voor een specifiek 

aanbod is niet nodig en kan op elk gewenst moment de komende twee schooljaren).

> Meer informatie: www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher

7250
voordeel!


