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sociaal psycholoog en veranderdeskundige Léon de 
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Patstelling
Terwijl	ik	dit	schrijf,	komt	het	bericht	binnen	dat	CDA-fractievoorzitter	

Maxime	Verhagen	wel	naar	de	informateur	wil,	maar	niet	wil	praten	met	Rutte	

en	Wilders.	De	kiezer	heeft	Nederland	opgezadeld	met	een	haast	onoplos-

baar	dilemma:	welke	partijen	zijn	bereid	hun	nek	uit	te	steken	in	deze	tijd	

van	draconische	bezuinigingen?	En	dan	ook	nog	met	een	partij	als	de	PVV,	

die	als	grootste	overwinnaar	uit	de	stembusstrijd	is	gekomen.	De	kiezer	heeft	

gesproken,	dat	is	een	niet	terug	te	draaien	situatie,	maar	wat	nu?	Het	is	onte-

genzeggelijk	waar	dat	een	flink	aantal	ideeën	van	de	PVV	moreel	verwerpelijk	

zijn.	Vooral	het	over	één	kam	scheren	van	alle	moslims	is	mij	een	doorn	in	het	

oog	en	vergroot	de	maatschappelijke	scheiding	tussen	bevolkingsgroepen.	

Is	het	onzin	dat	deze	gevoelens	zo	aanslaan	bij	de	bevolking?	Nee,	het	is	

ook	waar	dat	flinke	groepen	jongeren	van	onder	meer	Marokkaanse	afkomst	

onze	wijken	terroriseren	en	dat	nog	steeds	een	flink	aantal	nieuwkomers	niet	

wil	integreren.	Het	is	ook	waar	dat	in	het	verleden	hierop	badinerend	werd	

gereageerd	door	beleidsmakers	en	ordehandhavers.	Maar	de	PVV	slaat	ver	

door	in	haar	afwijzende	houding	tegen	‘de	moslims’	als	geheel.	

Toch	moet	Nederland	geregeerd	worden.	Een	kabinet	over	rechts	met	

VVD,	CDA	en	PVV	lijkt	nu	onmogelijk.	Een	andere	regeringscombinatie	is	

ook	logisch;	ruim	76	procent	van	de	kiezers	heeft	immers	niet	op	de	PVV	

gestemd.	Er	is	haast	geboden,	want	er	is	genoeg	te	doen.

De	ledenraad	van	de	AVS	heeft	op	16	juni	jongstleden	ingestemd	met	een	

onderzoek	naar	een	betere	samenwerking	tussen	de	PO-Raad	en	de	AVS.	

Uitgangspunt	daarbij	is	volgens	de	ledenraad	dat	de	succesvolle	(vakbonds)

belangenbehartiging	van	leidinggevenden	ook	voor	de	toekomst	veiligge-

steld	moet	worden.	AVS	en	PO-Raad	hebben	voor	een	deel	gelijke	belangen;	

een	betere	vertegenwoordiging	van	de	sector	primair	onderwijs	in	het	publie-

ke	debat	en	gezamenlijk	zorgen	voor	een	uitstekende	service	aan	besturen	

en	schoolleiders.	Het	onderzoek	moet	de	meerwaarde	van	deze	samen-

werking	aantonen.	Ook	willen	we	onderzoeken	of	delen	van	de	AVS	en	de	

PO-Raad	niet	kunnen	worden	samengevoegd.	Bestuur	en	ledenraad	van	de	

AVS	zullen	de	uitkomst	van	het	onderzoek	toetsen	aan	onwankelbare	eisen;	

de	belangenbehartiging	en	de	invloed	van	schoolleiders	op	het	beleid	van	de	

sector	mogen	hier	niet	onder	lijden.	Het	is	de	bedoeling	eind	december	2010	

over	de	uitkomsten	te	kunnen	beschikken.	We	houden	u	op	de	hoogte.

Tot	slot	wens	ik	u	allen	een	zeer	goede	en	welverdiende	vakantie	toe	en	dank	

ik	iedereen	met	wie	we	het	afgelopen	jaar	op	een	of	andere	manier	hebben	

samengewerkt.	Ik	hoop	iedereen	weer	gezond	terug	te	zien	in	het	nieuwe	

schooljaar!	_

Kaderspel _ door ton duif
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vvd wél populair onder leerlingen groep 7 en 8

Onderwijspersoneel geeft voorkeur aan D66; 
VVD verliest
D66	is	de	beste	partij	voor	het	onderwijs	volgens	de	bezoekers	van	www.prima-online.nl,	een	platform	

voor	onderwijsprofessionals.	Meer	dan	1.250	mensen	uit	het	onderwijsveld	beantwoordden	de	vraag	‘welke	

partij	is	het	beste	voor	het	basis-	of	voortgezet	onderwijs?’.	De	uitslag	van	de	Prima-poll	wijkt	sterk	af	van	

de	landelijke	verkiezingen.	Leerlingen	gaven	in	tegenstelling	tot	het	personeel	de	voorkeur	aan	de	VVD.

nieuwe regeling

Tien euro per leerling voor veranderingen 
door Passend onderwijs
De	invoering	van	Passend	onderwijs	brengt	een	aantal	wijzigingen	met	zich	mee.	Om	die	veranderingen	het	

hoofd	te	bieden	ontvangen	alle	samenwerkingsverbanden	WSNS	en	de	REC’s	tien	euro	per	leerling.

D66 kreeg in de poll van 

Prima 43 zetels in het  primair 

onderwijs en 52 in het voort-

gezet. In het basisonderwijs 

eindigde de PvdA op de 

tweede plek met 26 zetels 

en het CDA als derde met 20 

zetels. De PvdA eindigde ook 

in het vo als tweede met 27 

zetels en de SP kwam op de 

derde plaats met 20 zetels. 

In tegenstelling tot de lande-

lijke uitslag, zijn de VVD en 

de PVV zowel in het basis- als 

het voortgezet onderwijs, 

hekkensluiters.

Landelijk zijn de VVD en PVV 

juist de grote winnaars. Prima 

vroeg enkele organisaties, 

waaronder de AVS, naar hun 

mening hierover. Voorzitter 

Ton Duif: “Ik ben blij dat de 

PVV zo slecht heeft gescoord 

in de poll, want van dat ver-

kiezingsprogramma word je 

als onderwijskundige niet 

vrolijk. Op school komen juist 

alle culturen samen en dan 

is het tegen elkaar uitspelen 

van groepen geen alternatief. 

Over vijftig jaar praten we niet 

meer over deze verschillen.”

Het CDA is in het basisonder-

wijs als derde geëindigd. De 

AVS denkt dat de denominatie 

nog steeds een belangrijke 

rol speelt in het basisonder-

wijs. Ook bij de keuze voor 

een school door de ouders. 

In het voortgezet onderwijs 

is dit nauwelijks een factor. 

Duif: “Ik denk dan ook dat 

leerkrachten uit loyaliteit CDA 

hebben gestemd in de poll.”

Welke toekomstige coalitie we 

tegemoet kunnen zien? Duif is 

bang dat “een nieuw kabinet 

aan de voorkant investeert 

en tegelijkertijd aan de ach-

terkant weer bezuinigt”. “De 

kans bestaat dat de overheid 

door te investeren meer grip 

op het onderwijs probeert te 

krijgen. Je krijgt dan Engelse 

en Amerikaanse toestanden 

met centrale examens en cen-

trale curricula en dat maakt 

scholen defensief. Daar ben ik 

bezorgd over.” (zie ook artikel 

pagina 26)

Basisschool- 
verkiezingen
Basisschoolleerlingen in groep 

7 en 8 konden van 7 juni tot 

en met 9 juni al stemmen 

tijdens de eerste echte online 

basisschoolverkiezingen, geor-

ganiseerd door Kwintessens 

Uitgevers, Politiek4Kids en 

KlasseTV. De VVD heeft deze 

schaduwverkiezingen gewon-

nen met 24 zetels. Daarna 

volgt de PvdA met 21 zetels 

en de Partij voor de Dieren 

en GroenLinks met beide 20 

zetels. Leerlingen in de basis-

schoolleeftijd vinden natuur, 

milieu en dieren van groot 

belang. De PVV krijgt met 19 

zetels nog net een plaats in 

de top vijf. De boodschap van 

Wilders over strenger straffen 

en een veilige buurt spreekt 

veel leerlingen aan, evenals 

een verdubbeling van het 

aantal gymuren. Opvallend 

zijn de vier zetels voor de Pira-

tenpartij. En tot slot had Rita 

Verdonk (Trots op Nederland) 

van de basisschoolleerlingen 

wel een plaatsje mogen bezet-

ten in de Tweede Kamer.

Voorafgaand aan de verkie-

zingen gingen de leerlingen 

met behulp van lespakketten 

aan de slag met wetenswaar-

digheden op het gebied van 

politiek, democratie, debat-

teren, taalgebruik in discus-

sies, meningsvorming, de rol 

van de Tweede Kamer en de 

verkiezingen. Momenteel zijn 

ze bezig met het vervolg: de 

formatie, het regeerakkoord 

en het samenstellen van een 

kabinet. _

Het geld wordt in de school-

jaren 2010/2011 en 2011/2012 

uitgekeerd. In augustus 2010 

krijgt men het eerste deel 

(5/12) en in februari 2011 het 

tweede (7/12). Het geld wordt 

uitgekeerd aan de centrale 

diensten en kassierscholen 

van de samenwerkingsver-

banden en aan de REC’s. De 

middelen worden ingezet voor 

bijvoorbeeld bij- en nascholing 

van leerkrachten, het opstel-

len van onderwijszorgprofie-

len of extra ondersteuning 

voor leerkrachten in de klas. _
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in drie jaar tijd sterkere verbetering dan in twee jaar

Zeer zwakke scholen verbeteren zich duurzaam
De	Inspectie	van	het	Onderwijs	houdt	intensief	toezicht	op	de	ongeveer	1,5	procent	van	de	scholen	die	zeer	

zwak	zijn.	Uit	het	recente	inspectierapport	'Zeer	zwakke	basisscholen	in	het	basisonderwijs	2006-2010'	

blijkt	dat	scholen	die	'zeer	zwak'	verklaard	worden	zich	bijna	allemaal	binnen	twee	jaar	weten	te	verbeteren.	

Dit	zijn	meestal	duurzame	verbeteringen:	vaak	weten	scholen	zich	in	de	loop	der	jaren	nog	verder	te	

verbeteren.

bonden trekken gezamenlijk aan de bel

Eerste klus nieuwe Kamer: onderwijs -
salarissen redden
De	nieuwe	leden	van	de	Tweede	Kamer	hebben	de	belangrijke	taak	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	onderwijs	

niet	met	achterstand	begint	aan	een	nieuwe	kabinetsperiode.	De	gezamenlijke	onderwijsbonden	AVS,	AOb,	

CNVO,	CMHF	en	Abvakabo	hebben	hen	dan	ook	opgeroepen	de	onderwijssalarissen	te	redden.	De	bonden	

willen	dat	de	Kamer	nog	voor	het	zomerreces	in	een	apart	debat	hierover	demissionair	minister	Rouvoet	

ter	verantwoording	roept.

Een klein deel van de scho-

len heeft nog een derde jaar 

nodig om van het oordeel 

'zeer zwak' af te komen. Het 

blijkt echter dat deze scholen 

zich na deze verlenging ster-

ker verbeterd hebben dan de 

zeer zwakke scholen die zich 

binnen de termijn van twee 

jaar wisten te verbeteren.

In het onderzoek zet de 

inspectie uiteen wat de ken-

merken zijn van zeer zwakke 

basisscholen, hoe deze scho-

len zich verbeteren en of deze 

verbeteringen duurzaam zijn. 

Zeer zwakke scholen scoren 

vooral zwak op leerlingen-

zorg, de didactiek en de kwa-

liteitszorg. Vaak blijken de 

scholen voordat ze zeer zwak 

werden al te lage opbreng-

sten en een onvoldoende 

onderwijsproces te hebben 

gehad. Schoolbesturen en 

-directies hadden vaak niet in 

de gaten dat de kwaliteit van 

hun school achteruitging. _

Meer informatie: 

www.onderwijsinspectie.nl

Het huidige demissionaire 

kabinet heeft voorgesteld de 

salarissen van onderwijsper-

soneel in 2010 te bevriezen. 

Dit terwijl de salarissen in 

de markt wel bescheiden 

groeien en het de afspraak 

was de lonen mee te laten 

stijgen met de markt. En 

leerlingen hebben behoefte 

aan meer nieuwe topdocen-

ten, onderwijsondersteuners 

en schoolleiders. Deze nul-

lijn jaagt personeel weg uit 

het onderwijs en schrikt 

nieuw personeel af, aldus de 

bonden. Vooral het personeel 

in het basis- en voortgezet 

onderwijs (bijna 300.000 

werknemers) gaat dit direct 

merken. 

Maar als het demissionaire 

kabinet zijn zin krijgt wordt 

het personeel nu al op ach-

terstand gezet. Een ruime 

Kamermeerderheid nam 

echter op 22 april van dit jaar 

de motie Azough aan die zich 

uitspreekt tegen dit plan. Na 

de verkiezingen is de meer-

derheid voor die motie alleen 

nog maar gegroeid. 

Vastlopende cao-
onderhandelingen 
Het basisonderwijs kan niet 

beginnen met onderhandelen 

als het kabinet vasthoudt aan 

de nullijn. Dat betekent voor 

ruim 175.000 werknemers 

geen nieuwe cao, dus een gro-

tere salarisachterstand. In het 

voortgezet onderwijs komen 

de bonden en de werkgevers er 

ook niet uit. 

De bonden willen dat de Kamer 

de onderwijsparagraaf van de 

maatregel uit de Voorjaarsnota 

in een apart debat behandelt 

en een goede oplossing zoekt 

voor de lerarensalarissen. Bon-

den vragen een loonstijging 

van 1,25 procent. Daarvoor is 

het beloofde budget voor 2010 

nodig. De bonden: “Als de nieu-

we Kamer de ambitie om naar 

de top 5 van kenniseconomieën 

te komen serieus neemt, is dit 

gelijk het moment om te laten 

zien dat het ze menens is.” _

Meer informatie: AVS, 

Carine Hulscher-Slot, 

c.hulscher@avs.nl
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lumpsum

Definitieve bekostigingscijfers 
2009/2010 en voorlopige cijfers 
2010/2011 bekend
Op	5	juni	2010	is	de	regeling	‘Aanpassing	bedragen	lumpsumbekostiging	po	2009/2010’	vastgesteld.	

Ten	opzichte	van	schooljaar	2008/2009	is	er	sprake	van	een	opslag	van	2,123	procent.	Ten	opzichte	van	

de	voorlopige	regeling	2009/2010	uit	augustus	2009	is	er	sprake	van	een	stijging	van	1,503	procent.	

De	indexering	voor	het	Bestuur	&	Management-budget	(BM)	bedraagt	eveneens	2,123	procent	(1,503	ten	

opzichte	van	augustus	2009).	De	indexering	voor	het	Budget	voor	Personeels-	en	Arbeidsmarktbeleid	(BPA)	

valt	wat	lager	uit	in	vergelijking	met	2008/2009,	omdat	bepaalde	maatregelen	in	dat	jaar	eenmalig	waren	

en	in	2009/2010	ongedaan	zijn	gemaakt:	1,5	procent	ten	opzichte	van	augustus	2009.

In deze gewijzigde bedragen is 

ook de vergoeding opgenomen 

voor de gestegen loonkosten 

per december 2009, als gevolg 

van de afspraken uit novem-

ber 2009 inzake het conve-

nant Leerkracht. Door een 

versnelde uitbetaling van het 

BPA is feitelijk een voorschot 

verstrekt voor deze stijging 

van de loonkosten.

Nu de definitieve bekostigings-

gegevens over 2009/2010 zijn 

vastgesteld, kunnen binnen-

kort de beschikkingen worden 

verzonden. De nabetaling 

van juni 2010 is in principe 

toereikend om de versnelde 

uitbetaling van de BPA te 

compenseren.

Omdat de ministerraad heeft 

besloten om met ingang van 

2010 de nullijn te hanteren 

voor de sector overheid, 

inclusief onderwijspersoneel, 

wordt de premiestijging per 

januari 2010 niet gecompen-

seerd. Evenmin wordt er in 

de regeling gesproken over de 

compensatie van de gestegen 

ABP-premie per juli 2009 (die 

per 1-1-2010 weer grotendeels 

is teruggedraaid). De loon-

kosten zijn dus wel met deze 

percentages gestegen, maar 

de loonsubsidie compenseert 

dit niet!

Bekostiging 2010/2011
De voorlopige cijfers voor de 

bekostiging 2010/2011 zijn al 

in april 2010 gepubliceerd. 

Hier was sprake van een 

indexering van 1,381 procent 

ten opzichte van de voorlopige 

prijzen in 2009/2010. In juli 

2010 zouden hiervoor nog 

nieuwe cijfers volgen, omdat 

in april 2010 geen rekening 

was gehouden met de pre-

miestijging per januari 2010 

(geraamd op 0,3 procent van 

de loonsom). Omdat de minis-

terraad echter in de Voorjaars-

nota heeft besloten tot de 

nullijn, komt er geen verdere 

verhoging van de lumpsumcij-

fers van april. Deze publicatie 

toont dus de cijfers voor het 

nieuwe schooljaar.

Ten opzichte van de hierboven 

beschreven definitieve cijfers 

over 2009/2010 is er sprake 

van een teruggang van circa 

0,12 procent. Wel moet men 

zich realiseren, dat de loon-

kosten wel die 0,3 procent 

hogere premies bevatten.

Voor het overige zitten in deze 

cijfers ook al de schaalinkor-

tingen per 1-1-2011 en de eer-

ste tranche van de functiemix 

per augustus 2010. En ook de 

doorwerking van de afspraken 

over de salarisontwikkeling 

van de adjunct-directeuren 

is verwerkt (met name de 

afschaffing van de AA-schaal). 

Zoals elk jaar zal tegen het 

eind van schooljaar 2010/2011 

nog een nacalculatie plaats-

vinden, maar voorlopig lijkt 

het verstandig om er rekening 

mee te houden dat ook dan 

de nullijn nog van kracht zal 

zijn. Ook achteraf zal er dus 

geen indexering te verwach-

ten zijn.

Elders is al beschreven dat 

in het schooljaar 2009/2010 

eenmalig een korting van 

Y 7,73 per leerling op het BPA 

was aangebracht, om daar-

mee de kosten voor huma-

nistisch vormingsonderwijs 

en godsdienstonderwijs in 

het openbaar onderwijs te 

dekken. Die korting wordt 

met ingang van 2010/2011 

ongedaan gemaakt. Daarvoor 

worden de parameters voor de 

loonsubsidie met ingang van 

2010/2011 met 0,0001 per leer-

ling verlaagd en met ingang 

van 2011 wordt de formule 

voor de groepsafhankelijke 

vergoeding vereenvoudigd, 

wat ook nog tot een kleine 

korting leidt. _

Op de site van de PO-Raad 

staat een gedetailleerde 

beschrijving van de opbouw 

van de indexering loonsub-

sidie 2009/2010. De integrale 

regeling 2009/2010 is te down-

loaden vanaf www.avs.nl/

dossiers/financien/lumpsum. 

Ook de integrale regeling 

2010/2011 van april 2010 is 

daar te vinden.
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een jaar erbij

Subsidie scholing overblijfmedewerkers verlengd
Vanaf	begin	september	kunnen	scholen	een	beroep	doen	op	de	‘Subsidieregeling	scholing	

overblijfmedewerkers	primair	onderwijs	2007-2010’.	Deze	regeling	wordt	verlengd	met	één	schooljaar.	

Voor	het	schooljaar	2010/2011	is	vier	miljoen	euro	beschikbaar	voor	beroepsgerichte	opleidingen.	

De	regeling	wordt	nog	bekendgemaakt	in	de	Staatscourant.

Voor de kwaliteit van de tus-

senschoolse opvang (tso) is de 

deskundigheid van overblijf-

krachten van groot belang. De 

afgelopen jaren (2002-2010) is 

via de subsidieregeling flink 

geïnvesteerd in de scholing van 

overblijfkrachten. In 2008 is in 

een brief aan de Tweede Kamer 

aangekondigd dat, gezien het 

belang van een goede tso, ook 

na 2010 geld beschikbaar wordt 

gesteld voor de scholing van 

overblijfkrachten. In overleg 

met de onderwijsorganisaties 

zou worden bezien of de subsi-

dieregeling nog beter zou zijn 

af te stemmen op het beoogde 

doel. Vanwege de demissionaire 

status van het kabinet is dit niet 

haalbaar gebleken en is gekozen 

voor de openstelling van de sub-

sidie voor de periode van nog 

een schooljaar (2010/2011). _

betere bescherming nodig tegen online commercie

Nederlandse kinderen koploper in gebruik 
nieuwe media
Nederlandse	kinderen	tussen	6	en	12	jaar	zijn	koploper	in	Europa	in	het	gebruik	van	nieuwe	media;	

ze	zitten	meer	op	internet	en	de	helft	heeft	een	mobiele	telefoon.	Via	deze	media	worden	de	kinderen	steeds	

vaker	en	jonger	commercieel	benaderd	zonder	tussenkomst	van	de	ouders.

Kinderen doorzien de recla-

mes op internet echter nog 

niet goed en zijn vatbaar voor 

misleiding. Het is belangrijk 

dat kinderen zelf actief leren 

omgaan met nieuwe media 

en ze moeten daarnaast beter 

beschermd worden tegen de 

groeiende commercie online. 

Zo kan de Kinder- en Jeugdre-

clamecode aangepast worden 

en het toezicht op misleiden-

de reclame scherper. Tot deze 

aanbevelingen komen prof. 

dr. Jos de Haan en drs. Remco 

Pijpers in het boek ’Contact! 

Kinderen en nieuwe media’. 

Het boek is een initiatief van 

het Sociaal en Cultureel Plan-

bureau (SCP), het programma 

Digivaardig & Digibewust en 

de Stichting Mijn Kind Online.

Enkele (andere) conclusies uit 

het boek:

•	Digitaal	aanbod	voor	jonge	

	kinderen	neemt	fors	toe

Van virtuele werelden (zoals 

Panfu.nl vanaf 4 jaar) tot spe-

ciale televisiesites met veel 

interactie (zoals Spangas.nl en 

Anubis). Voorheen gebruikten 

kinderen tussen 6 en 12 jaar 

nieuwe media vooral om te 

spelen, nu zetten zij deze ook 

in om met elkaar te communi-

ceren. Jonge kinderen maken 

ook meer gebruik van aanbod 

dat niet specifiek voor hen 

bedoeld is, zoals Hyves, MSN 

en YouTube.

•	Grens	tussen	commerciële	en	

niet-commerciële	inhoud	vervaagt

Reclames zijn vaak ingebed 

in sociale netwerken en de 

online games. De grens tus-

sen wat tot de inhoud van de 

site hoort (niet-commercieel) 

en wat informatie van een 

adverteerder is, vervaagt 

steeds meer: een prijsvraag 

is een verkapte advertentie 

en een spelletje is bij nader 

inzien afkomstig van een 

adverteerder.

•	Digitale	vaardigheden	promi-

nenter	in	onderwijs

Jonge kinderen hebben grote 

moeite om het commerci-

ële karakter van reclames te 

doorzien. Volgens de auteurs 

ontbreekt het de kinderen 

aan digitale vaardigheden. Ze 

vinden dat het leren van deze 

vaardigheden een prominen-

tere plaats moet krijgen in het 

onderwijs. In het ideale geval 

gaan scholen werken met een 

leerlijn ‘informatievaardighe-

den’, die start in het basison-

derwijs en doorloopt in het 

hoger onderwijs.

•	Naast	aandacht	voor		educatie	

ook	reclame	beter	onderscheiden

Het aanleren van digitale 

vaardigheden aan jonge kin-

deren alleen is echter onvol-

doende , zo blijkt uit het boek.	

Kinderen benutten namelijk 

de opgedane mediawijsheid 

nauwelijks als ze online met 

reclame worden geconfron-

teerd. Naast het aanleren van 

digitale vaardigheden moet 

er nog duidelijker aangegeven 

worden wanneer een bood-

schap een commerciële bedoe-

ling heeft. Dit kan volgens de 

auteurs goed in de Kinder- en 

Jeugdreclamecode. Organisa-

ties zouden dan niet via soci-

ale netwerken met kinderen 

onder de 13 jaar contact op 

mogen nemen zonder toe-

stemming van de ouders. _

Meer informatie: www.bsl.nl/

kinderenennieuwemedia
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gelijkheidsbeleid vaak alleen gericht op meisjes

Brussel wil aandacht voor jongens op school
Brussel	vindt	dat	EU-landen	in	actie	moeten	komen	tegen	de	ondermaatse	prestaties	van	jongens	op	scholen.	

Jongens	halen	meestal	lagere	cijfers	dan	meisjes,	lezen	slechter	en	stoppen	vaak	eerder	met	school	of	blijven	

zitten,	zo	blijkt	uit	internationaal	onderzoek.

overeenkomst aanpak knelpunten

Wederzijdse erkenning 
onderwijssystemen 
Nederland en 
Noordrijn-Westfalen
In	de	grensregio	van	Nederland	met	de	

Duitse	deelstaat	Noordrijn-Westfalen	zijn	de	

grensoverschrijdende	knelpunten	op	het	gebied	van	

onderwijs	aangepakt.	Deze	afspraken	zijn	vastgelegd	

in	een	gezamenlijke	overeenkomst	die	ondertekend	

is	door	staatssecretaris	Marja	van	Bijsterveldt	

(Onderwijs)	en	haar	Duitse	collega-staatssecretaris.

inschrijven vóór 15 september 2010

Veldaanvragen voor 
leerplanvraagstukken

Het	nationaal	expertisecentrum	leerplanontwikkeling	

(SLO)	krijgt	subsidie	van	OCW	voor	de	

zogenaamde	veldaanvragen,	bedoeld	om	scholen,	

vakverenigingen	en	overige	bij	het	onderwijs	

betrokken	organisaties	te	ondersteunen	bij	hun	

leerplanvraagstukken.	De	inschrijving	voor	de	

veldaanvragen	2011	loopt	tot	respectievelijk	15	

september	(expeditiezone)	en	1	oktober	(vrije	zone)	

aanstaande.

EU-commissaris Androulla 

Vassiliou (Onderwijs) vindt 

dat het tijd is om de jongens 

te helpen. Slechts enkele lan-

den hebben de ondermaatse 

prestaties van jongens tot 

een beleidsprioriteit gemaakt 

(het Vlaamse Gewest van Bel-

gië, Ierland en het Verenigd 

Koninkrijk). Nog minder 

landen hebben speciale pro-

gramma’s voor de leesvaardig-

heid van jongens.

Het gelijkheidsbeleid in het 

onderwijs is meestal nog 

gericht op meisjes. Meisjes 

worden meestal aangemoe-

digd om te kiezen voor een 

loopbaan in de techniek of 

natuurwetenschappen. “Er 

bestaan interessante individu-

ele initiatieven en projecten, 

maar algemene nationale 

strategieën om genderstereo-

typen in beroepskeuze te 

bestrijden en initiatieven voor 

jongens ontbreken”, aldus de 

Cypriotische EU-commissaris. 

“Het onderwijzend personeel 

bestaat voor het overgrote deel 

uit vrouwen”, stelt ze vast. 

“De meeste afgestudeerden 

zijn vrouwen en de meeste 

vroegtijdige schoolverlaters 

zijn jongens. Wij moeten het 

gelijkheidsbeleid afstemmen 

op deze realiteit.” _

(Bron: ANP/CNVO)

In de expeditiezone doet SLO 

– na overleg met de sectorra-

den – per onderwijssector een 

aantal projectvoorstellen, die 

inspelen op actuele ontwik-

kelingen op leerplankundig 

gebied. Scholen kunnen zich 

per project inschrijven.

Voor ondersteuning van SLO 

bij specifieke leerplanvragen 

is een aanvraag in de vrije 

zone wellicht meer geschikt. 

Binnen de vrije zone kunnen 

scholen geheel eigen project-

voorstellen voor leerplanont-

wikkeling indienen. Deze 

worden vervolgens door een 

onafhankelijke jury beoor-

deeld aan de hand van een 

aantal criteria. _

Meer informatie: www.slo.nl

Door deze gemeenschap-

pelijke verklaring hebben 

leerlingen die verhuizen van 

Nederland naar Noordrijn-

Westfalen en andersom geen 

problemen meer bij het wis-

selen van schoolsysteem. Hier-

door wordt in deze regio ook 

de aansluiting bij vervolgon-

derwijs in het buurland mak-

kelijker. Nu deze belangrijke 

stap gezet is, wordt gewerkt 

aan oplossen van het knel-

punt rond de erkenning van 

mbo-diploma’s.

Al meer dan vijftig jaar wordt 

gewerkt aan het verbeteren 

van de grensoverschrijdende 

samenwerking (GROS-verband) 

tussen Nederland, België en 

Duitsland, op gebieden als 

onderwijs, openbaar vervoer 

en criminaliteit. _
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niet elk venster hoeft individueel behandeld; school kan eigen accenten leggen

Canon van Nederland per 1 augustus onderdeel 
van kerndoelen
Per	1	augustus	2010	vormt	de	canon	van	Nederland	onderdeel	van	de	kerndoelen	voor	het	primair	en	

voortgezet	onderwijs.	Van	scholen	wordt	gevraagd	dat	zij	inzichtelijk	kunnen	maken	dat	in	hun	onderwijs-

aanbod	–	desgewenst	ook	buiten	het	geschiedenisonderwijs	–	de	vensters	geïntegreerd	zijn	in	de	

behandeling	van	de	(tien)	tijdvakken.

laagste percentage van alle sectoren

‘Trots werknemers onderwijs op dieptepunt’
Nederlandse	werknemers	zijn	beduidend	minder	trots	op	hun	organisatie	dan	een	jaar	geleden.	Het	

percentage	trotse	werknemers	daalde	van	47	naar	35	procent.	Binnen	het	onderwijs	was	de	teruggang	

spectaculair	groter	en	daalde	deze	van	50	naar	28	procent.	Daarmee	telt	het	onderwijs	het	laagste	

percentage	trotse	werknemers	van	alle	sectoren.	Dit	blijkt	uit	de	2010-editie	van	het	periodieke	onderzoek	

van	Integron	naar	medewerkerstevredenheid	in	Nederland.

De bepaling gaat echter 

niet zo ver dat scholen elk 

individueel venster moeten 

behandelen in het onderwijs. 

De school kan dus eigen 

accenten (blijven) aanbrengen 

in het (geschiedenis)onder-

wijs. Scholen, leerkrachten 

en makers van leermiddelen 

maken zelf keuzes als het 

gaat om de aanpak van de 

canonvensters, de tijdvak-

ken en het leggen van die 

accenten. Tegelijkertijd is 

gewaarborgd dat een gedeel-

de kennis van de Nederlandse 

geschiedenis ontstaat.

Leerkrachten kunnen de 

vijftig vensters van de canon 

van de Nederlandse geschie-

denis gebruiken om de 

tien tijdvakken uit de kern-

doelen uit te werken en te 

illustreren.

Op de basisschool ligt de 

nadruk op de geschiede-

nis van Nederland. In het 

voortgezet onderwijs krijgen 

internationale ontwikkelin-

gen meer aandacht. _

Kijk voor lesvoorbeelden, een 

methode-check, voorlichting 

en een handreiking voor leer-

krachten op www.entoen.nu.

Werknemers in het onderwijs 

zijn ook minder tevreden 

dan hun collega’s in andere 

sectoren. De sector krijgt van 

medewerkers een 6,9 op het 

rapport, exact gelijk aan de 

score van een jaar eerder. 

Medewerkers in het onderwijs 

zijn minder tevreden gewor-

den over de arbeidsomstan-

digheden (van 7,2 naar 6,8) 

en de ondernemingsraad (van 

6,6 naar 6,3). Ten aanzien van 

de arbeidsvoorwaarden is er 

sprake van een lichte stijging 

(van 6,4 naar 6,6), maar op dit 

onderdeel is het onderwijs nog 

steeds hekkensluiter.

Iets minder dan de helft 

van de werknemers in het 

onderwijs ondervindt gevolgen 

van de economische crisis. Dat 

is fors lager dan het landelijk 

gemiddelde (73 procent). De 

recessie lijkt het onderwijs 

dus veel minder te raken dan 

andere sectoren

Dertigers minst 
tevreden
Plezier in het werk staat dit 

jaar zowel in het onderwijs 

als landelijk op nummer één, 

als het gaat om waardering 

voor werkgerelateerde zaken 

en het belang dat werknemers 

daaraan hechten. Op nummer 

twee van deze ‘kernverwach-

tingen’ staat: Vertrouwen in 

de integriteit van de direct 

leidinggevende. Vrouwen zijn 

dit jaar iets meer tevreden 

over het werk dan mannen; in 

2009 was dit nog andersom. 

Een andere opvallende omme-

keer is dat dertigers nu de 

minst tevreden werknemers 

vormen (cijfer 6,9), terwijl eer-

dere onderzoeken aangaven 

dat werknemers zich minder 

tevreden toonden naarmate zij 

ouder waren. De onderzoeks-

groep jonger dan 30 is het 

meest tevreden (7,3). _

Kader Primair 1 (september 

2010) gaat in op het thema 

Beroepstrots.

Rectificatie
Bij het artikel ‘Op weg naar een nieuwe school’ in Kader 

Primair 7, pagina 16, is per abuis de naam weggevallen van 

het bedrijf dat de foto’s van de Nicolaasschool leverde. Dit 

was ‘Another Day in Paradise’.
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ook aanvragen tot 125 procent 
 maximumbedrag alsnog gehonoreerd

Subsidie verbetering 
binnenklimaat 
verhoogd

Minister	Rouvoet	heeft	het	subsidieplafond	van	

de	regeling	‘Binnenklimaat	huisvesting	primair	

onderwijs	verhoogd’	van	97,3	miljoen	naar	103,577	

miljoen	euro.

deelnemers gezocht

Onderzoek naar effect 
brede scholen
Scholen	in	het	primair	onderwijs	kunnen	zich	

aanmelden	voor	een	landelijk	onderzoek	naar	het	

effect	en	de	meerwaarde	van	brede	scholen.

ouders mogen kind niet thuis houden

Voetbal kijken onder schooltijd mag, 
mits lessen worden ingehaald

Deze wijziging houdt in dat 

de verzoeken van gemeen-

ten en schoolbesturen die 

tot 125 procent van het 

maximumbedrag hebben 

gevraagd, alsnog volledig 

worden gehonoreerd. De 

betreffende gemeenten ont-

vangen van DUO in de loop 

van juni de beschikkingen 

met betrekking tot deze 

budgetverhoging.

Het extra bedrag van 5 mil-

joen euro was oorspronkelijk 

bedoeld voor een aantal expe-

rimenten in het kader van het 

integraal aanbesteden. Het 

bleek echter niet mogelijk 

daarvoor tijdig een regeling 

tot stand te brengen. _

In opdracht van het ministerie 

van OCW doen Oberon, Its en 

Sardes gezamenlijk onderzoek 

naar de meerwaarde van brede 

scholen. Voor dit effectonder-

zoek volgen zij gedurende drie 

jaar (2009-2012) ongeveer 3.000 

leerlingen op vijftig brede 

scholen voor primair onder-

wijs in Nederland. Er wordt 

onder meer gekeken naar de 

ontwikkeling in leerprestaties 

en sociale vaardigheden. Het 

resultaat wordt vergeleken 

met de ontwikkeling van leer-

lingen van ongeveer vijftig 

niet-brede scholen. _

Zowel brede als niet-brede 

scholen voor primair onder-

wijs kunnen zich nog tot het 

einde van 2010 voor het lan-

delijk onderzoek aanmelden 

via s.beekhoven@sardes.nl of 

b.swart@sardes.nl.

Scholen	voor	primair	en	voortgezet	onderwijs	
mogen	tijdens	het	WK-voetbal	leerlingen	de	
mogelijkheid	bieden	op	school	naar	de	voetbal-
wedstrijden	van	het	Nederlands	elftal	te	kijken.	
Scholen	zijn	wel	verplicht	zich	te	houden	aan	de	
vastgestelde	onderwijstijd	en	ouders	mogen	hun	
kind	niet	thuishouden	om	naar	een	voetbalwedstrijd	

te	kijken.	Dat	meldt	het	ministerie	van	OCW.

De lessen die komen te ver-

vallen, moeten worden inge-

haald. Scholen zijn namelijk 

verplicht te voldoen aan de 

vastgestelde onderwijstijd. 

Scholen zijn zelf verantwoor-

delijk voor de invulling en het 

halen van deze onderwijstijd.

Op	basisschool	De	Wegwijzer	in	Westerbork	(foto)	waren	bijvoorbeeld	
op	initiatief	van	de	leerlingen	van	groep	8	de	lessen	op	maandagmiddag	
14	juni	opgeschort,	in	verband	met	de	eerste	WK-wedstrijd	van	het	
Nederlands	elftal.	De	hele	maandagmiddag	stond	in	het	teken	van	Oranje	
en	voor	de	niet-voetballiefhebbers	werd	de	middag	met	sport	en	spel	
gevuld.	Foto:	Pieter	de	Roest

Thuisblijven zonder toe-

stemming van de school of 

zonder geldige reden voor 

afwezigheid is ongeoorloofd 

schoolverzuim. Scholen zijn 

verplicht ongeoorloofd school-

verzuim te registreren bij het 

verzuimloket. _
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Over	het	thema	

Veranderen	op	zich	is	best	moeilijk,	voor	

zowel	mensen	als	organisaties,	stelt	sociaal	

psycholoog	Léon	de	Caluwé	op	pagina	11	

van	dit	thema.	Dit	blijkt	ook	uit	een	gesprek	

met	pabo-studenten:	eenmaal	‘ingebed’	

in	het	onderwijs,	wordt	het	lastig	buiten	

de	bestaande	kaders	te	denken,	laat	staan	

te	doen.	Veranderingen	blíjvend	maken,	

is	vervolgens	nog	een	heel	ander	verhaal.	

De	PO-Raad	doet	een	poging	met	het	project	

Opbrengstgericht	leiderschap.	Drie	jaar	

lang	verbeteren	deelnemende	besturen	het	

taal-	en	rekenniveau	via	opbrengstgericht	

werken	in	alle	lagen	van	de	organisatie.	

Met	als	doel	een	cultuurverandering	met	

blijvend	resultaat.	Meer	daarover	op	pagina	

14.	Het	thema	sluit	af	met	een	korte	analyse	

van	onderwijsvernieuwingen	in	de	afgelopen	

honderd	jaar.	Wat	staat	verandering	in	de	weg	

en	hoe	denkt	de	huidige	wetenschap	dit	te	

kunnen	doorbreken?

Kortom,	genoeg	stof	tot	nadenken	voor	een	

hele	zomer.	Veel	leesplezier!

PS	Ook	in	het	buitenland	worden	regelmatig	

veranderingen	doorgevoerd	die	het	veld	op	z'n	

zachtst	gezegd	als	onwenselijk	beschouwd,	

en	die	daardoor	ook	moeilijk	beklijven.	Op	

pagina	26	van	deze	Kader	Primair	bekritiseren	

een	Engelse	en	een	Amerikaanse	collega	de	

steeds	verdergaande	toetscultuur	in	hun	land.	

Het	nieuwe	Nederlandse	kabinet	zou	ook	wel	

eens	die	kant	op	kunnen	gaan.

thema _ veranderingen blijvend maken

léon de c aluwé:  ‘met dwang m a ak  je  ver anderbereidheid k apot ’

Veranderingen	doorvoeren	is	lastig.	

Mensen	staan	niet	altijd	te	trappelen	

om	daarin	mee	te	gaan.	En	als	een	

verandering	eenmaal	is	doorgevoerd,	

ontstaat	een	nieuwe	zorg:	hoe	voorkom	je	

dat	je	terugglijdt	naar	de	oude	situatie?	

Sociaal	psycholoog	en	verander-

deskundige	Léon	de	Caluwé	over	

misschien	wel	één	van	de	meest	lastige	

taken	van	de	onderwijsmanager.

tekst marijke nijboer

  Mensen veranderen pas
als ze dat zelf willen
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léon de c aluwé:  ‘met dwang m a ak  je  ver anderbereidheid k apot ’

Ruim 70 procent van de veranderingsprocessen in Neder-

landse organisaties loopt volgens Léon de Caluwé vast, 

of leidt niet tot het beoogde resultaat. Hoe komt dit? Die 

vraag fascineerde hem zo, dat ‘verandering’ een belang-

rijk thema werd in zijn werk.

“Ik zat in m’n loopbaan in allerlei veranderprocessen. Er 

waren mooie voornemens, er kwamen conferenties, er 

was bijscholing, maar er veranderde niks. Hooguit werd 

het jargon een beetje aangepast. Ik was verbaasd en wilde 

weten hoe dat kwam.”

Dit is wat hij zag: “Mensen zijn intelligent; ze kunnen 

zich aan de invloed van anderen onttrekken. Ze verzetten 

zich niet openlijk, maar pakken het veel slimmer aan: ze 

doen alsof ze meewerken. Dat brengt namelijk de minste 

psychologische kosten met zich mee. In de vergadering 

knikken ze ‘ja en amen’ en achteraf denken ze: dit heb ik 

ook weer overleefd.” Volgens De Caluwé zie je zulk gedrag 

met name wanneer iemand die hoger in hiërarchie is, z’n 

wil aan collega’s oplegt.

  Mensen veranderen pas
als ze dat zelf willen

>

‘d e  v e r a n d e r b e r e i d h e i d  i s  b i j 
v e e l  m e n s e n  k a p ot  g e m a a k t ’

Léon	de	Caluwé	is	sociaal	psycholoog.	Hij	werkte	als	trainer	en	
adviseur	van	onderwijsmanagers	bij	het	Katholiek	Pedagogisch	
Centrum	(de	huidige	KPC-groep)	en	was	lid	van	de	Adviesraad	
Voortgezet	Onderwijs.	Hij	is	senior	partner	bij	adviesbureau	Twynstra	
Gudde	en	verzorgde	honderden	adviesopdrachten,	onder	meer	
in	het	onderwijs.	De	rode	draad	in	zijn	advieswerk	is	veranderen	
en	de	factor	mens	daarin.	De	Caluwé	is	bovendien	als	hoogleraar	
Advieskunde	verbonden	aan	de	Vrije	Universiteit	in	Amsterdam	en	
schreef	ruim	twintig	boeken	over	organisatiekunde,	veranderkunde	en	
management.

11k ader prim air juni  2010



Overleven  Al vanaf de Oertijd moet de mens zich aan 

de natuur aanpassen, zegt De Caluwé. Men verandert om 

te kunnen overleven. Die overlevingsstrijd zet zich vandaag 

de dag voort in de maatschappij en binnen organisaties. 

Wanneer een school bijvoorbeeld een aantal leerkrachten 

moet laten afvloeien, zullen velen ongetwijfeld hun beste 

beentje voorzetten, zodat ze kunnen blijven.

Mensen hebben in de basis ook een zekere behoefte aan sta-

biliteit en voorspelbaarheid, beaamt De Caluwé: “Toch zie 

je in de maatschappij ook genoeg veranderingen die vrij-

willig ontstaan. Mensen gaan bijvoorbeeld vrijwillig over 

op het gebruik van internet en mobiele telefoons. Dat zijn 

geruisloze maar grote veranderingen, die via verleidings-

technieken tot stand komen.”

Volgens de Amerikaanse psycholoog Edgar Schein voltrek-

ken de meest wezenlijke veranderingen zich echter op 

basis van anxiety. De Caluwé: “Dat begrip heeft twee bete-

kenissen: angst én vurig verlangen. Die begrippen liggen 

misschien wel heel dicht bij elkaar. In penibele omstandig-

heden ontwikkelen wij het verlangen om iets te creëren dat 

onze kansen op een betere toekomst verbetert. En we kun-

nen ook worden gedreven door de wil om bepaalde omstan-

digheden te vermijden of iets te veroveren.”

Er zijn, kortom, genoeg drijfveren om te veranderen. Toch 

slagen managers er vaak niet in om veranderingen door te 

voeren. De Caluwé stelt dat zij daarbij worden gehinderd 

door een onrealistisch wereldbeeld. “Mensen in het alge-

meen denken graag dat de wereld maakbaar is en dat wíj 

degenen zijn die de loop der dingen bepalen. Psychologen 

noemen dat de self-serving	bias.” Op diezelfde manier kijken 

managers naar ondergeschikten: zij denken dat ook deze 

mensen ‘maakbaar’ zijn, gemakkelijk bij te sturen.

‘ b o u w  e e n  c o a l i t i e  m e t 
j e  c o l l e g a’s ’

Sinds Obama dwepen Nederlandse politici 
nog vaker met de kreet ‘verandering’. 
Menig managementgoeroe verdient 
bovendien al jaren de kost met het 
onderwerp. Een paar opvallende, redelijk 
recente uitspraken:

‘Change will not come if we wait for some 

other person or some other time. We are 

the ones we’ve been waiting for. We are 

the change that we seek’	–	Barack	Obama	

(speech	5	feb.	2008)

Weerstand  Zodra echter een verandering van bovenaf 

wordt opgelegd, stokt het proces. “Niemand houdt ervan 

dat hij iets moet. Dan wenden mensen zich af en vertonen 

ze weerstand. De veranderbereidheid is bij veel mensen op 

die manier kapot gemaakt. Dit gebeurt ook nog steeds bin-

nen het onderwijs, ook al riep de commissie Dijsselbloem 

nog zo hard dat het daarmee afgelopen moest zijn.” Een 

verandering doordrukken is niet productief; die beklijft 

niet, en je kweekt er wij/zij-verhoudingen mee, aldus De 

Caluwé. “Scholen wentelen alles af op de ‘foute’ overheid 

en de overheid klaagt dat het veld niet meewerkt. Op 

schoolniveau is het vaak niet anders. Managers klagen over 

de leerkrachten en vice versa.”

Hoe moeten schoolleiders dan omgaan met al die dingen 

die ‘moeten’ van de overheid? De Caluwé: “Als ik school-

leider was, zou ik me daar niks van aantrekken. Ik zou me 

houden aan de wettelijke en financiële verplichtingen, 

maar de overheidsmiddelen inzetten voor de eigen prio-

riteiten. De schoolleider moet niet de zetbaas zijn van de 

overheid.” Goede scholen, vindt hij, zijn zelfbewust, weten 

wat ze willen en hebben nagedacht over hoe ze het willen 

doen. “Die zien de overheid als actor, niet als degene die 

dicteert.”

De schoolleider die veranderingen wil doorvoeren, begint 

met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. “Zoek de 

energie bij je team. Een mens kan het niet allemaal in z’n 

eentje. Bouw een coalitie met je collega’s.”

Als er in het team een zekere apathie heerst, duidt dat 

op een verkeerde strategie in het verleden. “Dan moesten 

mensen teveel, of zijn er over hun hoofden heen dingen 

bedisseld. In dat soort verwaarloosde situaties heeft men 

het ook vaak over de verkeerde dingen. Je moet dan eerst 

de relatie herstellen en aan de praat raken over de dingen 

waar het echt over gaat. Neem elkaar serieus.”

Lerende organisatie  De Caluwé wil het niet hebben 

over het ‘meekrijgen’ van mensen. “Dat klinkt mij veel te 

maakbaar. Je moet de individuele doelen van mensen en de 

doelen van de school zien te combineren. Het is ideaal wan-

neer die op dezelfde lijn liggen.” Dat lukt het beste in een 
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‘lerende’ organisatie, die zicht richt op de ontwikkeling 

van de leerlingen én het personeel. “De school moet haar 

visie ook op zichzelf betrekken.”

De kans dat een verandering wortel schiet is ook het 

grootst wanneer deze aansluit bij wat de mensen zelf wil-

len. “Vervolgens help je mensen om de verandering te 

verinnerlijken. Je biedt op hun werkplek elementen die 

hen helpen om de verandering door te zetten, bijvoorbeeld 

begeleiding of bepaalde faciliteiten.”

De Caluwé ontwikkelde samen met zijn collega Hans Ver-

maak een kleurentheorie (zie kader). Deze onderscheidt 

vijf verschillende veranderprocessen. De theorie wordt ook 

binnen het onderwijs regelmatig toegepast. “Er is niet één 

manier van veranderen. Sommige mensen zijn gevoelig 

voor bepaalde benaderingen. Afhankelijk van de situatie 

en de personen kun je kiezen voor een bepaalde strategie. 

Als mijn veranderstrategie bijvoorbeeld is dat ik meer 

geld wil van de gemeente, kies ik een gele strategie, die 

rekening houdt met het politieke proces. Wil je meer cohe-

sie in de school, dan kies je de rode route; groen past bij 

professionalisering.”

Verandering moet geen doel op zich zijn. Teveel verande-

ring is ook niet goed. Managers doen er dus goed aan om 

een gezonde balans te zoeken tussen rust en beweging. De 

Caluwé: “Ik heb zelf ook behoefte aan stabiliteit en rust. 

Wanneer ik me verveel, kom ik zelfs tot de meest creatieve 

ideeën.” _

In	september	verschijnt	een	nieuw	boek	van	Léon	de	Caluwé,	

Yvonne	Burger	en	Paul	Jansen:	‘Mensen	veranderen’.	Zij	bena-

deren	verandering	vanuit	de	psychologie,	pedagogiek,	onder-

wijskunde	en	gezondheidszorg.

thema _ veranderingen blijvend maken

k l e u r e n t h e o r i e

Léon	de	Caluwé	ontwikkelde	samen	met	Hans	Vermaak	

het	kleurenmodel	voor	veranderen,	dat	op	grote	schaal	in	

de	praktijk	wordt	toegepast.	Het	onderscheidt	vijf	soorten	

veranderprocessen,	die	elk	een	eigen	kleur	kregen	met	

een	eigen	benadering,	interventies	en	communicatie.	

Wanneer	je	de	‘kleur’	van	jouw	veranderproces	herkent,	

kan	de	bijbehorende	theorie	je	helpen	om	je	situatie	

te	analyseren	en	passende	interventies	te	kiezen.	Geel	

staat	voor	situaties	waarin	belangen,	conflicten	en	

macht	een	rol	spelen;	blauw	voor	rationeel	ontwerpen	en	

implementeren	van	veranderingen.	In	een	‘rode’	situatie	

worden	lok-	en	strafmiddelen	gebruikt	om	een	bepaald	

gedrag	te	stimuleren.	Wit	staat	voor	de	complexe,	moeilijk	

voorspelbare	omgeving	waarin	autonomie	belangrijk	is.	

Groen	past	bij	de	lerende	organisatie,	waarin	mensen	

veranderen	wanneer	je	hen	motiveert	om	te	leren.	In	een	

‘groene’	situatie,	bijvoorbeeld,	veranderen	mensen	als	

je	ze	bewust	maakt	van	nieuwe	zienswijzen	en	de	eigen	

tekortkomingen.	Belangrijk	is	dat	je	hen	motiveert	om	

nieuwe	dingen	te	zien,	leren	en	kunnen.	Gezamenlijke	

leersituaties	werken	goed.

Meer	informatie: www.decaluwe.nl	(kleurentheorie)

‘Verandering heeft met mensen te maken, 

niet met systemen. Dat betekent dat je met 

de binnenkant moet beginnen, aansluiten 

bij wat mensen drijft’	–	Thijs	Homan	

(hoogleraar	Implementation	and	Change	

Management	aan	de	Open	Universiteit,	in	

Overheidsmanagement	special)

‘De meeste mensen die beginnen aan een 

verandering, vallen weer terug in oude 

gewoontes. Maar niet ‘zomaar’. Deze 

terugval treedt bijna altijd op tijdens 

crisismomenten die we vaak al lang van 

tevoren konden zien aankomen’	–	Ben	

Tiggelaar	(uit	‘Dromen,	Durven,	Doen’)

‘Er bestaan over veranderen allerlei 

mythes maar de grootste is wel 

deze: ‘Mensen hebben een hekel aan 

veranderingen. Ze willen dat alles blijft 

zoals het is.’ Vervang ‘mensen’ door 

‘medewerkers’ en je hebt de grootste 

mythe over organisatieveranderingen 

te pakken’	–	Communicatieadviseur	

Johanna	Kroon	(uit	‘Wat	hebben	ze	nu	weer	

bedacht?!’)

‘ j e  m o e t  i n d i v i d u e l e  d o e l e n  v a n 
m e n s e n  e n  d o e l e n  v a n  d e  s c h o o l 
z i e n  t e  c o m b i n e r e n ’
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o pb r en g s tg er i c h t  l e i d er s c h a p

Zichtbare	resultaten	en	een	planmatige	aanpak	van	schoolontwikkeling.	Volgens	bestuurders	

en	schoolleiders	zijn	dat	de	belangrijkste	factoren	waarmee	het	project	‘Opbrengstgericht	

leiderschap’	het	taal-,	lees-	en	rekenniveau	van	leerlingen	omhoog	brengt.	 tekst susan de boer

‘De vergadertafel’ 
 wordt niet zomaar
 praktijk

“We hebben een leuke en goed scorende school. Maar 

we halen niet uit alle kinderen wat erin zit. Om dat voor 

elkaar te krijgen, is er een andere, meer doelgerichte atti-

tude bij leerkrachten nodig”, zegt Rindert Rindertsma, 

schoolleider van basisschool De Regenboog in Voorhout. 

“Vorig jaar is het leerlingvolgsysteem ParnasSys ingevoerd. 

De verwachting was dat leerkrachten met de opbrengsten 

aan de slag zouden gaan, maar dat gebeurt niet vanzelf. 

Daarom gaan we de toetsuitslagen bespreken in de bouw-

overleggen. De vergaderingen worden daardoor meer 

onderwijsinhoudelijk. Als je een verbetertraject niet plan-

matig aanpakt, verwatert het weer.”

Verbeteringen zijn nodig bij technisch lezen en spelling, 

de speerpunten voor komend schooljaar. Rindertsma: “De 

resultaten gingen achteruit. Dat constateerden de leer-

krachten intuïtief, maar met ParnasSys maak je het ook 

zichtbaar. We hebben nu de opbrengsten met de leerkrach-

ten van groep 3 en 4 besproken. Dat is toch confronterend. 

Leerkrachten hebben de neiging zich te verdedigen. Maar 

in tweede instantie vindt dan zelfreflectie plaats en vragen 

leerkrachten om meer onderwijstijd en coaching om ook 

in een zwakkere groep goede resultaten te halen.” Op een 

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

studiedag is het taal- en leesonderwijs besproken. “We con-

stateerden dat we een methode voor voortgezet technisch 

lezen moeten aanschaffen en dat de methode voor spelling 

beter moet worden gebruikt.”

Professionele attitude
Volgens bestuurder Gernand Ekkelenkamp van PCPO Duin- 

en Bollenstreek, waar De Regenboog deel van uitmaakt, is 

het bespreken van de leerlingresultaten binnen de school 

precies waar het om draait bij het project ‘Opbrengstge-

richt leiderschap’. “Op basis van gegevens je onderwijs 

verbeteren is onderdeel van een professionele attitude. Die 

willen we ook bij leerkrachten zien. Het is belangrijk dat 

leerkrachten zelf de vinger aan de pols houden en met de 

directeur praten over de resultaten en over de gevolgen die 

dat heeft voor de onderwijsaanpak.”
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terreinen willen we bovengemiddelde resultaten halen. 

Daarbij sluit dit project naadloos aan.” Voor het verster-

ken van leerkrachtvaardigheden is de subsidie niet toerei-

kend. “Een onderzoekende houding krijgen, naar de eigen 

rol kunnen kijken en data-analyses kunnen maken en op 

grond daarvan handelen, daar moeten de leerkrachten 

vaardig in worden. Daarnaast gaan we met de pabo van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in het kader 

van opbrengstgericht werken een partnerschap aan. Stu-

denten worden volgend schooljaar op de scholen anders 

ingezet. Er zal gericht worden samengewerkt aan het ont-

wikkelingsthema waar de school mee bezig is binnen taal 

of rekenen. We hopen hier extra middelen voor te krijgen 

>

Het project past in het strategisch beleidsplan van PCPO 

Duin- en Bollenstreek. Kwaliteitszorg heeft hierin een pro-

minente plaats. Naast het verbeteren van de prestaties op 

taal, lezen en rekenen, wil het bestuur een toetsingskader 

voor interne verantwoording inrichten en ervoor zorgen 

dat de tien scholen van het bestuur structureel van elkaar 

gaan leren. “Wat we willen is kwaliteitszorg ook verbinden 

met de Cito-scores. We willen groepen met elkaar vergelij-

ken, scholen met elkaar vergelijken en de scores van onze 

scholen vergelijken met het landelijk gemiddelde.”

De aanschaf van het leerlingvolgsysteem (lvs) is gedeeltelijk 

bekostigd met de projectsubsidie. Andere bestedingsdoe-

len zijn scholing en begeleiding van directeuren en intern 

begeleiders, waaronder een visitatietraject waarbij direc-

teuren in groepjes van drie elkaars scholen bezoeken, de 

coördinatie van het project op bovenschools niveau en het 

vrijroosteren van intern begeleiders en bouw- of andere 

coördinatoren om op schoolniveau coördinerende taken 

uit te voeren, zoals het schrijven van een verbeterplan. 

“Zeventigduizend euro is een flink bedrag, maar het is niet 

onuitputtelijk”, zegt Ekkelenkamp. “Leerkrachten gaan 

zich scholen in het kader van de functiemix, dat geld komt 

uit een ander budget. Wel spelen de opbrengstgegevens ook 

hierin een rol. Als een school slechte rekenprestaties laat 

zien, dan is de directeur als onderwijskundig leider degene 

die dat met het team aan moet pakken. We verbinden dit 

project uitdrukkelijk met onderwijskundig leiderschap. 

Opbrengstgericht werken hadden we anders ook wel inge-

voerd. Maar met deze projectsubsidie kunnen we het bre-

der aanpakken en ook op een hoger niveau brengen.”

Bovengemiddelde resultaten
Begeleiding en scholing is ook bij andere deelnemende 

besturen een belangrijke bestemming voor de subsidie-

gelden. Bij SCO R’IJssel in regio De Liemers in Gelderland 

– eveneens tien scholen – gaat het geld naar bovenschoolse 

studiedagen, zoals een cursus schoolzelfevaluatie op basis 

van LVS-toetsen bij Cito voor alle directeuren, bouwcoör-

dinatoren en ib’ers van de stichting, een stichtingsbrede 

conferentie over opbrengstgericht werken, inzet van 

externe experts en interne coördinatie. Mieke Wessels, 

bovenschools directeur van SCO R’IJssel, ziet het project 

als een middel om de visie op onderwijs op de scholen 

daadwerkelijk te kunnen vertalen naar de praktijk. “In 

ons strategisch beleidsplan 2009-2013 hebben we ‘kans-

rijke ontwikkeling’ als visie neergelegd. De basis daarvoor, 

zowel voor de schoolloopbaan als voor deelname aan de 

maatschappij, is de beheersing van taal en rekenen. Op die 

‘g e r i c h t  z i j n  o p  e e n  d o e l 
h e l p t  a l  d at  d o e l  d i c h t e r b i j  t e 
b r e n g e n ’

via een andere subsidieregeling. Wanneer je als bestuur 

zoekt naar middelen waarmee mensen in de scholen kun-

nen worden ondersteund en gefaciliteerd, vergroot je de 

bereidheid om mee te doen.”

Kwaliteitskaarten
De kracht van opbrengstgericht werken is volgens Wes-

sels het stellen van duidelijke doelen. “Gericht zijn op 

een doel helpt al dat doel dichterbij te brengen. Dan moet 

je de beginsituatie wel in kaart brengen. Zo gaan we de 

uitslagen van het leerlingvolgsysteem van juni gebruiken 

om doelen op stichting- en schoolniveau vast te stellen. 

Bijvoorbeeld: ons doel is dat 90 procent van de leerlingen 

Gernand Ekkelenkamp is bestuurder van PCPO Duin- en 
Bollenstreek.
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thema _ veranderingen blijvend maken

voldoende scoort voor technisch lezen. Waar staan we 

nu? Hoe komen we bij 90 procent? Welke stappen moeten 

daarvoor gezet worden? Hoe kunnen leerkrachten con-

creet aan de slag?”

Om te zorgen dat veranderingen van blijvende aard zijn 

ontwikkelt iedere school van SCO R’IJssel jaarlijks mini-

maal twee kwaliteitskaarten. “Hierin staan afspraken over 

bijvoorbeeld de manier waarop een groepsplan wordt 

opgesteld, of hoe zelfstandig werken wordt ingevuld, of 

de doorlopende leerlijn voor spelling. Daar zit ook een 

cyclische evaluatie aan vast, zodat je regelmatig nagaat 

of er nog gebeurt wat is afgesproken en of er bijstelling 

nodig is. Op den duur wordt dat een onderwijsinhoude-

lijk kwaliteitshandboek.”

Ook op bestuursniveau moeten er doelen worden gesteld. 

“We willen toe naar een duidelijkere rolverdeling en een 

betere invulling van de bestuursrol”, zegt Wessels. “Zowel 

op stichtingsniveau als op schoolniveau, groepsniveau 

en leerlingniveau moet opbrengstgericht werken vanzelf-

sprekend worden. Maar je moet het wel in een cyclisch 

proces blijven volgen. Je kunt er nooit vanuit gaan dat iets 

wat je aan de vergadertafel afspreekt ook gebeurt in de 

praktijk.” _

tekst carine hulscher-slot

In	het	project	‘Versterken	kwaliteit	bestuur	

en	management	po’,	kortweg	‘Opbrengst-

gericht	leiderschap’,	staat	het	opbrengst-

gericht	werken	door	bestuurders	en	school-

leiders	centraal.	Wat	is	opbrengstgericht	

werken	precies?	Hoe	kan	dat	vanuit	de	

verschillende	verantwoordelijkheden	van	

bestuurder	en	schoolleider	worden	inge-

vuld?	Welke	instrumenten	en	hulpmiddelen	

zijn	er	beschikbaar	en	hoe	wordt	een	goede	

analyse	uitgevoerd?	Hoe	hou	je	rekening	

met	moeilijk	meetbare	ontwikkelingen?	Hoe	

voeren	bestuurders	het	goede	gesprek	met	

schoolleiders	en	hoe	doen	schoolleiders	

dat	met	hun	teams?	Et	cetera.	Het	project	

behelst	een	scala	aan	activiteiten	en	proces-

sen	waarmee	de	deelnemende	besturen	

ervaring	opdoen.	Ervaringen	die	vervolgens	

worden	verzameld,	bewerkt	en	verder	ver-

spreid	onder	alle	besturen	en	schoolleiders.	

Eén	van	de	accenten	van	het	project	wordt	

gelegd	op	het	helder	en	eenduidig	defini-

ëren	van	verantwoordelijkheden	tussen	

bestuur	en	management	(interne	gover-

nance),	zodat	de	kracht	die	kan	uitgaan	van	

opbrengstgericht	werken,	optimaal	is.

Het	doel	van	het	project	is	het	verbeteren	

van	de	taal/lees-	en	rekenprestaties	van	

kinderen	door	het	versterken	van	het	resul-

taatgericht	werken	binnen	besturen	en	hun	

scholen.	In	de	praktijk	gebeurt	dit	door	

besturen	en	hun	scholen	kennis	op	te	laten	

doen,	te	ontwikkelen,	verzamelen,	beschrij-

ven	en	verspreiden.	Ook	daarbij	gaat	de	

aandacht	uit	naar	opbrengstgericht	werken	

door,	en	interne	governance	tussen	school-

leiders	en	bestuur.

Om	het	doel	te	bereiken	zijn	tachtig	school-

besturen	uitgenodigd	drie	jaar	lang	deel	

te	nemen	aan	het	hierboven	beschreven	

traject	met	(een	deel	van)	hun	scholen.	Als	

bij	een	meerderheid	van	de	deelnemende	

besturen	aantoonbaar	is	dat	na	drie	jaar	

de	reken-	en	taalopbrengsten	significant	

verbeterd	zijn,	dat	dit	komt	door	de	uitvoe-

ring	van	het	ingediende	plan	en	wanneer	de	

opbrengsten	‘vermenigvuldigbaar’	zijn,	is	

het	project	geslaagd.

m e e r  w e t e n ?
Carine	Hulscher-Slot	(c.hulscher@avs.nl),	

senior	adviseur	bij	de	AVS	en	projectleider	

van	het	PO-Raad	project	‘Opbrengstgericht	

leiderschap’,	of	Winlan	Man	

(w.man@avs.nl),	tel.	030-2361010.

p r o j e c t i n h o u d

‘ w e  w i l l e n  e e n  d u i d e l i j k e r e 
r o lv e r d e l i n g  e n  e e n  b e t e r e 
i n v u l l i n g  v a n  d e  b e s t u u r s r o l ’

Mieke Wessels is bovenschools directeur van SCO R'IJssel.
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b ek n o p t e  a n a ly s e  va n  h o n d er d  j a a r  o n d erw i j s v er nieu w in g

Onderwijsverandering: een kringloop?

Wanneer overgrootouders van de huidige generatie school-

kinderen een dag zouden terugkeren op aarde, zouden 

ze waarschijnlijk van het onderwijs – als een van de wei-

nige dingen – veel herkennen uit hun eigen tijd. Niet de 

gebruikte middelen en methoden, maar wel het proces: 

een volwassene met een groep kinderen een jaar lang in 

een lokaal, waarbij kinderen en leerkracht veel tijd tegen-

over elkaar staan/zitten. En aan het eind van het jaar wordt 

beslist of een kind door mag of het nog eens over mag 

doen.

Dit terwijl onderwijs ‘moet’ veranderen. De maatschappij 

verandert namelijk voortdurend, of positiever geformu-

leerd: is voortdurend in ontwikkeling. En onderwijs is 

een van de belangrijke maatschappelijke middelen om de 

volgende generatie daarop voor te bereiden en toe te rus-

ten. Onderwijs moet dus mee ontwikkelen. Dat relativeert 

direct het streven naar verandering met een blijvend effect; 

de houdbaarheidsdatum van veranderingen is niet altijd 

lang. Maar deze zou wel langer kunnen zijn dan de dagen 

na afloop van het ‘veranderproject’.

Kernproblemen bij verandering
Al aan het begin van de vorige eeuw bestaan er opvattin-

gen om onderwijs beter en meer te laten aansluiten bij de 

individuele ontwikkeling van kinderen. Er is behoefte aan 

verandering. In de jaren twintig van de 20e eeuw – de Wet 

op het Lager Onderwijs is nog maar net ingegaan – schrij-

ven onderwijskenners over de kernproblemen die echte 

verandering in de weg staan. En vanaf die tijd worden deze 

problemen bij herhaling benoemd: leerstofjaarklassensys-

teem en zittenblijven.

Er	bestaan	veel	‘wijsheden’	over	verandering	en	als	ze	over	veranderen	in	het	onderwijs	gaan,	

zijn	ze	vaak	niet	positief.	Onderwijs	blijkt	een	moeilijk	terrein	voor	verandering,	bewijst	ook	

deze	summiere	analyse.	Maar	wie	een	paar	principes	in	acht	houdt,	waarvan	‘eigen	wijsheid’	

misschien	wel	één	van	de	belangrijkste	is,	kan	zijn	of	haar	school	wel	degelijk	blijvend	een	

bepaalde	richting	op	helpen.	 tekst jos hagens, avs

In 1950 schrijft een anonieme auteur 

over groei van het buitenwoon 

onderwijs: “De	oorzaak	is	in	

veel	gevallen	niet	veel-

eer	te	zoeken	
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Onderwijsverandering: een kringloop?
mensen. De verklaring dat mensen die voor het onderwijs 

kiezen per definitie behoudend en risicomijdend zijn, 

is te makkelijk. En het spreekwoord van de oude en de 

nieuwe schoenen een te goedkope smoes om verandering 

tegen te houden.

Ook hoogleraar orthopedagogiek Klaas Doornbos stelt 

in de meta-analyse ‘De groei van het speciaal onderwijs’ 

(1987) dat het speciaal onderwijs vooral groeit als gevolg 

van ‘schoolmislukking’ in het gewoon onderwijs. En 

die schoolmislukking is een rechtstreeks gevolg van, 

wederom, het leerstofjaarklassensysteem, met een jaar-

lijkse beslissing over bevordering (succes) of zittenblijven 

(mislukking).

Beleidsmatige initiatieven
Kortom, beleidsmatig is er al decennia aandacht voor het 

probleem en worden initiatieven genomen richting een 

oplossing. Daarbij is altijd weer de oprechte intentie om 

rekening te houden met wetenschappelijke onderzoeken, 

analyses en voorstellen van deskundigen. En toch lijkt het 

een zich herhalende kringloop: we constateren proble-

men, er volgt een beleidsmatige reactie, veranderprojec-

ten, en vervolgens constateren we dezelfde of varianten 

van dezelfde problemen.

Een inhoudelijke verandering komt niet vanzelf. Kritische 

analyses van recente veranderingsprojecten maken dat 

pijnlijk zichtbaar. Van den Berg evalueert bijvoorbeeld 

WSNS als een nuttig proces dat helaas “niet voorbij de 

klasdeur is gekomen” (uit: ‘Succesvol leiding geven aan 

onderwijsinnovatie’, 1999). Ook het rapport over de recen-

te vernieuwingsoperaties in het voortgezet onderwijs, van 

de commissie Dijsselbloem, concludeert in de kern op 

soortgelijke wijze: veel ingrepen in de structuur en te wei-

nig aandacht voor degenen die het moeten doen. >

in	het	defecte	massaonderwijs,	dat	alleen	maar	programma’s	en	

methodes	kent	en	met	rijpingsprocessen	bij	het	kind	niet	de	min-

ste	rekening	houdt.” En in het inspectieverslag van de onder-

wijsinspectie uit 1951 over de groei van het buitengewoon 

onderwijs staat: “De	huidige	ontwikkeling	bij	het	buitengewoon	

lager	onderwijs	zal	gevolgd	moeten	worden	door	een	differentiatie	

van	het	gewoon	lager	onderwijs.”

Steeds weer verschijnen er kritische onderzoeken, veelal 

gekoppeld aan de politieke wens om de groei van het 

speciaal onderwijs te beperken, die laten zien dat de 

problemen in het systeem zitten en 

niet zozeer in de 

d e  v e r k l a r i n g  d at  m e n s e n  d i e 
vo o r  h e t  o n d e r w i j s  k i e z e n 
p e r  d e f i n i t i e  b e h o u d e n d 
e n  r i s i c o m i j d e n d  z i j n ,  i s  t e 
m a k k e l i j k
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Echte schoolontwikkeling
De Britse onderwijsgoeroe David Hopkins geeft in zijn boek 

‘Elke School een TOPschool’ (2008) een oplossingrichting 

aan die blijkt te werken. De onderwijsverbetering in Groot 

Brittannië is in hoge mate door dit denken een succes 

geworden. Hopkins: “Het	probleem	waar	we	momenteel	mee	

kampen	is	dat	de	meeste	vormen	van	organisatie,	netwerken	en	

innovatie	belemmerd	worden	door	‘linkerkant’-denken:	ze	worden	

hoofdzakelijk	uitgedrukt	in	een	top-down-kader.”

Hopkins roept op om het voorschrijven door overheid 

of door bestuur eerst in balans te brengen met echte 

schoolontwikkeling. Deze echte schoolontwikkeling 

gebeurt op initiatief van en sturing door de school zelf. 

Als er meer vertrouwen in de innovatieve kracht van de 

school zelf ontstaat, kan het primair onderwijs door-

groeien naar een situatie waarin scholen zelf de innova-

tie aandrijven en waarin de overheid of het bestuur niet 

méér voorschrijft dan nodig is om dat proces in goede 

banen te leiden.

Met andere woorden: het loslaten van een lineaire 

benadering (overheid ontwerpt, veld voert uit) naar een 

interactieve benadering (ontwerp ontstaat in kleinscha-

lige uitvoeringspraktijk). Alleen door deze interactieve 

benadering kunnen schoolleiders wegkomen uit het in 

projecten gestuurde beleidskader, dat eigenlijk alleen 

maar inzet op het veranderen van structuren.

Uit	‘Elke	school	een	TOPschool’	van	David	Hopkins:	“Het	probleem	waar	we	momenteel	mee	kampen	is	dat	
de	meeste	vormen	van	organisatie,	netwerken	en	innovatie	belemmerd	worden	door	‘linkerkant’-denken.”

Naar systeembrede duurzame verandering

Voorschrijven  Professionaliteit

Landelijke voorschriften

Scholen leiden verandering

Elke	school	een
TOPschool

Systeemleiderschap

Vaardigheidsontwikkeling

s c h o o l m i s l u k k i n g  i s  e e n 
r e c h t s t r e e k s  g e vo lg  v a n  h e t 
l e e r s to f j a a r k l a s s e n s ys t e e m , 
m e t  e e n  j a a r l i j k s e  b e s l i s s i n g 
o v e r  b e vo r d e r i n g  o f 
z i t t e n b l i j v e n
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te	verzorgen.	Als	schoolleiders	en	

leerkrachten	met	elkaar	spreken	en	

debatteren	over	fundamenteel	leren,	

duurzaamheid	en	verbondenheid,	dan	

leidt	dat	tot	gezamenlijke	vergezichten.	

Als	onze	inspanningen	zijn	gericht	op	een	

optimale	ontwikkeling	van	de	kinderen	

van	nu,	dan	zullen	de	volwassenen	van	

straks	creatief	en	ondernemend	in	de	

wereld	staan.	Legitimeer	wat	je	doet	en	

doe	zo	min	mogelijk	concessies.”

Berry Hakkeling van CBS Overschie in 

 Rotterdam: “Eens.	Investeren	in	het	heden	

en	verleden	levert	in	de	toekomst	geen	

meerwaarde	op.	Investeer	als	schoolleider	

in	toekomstvast	onderwijs	(=	de	voortschrij-

dende	periode	van	tien	jaar).	Het	levert	de	

schoolleider,	maar	vooral	de	school	zelf,	

veel	dynamiek	en	succeservaringen	op.“

Gérard Zeegers van obs de Bonckert in 

Boxmeer: “Eens.	Wij	krijgen	allemaal	veel	

ruimte	om	met	belastinggeld	onderwijs	

De afgelopen maand heeft u via www.avs.nl

kunnen reageren op de stelling:

Een goede schoolleider dwingt 
duurzame veranderingen af.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	

	ingezonden	via	de	website.

uw mening telt _ peiling

Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	kunt	

reageren	luidt:	

Het primair onderwijs 
kent geen beroepstrots.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	

uw	mening!	_

39%
deels eens

5%
oneens

56%
eens

Valkuilen
Maar ook als het advies van Hopkins praktijk wordt, is 

het belangrijk bewust te blijven van enkele valkuilen. De 

‘Hopkins’-aanpak in het middengebied (de interactieve 

benadering) staat internationaal bekend als de Derde Weg. 

De bron daarvoor ligt in het boek van Etzioni ‘The Third 

Way to a Good Society’. Het recent verschenen boek van 

Andy Hargreaves ‘The Fourth Way’ (2009) beschrijft een 

drietal valkuilen die het succes van de Derde Weg – en 

daarmee van blijvende onderwijsverandering – kunnen 

tegenhouden:

•	The	Path	of	Autocracy

Voorkomen dat (in dit geval) schoolleiders het voorschrij-

ven feitelijk blijven doen, maar dan in de vermomming van 

deskundigheid.

•	The	Path	of	Technocracy

Voorkomen dat de onderwijsorganisatie toch weer blijft 

steken in een structuurverandering door een overtrokken 

verwachting van technologie. Een teken daarvan is het 

enorme geloof in de kracht van data en statistische bewij-

zen (data-driven,	evidence-based). Dan is er namelijk meer 

vertrouwen in de computerdata dan in het oordeel van de 

leerkracht.

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

•	The	Path	of	Effervescence

Activiteit (een bruisende school) niet verwarren met ver-

nieuwing. Het gaat eerst en vooral om een diep gevoelde 

betrokkenheid met de gekozen richting en het vasthou-

den daaraan. Niet met elke hype of moderniteit meedoen 

is daarin voorwaarde.

Scholen zouden dus een hoge mate van eigenwijsheid 

moeten ontwikkelen om tot veranderingen met een blij-

vend effect te komen. Beter gezegd: een hoge mate van 

éigen wijsheid. _

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

op	het	gebied	van	Onderwijs	&	Leerlingzorg.
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pa b o - s t u d en t en  r i c h t en  f i c t ie v e  n ieu w e  s c h o o l  in

Zet veertien pabo-studenten bij elkaar en laat ze een uur fantaseren over hun ideale basisschool. 

Wat verandert er ten opzichte van de huidige inrichting van het onderwijs? Wat doet hun frisse 

kijk met onderwerpen als ouderparticipatie en ict? Over één ding zijn ze het snel eens: het 

wordt absoluut een brede school, want dat is volgens hen hét concept dat ouders betrekt bij het 

onderwijs aan hun kinderen. tekst joëlle poortvliet

in bestaande structuren gezogen’
In een ruim lokaal van pabo Groenewoud in Nijmegen 

schetst senior AVS-adviseur en gespreksleider Jos Hagens de 

(fictieve) situatie als volgt: in de Nijmeegse nieuwbouwloca-

tie de Waalsprong wordt een wijk gebouwd waar alles kan 

en alles mag. In deze wijk komt ook een basisschool waar 

de aanwezige studenten per september het nieuwe team 

vormen. Zij mogen alles zelf invullen: waar de school komt 

te staan, het gebouw en de inrichting, het onderwijscon-

cept, het contact met de ouders, et cetera.

Het uur discussiëren vliegt voorbij. Niet elk thema wordt 

besproken: de zorgleerlingen komen bijvoorbeeld niet 

aan bod. Maar wel klassengrootte, ‘openingstijden’ en het 

gebouw. Wat opvalt is dat de laatstejaars het moeilijk vin-

den buiten de bestaande structuren te denken. Door hun 

praktijkervaringen zijn ze al gevormd. “We weten dat er 

weinig geld is; dat niet alles kan. Dus het is wel leuk om te 

fantaseren, maar ja.”

Om maar met de deur in huis te vallen: wat wordt het 

onderwijsconcept op deze nieuwe school?

Willem: “Ik zie de basisschool als een plek waar iedereen 

naartoe kan. Niet alleen voor onderwijs, maar ook voor 

sport en spel. Betrokkenheid van ouders en van de omge-

ving is op m’n huidige school helaas minimaal. Ouders 

betrekken bij het lesgeven is belangrijk voor kinderen.”

Marieke: “Kinderen ervaren dan dat school en thuis op één 

lijn zitten. School is niet meer iets aparts van thuis. Dat is 

denk ik heel belangrijk.”

Veertien studenten van pabo Groenewoud (HAN) discussiëren over een 
fictieve school waarin zij alles mogen bepalen. De groep is het niet altijd 
met elkaar eens, maar ze vinden het van groot belang dat het schoolteam 
uiteindelijk op één lijn zit. Foto’s: William Moore

‘Als student word je al snel 
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in bestaande structuren gezogen’

Raoul: “Af en toe is het in de praktijk nu meer een twee-

strijd dan dat je samen met ouders de verantwoordelijk-

heid draagt voor de ontwikkeling. Zowel opvoedkundig als 

qua leren.”

Brede school, oké, maar wat kan anders of beter dan wat 

jullie al kennen van een brede school?

Marieke: “Ik ben voor een naschools programma voor 

alle leerlingen, niet alleen voor bso-leerlingen. Dat mis ik 

heel erg. Bso-kinderen vormen een groepje en de rest gaat 

buiten spelen. Ze zijn nooit samen, tenzij je die mogelijk-

heid biedt.”

Merijn: “Maar wie moet dat dan organiseren?”

Hoe zou jij dat doen?

Merijn: “Misschien een buitenschoolse instelling. Mensen 

erop zetten die daarvoor worden betaald.”

Jolanda: “Of een werkgroep. Het schoolteam hoeft het 

niet perse te regelen, maar de school is wel verantwoor-

delijk. Bij mij op school hebben kinderen bijvoorbeeld 

stoeigym. Ouders organiseren dat samen met een gym-

leerkracht en sportvereniging, maar het is wel de school 

die het aanbiedt.”

Marieke: “Als de bso laagdrempelig is, komen er mis-

schien ook allochtone leerlingen.”

Vervolgens gaan we naar binnen, wat gebeurt er ín de 

school? Hoe laat beginnen we eigenlijk? Wordt dat wel half 

negen?

Jolanda: “Ik ken scholen die zich willen richten op het 

bioritme van kinderen. Al heel vroeg beginnen. Maar ja, 

je moet ook denken aan het bioritme van de leerkrach-

ten, haha.” >‘Als student word je al snel 
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Er zijn landen waar kinderen op school ontbijt krijgen, omdat 

ze anders ongezond aan de dag beginnen.

Willem: “Ik heb stage gelopen in Zweden en daar zijn kin-

deren de hele dag op school. Tussen de middag gaan ze 

langs een speciaal buffet. Ik vond dat heel goed.”

Merijn: “Wordt dat door leerkrachten verzorgd? Ik krijg het 

idee dat je van zeven tot zeven bezig moet zijn.”

Mirjam: “En hoe zit het met de kinderen, zien zij dat wel 

zitten? Ze willen hun papa en mama ook nog zien natuur-

lijk. Ouders zeggen altijd wel ‘ik wil er zijn voor de kinde-

ren’, maar ik zie maar al te vaak ouders die liever bezig zijn 

met de eigen carrière. Worden we zo geen opvanghuis?”

Merijn: “Ik wil leerkracht worden. Dat is naar mijn idee van 

acht tot vijf. In die tijd leer ik de kinderen van alles en dan 

is het klaar. Ik hoef toch niet nog eens ’s avonds met ze te 

sporten, of te ontbijten, of wat dan ook? Ik vind dat geen 

taak voor de school.”

Mirjam: “Ja, maar sommige dingen zijn qua werktijden 

onlogisch. Ik heb bijvoorbeeld anderhalf uur pauze tus-

sen de middag. Dat vind ik ontzettend lang! Dan ga je een 

werkoverleg doen, omdat je denkt ‘ik heb superveel tijd’, 

waardoor je uiteindelijk weer geen pauze overhoudt.”

Willem: “Dat komt omdat kinderen naar huis toe gaan om 

te eten. Ik zou zeggen: neem het concept van Zweden over.”

Dus ontbijt op school is een optie?

Raoul: “Nee, geen ontbijt. Het klinkt misschien stom, maar 

ouders hebben ook verantwoordelijkheid. Je neemt geen 

kinderen om ze om half acht op school te dumpen.

Gaan jullie dan de wijk opvoeden: ernstige gesprekken voeren 

met ouders over de rol van opvoeding?

Willem: “Dat zou wel mooi zijn.”

Jolanda: “Hmm… dan ben je straks meer opvoedkundig 

bezig richting de ouders dan richting de kinderen. Je moet 

de kínderen opvoeden, in samenwerking met de ouders.”

Marieke: “Misschien kun je structureel – eens in de maand 

– een bijeenkomst over dat soort onderwerpen organise-

ren? Maar ik vraag me af of je als school moet willen dat je 

ouders continu aan het opvoeden bent. Dat die ouders den-

ken ‘o lekker, we droppen die kinderen bij jullie, dan halen 

we ze op, slapen ze bij ons thuis en komen ze weer terug’.”

Dana: “Ik zou een voorschoolse opvang koppelen aan 

de school. Maar je moet bij bso-activiteiten, met name 

naschools, wel nadenken over wat je aanbiedt. Bij onze 

brede school hadden ze activiteiten waar de kinderen uit 

groep 8 niks aan vonden. Die gingen naar het buurthuis 

verderop, waar criminaliteit heerste. Je moet dus aanslui-

ten bij de behoefte van kinderen.”

Het	is	moeilijk	‘out-of-the-box’	denken	voor	deze	leerkrachten	in	de	dop.

‘ i k  z o u  e e n  vo o r s c h o o l s e 
o p v a n g  ko p p e l e n  a a n  d e 
s c h o o l ’
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Het is half negen. Er stormen 120 kinderen het gebouw binnen. 

En dan, wat gaan we doen? Hoe gaan ze leren?

Dana: “Ik ben voor combinatiegroepen. Ik heb op een Jena-

planschool stage gelopen, dat vind ik super. Taal- en reken-

onderwijs op eigen niveaus, maar verder in combinaties. 

Kinderen kunnen heel veel leren van elkaar. Met name voor 

de wereldoriëntatievakken, omdat daar ook de taalaspec-

ten in zitten. Wel twee leerjaren, geen drie. Drie vraagt wel 

erg veel van de leerkracht. Dan ben je constant instructies 

aan het geven.”

Mirjam: “Ik ben helemaal niet voor combinatiegroepen. 

Mijn groep heeft het hele jaar in 4/5 en 5/6 gezeten. Zwakke 

kinderen zijn nog zwakker geworden, omdat de leerkracht 

niet genoeg tijd heeft om met twee groepen tegelijk bezig 

te zijn. De oplossing daarvoor is denk ik meer handen in de 

klas.”

Willem: “Met z’n tweeën zie je veel meer en kun je veel 

meer gedachten loslaten op kinderen. Of misschien een 

onderwijsassistent erbij. Want adaptief onderwijs formule-

ren voor dertig kinderen red je nooit.

En het pand? Flexibel, afhankelijk van het vakgebied? 

Rekenen- en taal in niveaugroepen met een vaste leerkracht en 

klassikaal, maar creatieve vakken als een wirwar door het hele 

gebouw?

Raoul: “Voor groep 3 tot en met 8 is het misschien een idee 

– als je toch het gebouw in mag richten – om de kinderen 

meer uit te dagen, door meer ontdekhoeken. Dat je voor 

rekenen echt een lokaal hebt met allemaal getallen en voor 

taal met letters. Nu is het ‘t soms net niet.”

Merijn: “Ik wil graag aan de rand van een bos zitten. Dat is 

ook handig voor natuuronderwijs.”

Willem: “Dat was in Zweden ook zo: één keer in de week 

met z’n allen naar buiten en in de natuur survivallen.”

Lydia: “In zo’n omgeving heb je misschien minder over-

zicht, maar kinderen komen toch wel naar je toe als ze je 

nodig hebben.”

Gaan we richting een onderwijsconcept met vooral 

zelfontdekkend leren? In een omgeving waarin dat maximaal 

kan?

Marieke: “Ik ben wel voor vrijheid in onderwijs, dat kinde-

ren aan de ene kant heel vrij zijn om van alles te doen en te 

ontdekken, maar dat ze wat ze moeten weten aan het eind 

van de basisschool ook gewoon kunnen en weten. Dat de 

kerndoelen wel worden gehaald.”

Jolanda: “Vrijheid is ook wel goed voor de jongens, want die 

zijn toch meer op ontdekken gericht. Jongens leren anders 

dan meisjes. Meisjes denken gelijk ‘ik ga een tien halen’, 

terwijl jongens meer bezig zijn met ‘hoe doe ik dat?’. Zij 

zijn meer aan het onderzoeken, terwijl meisjes iets perfect 

na willen maken.”

De meeste leerkrachten kopiëren uiteindelijk het gedrag 

dat ze zelf – als kind, of tijdens stages – hebben gezien. Het 

is moeilijk om daaruit te stappen. Ook nu we vrijuit mogen 

fantaseren, blijven we vanuit de werkelijkheid denken: 

klassikaal, met meer handen in de klas.

Raoul: “Het is lastig: je maakt al snel deel uit van de cul-

tuur; wordt er toch een beetje ingezogen. Zeker tijdens je 

eerste stage zie je allerlei dingen en wil je die ook wel ver-

anderen, maar teveel commentaar leveren is ook niet goed. 

Je denkt dan ‘deze mensen doen het al jaren, zij zullen het 

wel weten’.” _

Over	een	jaar	blikt	Kader	Primair	met	deze	groep	pabo-

studenten	terug.	Wat	is	er	overgebleven	van	hun	opvattingen	

en	ideeën	na	een	jaar	werken	in	het	onderwijs?

‘ i k  b e n  w e l  vo o r  v r i j h e i d ;  d at 
k i n d e r e n  v a n  a l l e s  k u n n e n 
o n t d e k k e n ’

c o n c l u s i e s

Als	deze	groep	het	voor	het	zeggen	krijgt	op	een	gloednieuwe	school,	worden	dit	de	belangrijkste	punten:

•	 	Een	brede	school,	waarin	ouderbetrokkenheid	belangrijk	is	en	actief	wordt	gestimuleerd.

•	 	Het	team	moet	op	één	lijn	zitten,	dat	kan	bijvoorbeeld	door	teamspellen	te	spelen.	Ook	ouders	worden	betrokken	bij	het	

bepalen	van	de	onderwijsvisie.

•	 	De	school	staat	in,	of	aan	de	rand	van	het	bos,	zodat	kinderen	automatisch	met	de	natuur	te	maken	krijgen	en	het	

‘schoolplein’	een	plek	wordt	waar	kinderen	zich	terug	kunnen	trekken	en	dingen	ontdekken.

•	 	Het	gebouw	is	groot	en	licht.	Er	zijn	wel	lokalen,	met	name	voor	taal-	en	rekenen,	maar	deze	worden	per	thema,	met	

ontdekhoeken	ingericht.

•	 	Meer	samenwerking	met	voor-	en	naschoolse	opvang.	Ieder	kind	mag	naar	de	bso.

•	 	Minimaal	één	leerkracht	en	een	klassenassistent	voor	de	klas.
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n e d e r l a n d s e  p o l i t i c i  w i l l e n  i n v e s t e r e n ,  m a a r  d a n  o o k   m e e r  i n v l o e d ?

Bijna	alle	Nederlandse	politieke	partijen	hebben	aangegeven	te	willen	investeren	in	onderwijs.	

Helaas	vaak	gekoppeld	aan	een	toenemende	afrekencultuur	richting	scholen.	Terecht	vragen	

politici	wat	het	veld	met	de	extra	investeringen	gaat	doen.	Hoe	kan	het	toekomstige	kabinet	ervan	

verzekerd	worden	dat	het	geld	gebruikt	wordt	om	Nederland	terug	te	brengen	in	de	top	5	van	

kennislanden?	Als	dat	‘hoe’	niet	goed	uitgelegd	wordt,	zal	de	centrale	overheid	naar	middelen	

zoeken	om	verbeteringen	af	te	dwingen.	Centrale	toetsen,	entreetoetsen,	rankings	en	alle	negatieve	

aspecten	die	daar	bij	horen.	Er	is	niets	mis	met	toetsen	en	meten,	het	is	zelfs	onontbeerlijk	voor	

goed	onderwijs,	maar	het	gaat	fout	als	de	overheid	deze	toetsen	gaat	voorschrijven	en	scholen	

daarop	gaat	afrekenen.	Twee	waarschuwingen	van	collega’s	uit	landen	waar	men	brede	ervaring	

heeft	met	verregaande	meet-	en	afrekensystemen.	 tekst intro ton duif, avs

Verenigde Staten en Groot-Brittannië 
waarschuwen voor fed erale toetscultuur

Ranking the schools
kinderen, van oudsher een taak van de leerkracht. Toen 

ook de onderwijsbonden gingen staken voor betere sala-

rissen, beantwoordde Thatcher deze uitdaging met rigou-

reuze ingrepen. Het Engelse (openbare) onderwijs was van 

een matige kwaliteit en de regering besloot daar iets aan 

te doen. Het begon met de invoering van de Raspberry	Rip-

ples, een stroom van circulaires met daarin gouvernemen-

tele aanwijzingen voor elk deel van het curriculum. Al 

snel werden deze opgevolgd door een centraal vastgelegd 

nationaal curriculum, dat elke school moest invoeren. 

Dit betekende dat vanaf dat moment alle methodieken 

en de onderwijsinhoud centraal werden voorgeschreven. 

Leerkrachten werden verplicht bijscholing te volgen 

(buiten schooltijd), weigeren was geen optie. Het gevolg 

was dat leerkrachten niet langer wensten mee te werken 

aan de (sport)clubs buiten schooltijd, zodat veel van deze 

– voor de kinderen en omgeving belangrijke – voorzienin-

gen verdwenen.

Chris Harrison, vice president National Association of 

Head Teachers (NAHT), Head Teacher of Oulten Broad 

primary school, Lowestoft, Suffolk England:

“Aan het eind jaren zeventig trad ik voor het eerst aan als 

schoolleider in Suffolk en waren begrippen als curriculum, 

kwaliteit en financiële verantwoording mij en onze scholen 

volledig onbekend. Dat zou snel veranderen. Tijdens de 

start van de Thatcher-regering kwamen de machtige Engel-

se vakbonden in opstand tegen de drastische bezuinigingen 

die zij doorvoerde. The	Iron	Lady snoerde de vakbonden door 

wetgeving de mond, en dit zou later grote gevolgen hebben 

voor de groeiende invloed van de centrale regering op de 

sociale zekerheid en het onderwijs.

Nationaal curriculum
In die jaren was het de gewoonte dat leerkrachten actief 

waren na en tussen schooltijd in allerlei (sport)clubs voor 

g ro ot- b r i ta nnië
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Verenigde Staten en Groot-Brittannië 
waarschuwen voor fed erale toetscultuur

Centraal testsysteem
In deze jaren van bezuinigingen werd heel slim ook de 

bekostiging van de scholen gedecentraliseerd in een vorm 

van lumpsum. Van oudsher hadden lokale onderwijsauto-

riteiten een grote invloed op het wel en wee van de school. 

Deze invloed werd nu steeds minder. Thatcher, en na haar 

ook de Blair-regering, dwong scholen zich te verantwoor-

den naar de samenleving. In deze tijd ontstond ook Ofsted, 

het beruchte Engelse schoolinspectiesysteem. Schoollei-

ders, leerkrachten maar ook onderwijskundigen konden 

zich laten scholen tot Ofsted	Inspector. Ofsted-inspecties 

werden frequent gehouden en ruim van te voren aangekon-

digd. Eén inspectieronde duurde bijna een week! De uitslag 

was en is openbaar (www.ofsted.gove.uk). Ofsted valt direct 

onder de verantwoordelijkheid van de regering en doet ver-

slag aan ons Nationale Parlement.

Naast de Ofsted-inspecties werd ook een centraal test-

systeem ingevoerd. Vanaf de jaren negentig worden alle 

leerlingen in de leeftijden 7, 11 en 14 jaar getest op vorde-

ringen in de leergebieden rekenen, taal en science. De uit-

komsten van deze testen zijn ook voor het publiek en de 

media toegankelijk. Het gevolg is dat er al snel, zoals wij 

het noemen, leaque	tables ontstonden, meestal opgesteld 

door de pers. Zo kennen we nu landelijke, regionale en 

lokale rankings. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat 

scholen min of meer balanceren tussen twee opties; beste-

den we veel aandacht aan de drie leergebieden die centraal 

worden getoetst, of zorgen we voor een breed curriculum 

dat vooral van belang is om een goede Ofsted-inspectieuit-

slag te verkrijgen?

Deze enorme verantwoordingsplicht zet scholen en het 

personeel onder grote druk. Daarbij komt dat de kwaliteit 

van de centrale toetsen vaak te wensen overlaat. Statistisch 

blijkt dat een derde van alle bezwaren die scholen melden 

ten aanzien van de test, ook worden toegekend.

We moeten echter constateren dat Ofsted ook positieve 

resultaten heeft opgeleverd. Zeker als je het ziet als een 

gratis externe evaluatie van je school. Daarbij is het sys-

teem inmiddels ook fors veranderd. Als een school zwak 

presteert, zal elk jaar een Ofsted-inspectie worden uige-

voerd. Bij goed presterende scholen eens in de vijf jaar, 

en soms in het geheel niet. Ook worden de inspecties nu 

slechts veertig uur van te voren aangekondigd en wordt de 

school uitgedaagd zich zo mogelijk te presenteren via zelf-

evaluatie in plaats van het rigide toetsingskader. Wel blijft 

het een duur systeem; voor de kosten van Ofsted zouden we 

5.000 extra leerkrachten kunnen aantrekken!

Geen risico’s met lesprogramma
Wat blijft is de onvrede met het centrale testen en toetsen. 

Geen schoolleider in het Verenigd Koninkrijk zal tegen 

meten van leerling-resultaten zijn. Maar dat moet uiteinde-

lijk een zaak van de school zelf zijn, eveneens hoe met de 

resultaten wordt omgegaan. Omdat veel scholen de opzet 

van de testen inmiddels kennen, ontstaat een systeem van 

teach	what	you	test en dat verengt het curriculum. Daar 

komt nog bij dat deze centrale testen een signaal afgeven 

dat de maatschappij, en met haar de regering, ons als scho-

len niet vertrouwt. Het maakt scholen defensief. Daarbij 

komt ook nog dat deze centrale toetsen de onderwijsin-

novatie afremmen, omdat scholen geen risico’s durven >

Chris	Harrison
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‘Geen kind blijft achter’ 
klinkt mooier dan het is
Darrell Rud, directeur School Administrators van 

Montana en voorzitter van de National Association of 

Elementary School Principals (NAESP, 2001-2002):

”In 1990 was ik nog hoofd van een school in Montana, die 

vooral werd bezocht door een relatief arme bevolkings-

groep van verschillende raciale afkomst. Destijds werd kwa-

liteitsbevordering van scholen nauwelijks nagestreefd door 

ons State	Department	of	Education. De meerderheid van de 

middelen kwam en komt uit lokale fondsen en van lokale 

belastingen.

Invloedrijke Republikeinse en Democratische politici 

spraken over het verkleinen van de bestaande kloof tussen 

diverse bevolkingsgroepen op het gebied van handicap, 

geslacht en demografische kenmerken. Hoe kon ons land 

ervoor zorgen dat scholen een hoger niveau van bekwaam-

heid voor álle leerlingen bereiken, ongeacht waar zij 

wonen en naar welke (openbare) school zij gaan? Uit deze 

discussies, waaraan invloedrijke familieleden van Kennedy 

en Bush deelnamen, kwam uiteindelijk de wet No	Child	Left	

Behind voort (NCLB, zie kader pagina 29). President George 

W. Bush zette in 2000 de onderwijswetgeving om in NCLB, 

dat nu nog steeds de federale wetgeving is. Tien jaar later is 

de discussie over de wet nog steeds heftig en actueel.

Grote overheidsinvloed
NCLB is bij de start al erg controversieel ontvangen en veel-

vuldig gewijzigd in diverse Amerikaanse Staten. Dit resul-

teerde in uiteenlopende discussies over wat wel en wat niet 

op federaal niveau kan worden geëist en wat wel en niet 

kan worden geleerd en getest op scholen. De wet riep en 

roept vooral veel discussie op, omdat de federale overheid 

in werkelijkheid slechts 10 procent van het schoolbudget 

betaalt, maar met NCBL wel veel invloed naar zich toe 

heeft gehaald. De meeste mensen, waaronder ikzelf, heb-

ben veel kritiek geuit op NCLB. Daarvoor hadden we de 

volgende redenen:

•  De testen, die grote gevolgen voor de school hebben, 

houden geen rekening met het effect van persoonlijke 

omstandigheden op leerresultaten, zoals armoede en 

gezinsproblematiek, die scholen niet kunnen beïnvloe-

den. Scholen worden daar onterecht verantwoordelijk 

voor gehouden.

nemen met hun lesprogramma. Ze zijn bang dat deze 

niet precies aansluit op dat wat de centrale overheid test, 

met als gevolg dat je landelijk aan de schandpaal wordt 

genageld.

Testen boycotten
De Europese Schoolleiders Organisatie (ESHA) heeft in een 

van haar verklaringen de nadruk gelegd op het delen van 

kennis, het stimuleren van leiderschap en het versprei-

den van good	practices. Dat alles gebaseerd op vertrouwen 

in schoolleiders en professionals in de school, tenzij het 

tegengestelde is gebleken. Dat biedt meer kansen voor 

scholen dan een rankingsysteem. Inmiddels heeft mijn 

organisatie (NAHT) opgeroepen de testen dit jaar te boycot-

ten. Als 20 procent van de scholen daaraan meewerkt, is 

nationale validatie statistisch al niet meer mogelijk. De 

eerste cijfers geven aan dat ongeveer 25 procent van de 

scholen aan deze boycot meedoet. Het systeem gaat veran-

deren, daarvan ben ik overtuigd.”

v er eni g d e  s tat en

Darrell	Rud
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•  Aandacht voor excellente leerlingen verslapt, want alle 

energie gaat zitten in het bijtrekken van de onderkant. 

Verder besteden scholen steeds minder tijd aan zaken 

als sociale redzaamheid, burgerkunde, cultuur en sport. 

Er wordt geleerd wat wordt getest, wat niet wordt getest 

wordt niet aangeboden. 

•  De van oorsprong zo gewaardeerde invloed van de gemeen-

schap op scholen wordt bedreigd door de excessieve 

invloed die de federale regering heeft op het onderwijssys-

teem, terwijl zij slechts 10 procent van het budget betaalt. 

Juist de verbinding tussen school en community heeft het 

Amerikaanse onderwijs in het verleden groot gemaakt.

Voordelen
De positieve aspecten van NCLB zijn naar mijn mening:

•  Een scherpere focus op het verbeteren van slecht preste-

rende leerlingen heeft geleid tot betere leerstrategieën en 

het curriculum wat dit betreft aangescherpt.

•  Jim Collins, een bekende Amerikaanse auteur, heeft ooit 

gezegd: “Goed is de vijand van betere”. NCLB heeft scho-

len aangezet systematisch te werken aan het verbeteren 

van de resultaten.

•  Leerlingen worden niet getest op hun individuele voor-

uitgang. Er wordt slechts één keer getest en de uitkom-

sten worden vergeleken met die van het jaar ervoor in 

dezelfde jaarklas (high-stakes	testing). Dus de resultaten 

van groep 6 van dit jaar worden vergeleken met groep 6 

van vorig jaar, terwijl we te maken hebben met volledig 

andere leerlingen.

•  Leerlingen met een leerprobleem krijgen een individueel 

leerplan en blijven op een reguliere school door de ver-

plichtingen in de Individuals	with	Dissabilities	Education	Act 

(IDEA), terwijl zij toch dezelfde testen moeten maken als 

de overige leerlingen. Zo worden scholen gestraft voor 

hun speciale plannen die zij verplicht zijn aan te bieden.

•  Er is een tekort aan leerkrachten, bestuurders en andere 

potentiële medewerkers die willen werken in sommige 

afgelegen gebieden. Het wordt zeer moeilijk personeel 

aan te trekken en te behouden in deze scholen. Scholen 

kunnen dan niet aan de eisen voldoen.

•  100 procent van de leerlingen in 2012/2013 laten voldoen 

aan alle eisen van het AYP (zie kader) is statistisch onmo-

gelijk, maar deze eis houdt scholen wel continu in de 

houdgreep.

n o  c h i l d  l e f t  b e h i n d  a c t

De	doelstellingen	van	NCLB:

•	 	Vermindering	van	de	kloof	tussen	verschillende	groepen;

	 –	in	de	school	als	geheel

	 –	ten	aanzien	van	etnische	groepen

	 –	ten	aanzien	van	leerprestaties	van	kansarmen

	 –		ten	aanzien	van	de	leerprestaties	van	leerlingen	met	een	

handicap

	 –		vergroting	van	de	kennis	van	de	Engelse	taal	van	

anderstaligen.

•	 	Verbetering	van	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	voor	alle	

leerlingen;

•	 	Zorg	dat	ouders	meer	te	kiezen	krijgen;

•	 	Een	veel	grotere	verantwoordingsplicht.

	 	Om	dit	te	bereiken	moest	elk	van	de	vijftig	Amerikaanse	

lidstaten	onderwijsdoelen	formuleren,	die	uiteindelijk	

moesten	worden	goedgekeurd	door	het	federale	ministerie	

van	Onderwijs	(USDE).	In	de	plannen	moet	worden	

aangetoond	hoe	de	individuele	scholen	binnen	elke	staat	

deze	staatsdoelen	waarmaken.

Scholen	moeten	dit	bewijzen	door:

•	 	Een	jaarlijkse	voortgangsrapportage	(Adequate Yearly 

Progress,	AYP)	te	maken	waarin	wordt	bewezen	dat:

	 –		Tenminste	95	procent	van	de	leerlingen	de	test	die	

onderdeel	is	van	het	onderwijsplan	van	de	staat	ook	

maken.

	 –		Een	van	te	voren	bepaald	aantal	leerlingen	van	alle	

subgroepen	een	vastgelegd	niveau	haalt	op	het	gebied	van	

taal	en	rekenen.	Dit	percentage	moet	elk	jaar	stijgen	en	in	

2013-2014	100	procent	zijn.

	 –		Ook	andere	indicatoren	zijn	gerealiseerd,	zoals	een	

vastgesteld	aanwezigheidpercentage	van	de	leerlingen	en	

een	vastgesteld	slagingspercentage	voor	scholen	in	het	

voortgezet	onderwijs.

•	 	Te	beschikken	over	hoog	opgeleide	leerkrachten	en	

specialisten	met	academische	kennis	die	voldoen	aan	federale	

standaarden.	Dit	laatste	betekent	dat	leerkrachten	volledig	

gecertificeerd	moeten	zijn	en	onderdeel	uitmaken	van	een	

register,	tenminste	een	bachelor	hebben	en	aantoonbaar	

specialist	zijn	op	die	gebieden	die	worden	gedoceerd.	Overig	

personeel	(onderwijsassistenten	en	begeleiders)	dienen	een	

federale	erkenning	te	hebben,	wat	inhoudt	dat	zij	tenminste	

een	high school	achter	de	rug	hebben	en	minimaal	twee	jaar	

college of	anders	een	streng	examen	hebben	afgelegd	waarin	

hun	competenties	zijn	getest.

Alleen	scholen	die	de	beschreven	NCLB-niveaus	in	hun	

jaarlijkse	evaluatie	op	31	punten	hebben	gehaald,	hebben	

voldaan	aan	de	wet.	Élke	school	die	ook	maar	één	van	de	

doelstellingen	niet	heeft	gehaald,	wordt	beschouwd	als	een	

school	die	voor	verbetering	vatbaar	is.	De	gevolgen	voor	die	

school	zijn	ernstig:	variërend	van	een	publieke	waarschuwing	

tot	de	eis	een	verbeterplan	te	ontwikkelen	of	zelfs	sluiting	als	

een	aantal	jaren	niet	aan	het	AYP	wordt	voldaan.

>
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•  NCLB heeft zeker bijgedragen tot een versterking van de 

professionele kwaliteit van het onderwijspersoneel.

•  NCLB heeft het evident	based leren versterkt.

Nieuwe voorstellen Obama-regering
Het klinkt misschien alsof ik tegen testen ben. Als school-

leider hecht ik sterk aan een goede evaluatie, daar maakt 

testen natuurlijk deel van uit. Maar het NCLB-testpro-

gramma geeft geen inzicht in individuele leerprestaties. 

Ik wacht dan ook gespannen op de veranderingen die de 

Obama-regering in het najaar van 2010 zal aankondigen. 

De huidige minister Duncan lijkt te hebben geleerd van 

de feedback die opvoeders, leerkrachten en schoolleiders 

hebben gegeven. Hun beoogde voorstellen maken een paar 

goede stappen vooruit om de zaken voor scholen te verbe-

teren. Er wordt significant meer geld uitgetrokken en er 

komen gevalideerde testen die de individuele ontwikkeling 

en vooruitgang van leerlingen kunnen toetsen, zonder dat 

de school daarop wordt afgerekend.

Toch zijn er in de nieuwe voorstellen ook negatieve 

ontwikkelingen:

•  Bij een slecht presterende school wordt in alle gevallen 

de schoolleider vervangen.

•  Leerkrachten en schoolleiders worden bekwaam geacht 

wanneer zij de testscores van hun leerlingen juist weten 

te interpreteren. Evaluaties over leerkrachten en school-

leiders worden gepubliceerd op publiekelijk toeganke-

lijke websites.

•  Van scholen wordt gevraagd samenhangende, competi-

tieve plannen te schijven om federaal geld te ontvangen, 

terwijl deze toekenning in het verleden via vastgestelde 

formules ging. Scholen die in staat zijn slimme aanvra-

gen te schrijven, zijn zo in het voordeel.

Het is duidelijk dat de voorstellen beter passen bij de stede-

lijke omgeving dat op het platteland van Montana. Hoewel 

het nog niet geheel duidelijk is wat de nieuwe plannen 

inhouden is één ding wel zeker: NCLB zal snel tot het ver-

leden behoren. Ik hoop alleen niet dat we over een aantal 

jaren zullen zeggen: ‘NCLB was zo slecht nog niet’.” _

dubbelbetoog

‘e r  w o r d t  g e l e e r d  w at  w o r d t 
g e t e s t ,  w at  n i e t  w o r d t  g e t e s t 
w o r d t  n i e t  a a n g e b o d e n ’
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdagingen	aan.	

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

in	Zo	kan	het	ook!:	met	de	gratis	virtuele	internetgemeenschap	eTwinning	

kunnen	scholen	binnen	Europa	kennis	uitwisselen	en	samen	aan	projecten	

werken	met	behulp	van	ict.	

tekst noortje van dorp

Een	reken-	of	muziekles	van	een	Bulgaarse	

leerkracht,	filmpjes	maken	over	je	eigen	

stad	voor	leerlingen	in	Turkije,	in	het	Engels	

mailen	en	chatten	met	leeftijdsgenoten	over	

je	hobby's,	of	op	uitwisseling	met	een	klas	in	

Frankrijk.	Een	kleine	greep	uit	de	projecten	

die	mogelijk	zijn	via	eTwinning.	Vergelijkbaar	

met	social mediasites	als	Hyves	en	Facebook,	

alleen	dit	keer	speciaal	bedoeld	voor	

Europese	leerlingen	en	leerkrachten.	Ook	is	

er	plek	voor	schoolleiders,	zij	kunnen	leren	

van	elkaars	ervaring.	“Er	zijn	al	wel	verschil-

lende	subsidiemogelijkheden	voor	scholen	

om	op	uitwisseling	te	gaan,	maar	deze	zijn	

niet	voldoende	voor	alle	scholen”,	verklaart	

Marjolein	Mennes,	coördinator	eTwinning	bij	

het	Europees	Platform.	“Langs	de	virtuele	

weg	kunnen	alle	Europese	scholen	via	pro-

jecten	met	elkaar	in	contact	komen.”

PCSV	Leiderdorp	is	al	enige	tijd	structureel	

aan	het	‘eTwinnen’.	Dat	is	ook	vastgelegd	in	

het	managementcontract	met	de	scholen.	

Eén	basisschool	gaat	binnenkort	als	gevolg	

daarvan	zelfs	op	uitwisseling	met	een	

Vlaamse	school.	“Het	contact	is	ontstaan	

tijdens	het	speeddaten	op	een	eTwinning-

bijeenkomst	in	Brussel”,	vertelt	boven-

schools	directeur	Rien	Hazekamp.	“Het	

project	dat	daaruit	voortvloeide	was	zo	leuk,	

dat	ik	besloot	om	via	BIOS	geld	voor	een	

leerlinguitwisseling	te	vragen.”	“Een	eTwin-

ningproject	kun	je	zo	duur	maken	als	je	zelf	

wilt”,	verduidelijkt	Mennes.	“Een	virtueel	

project	kost	niets,	voor	alles	wat	je	extra	wilt	

doen	kun	je	een	subsidie	aanvragen.”

De	Maurice	Maeterlinckschool	in	Delft	is	een	

van	de	weinige	scholen	voor	speciaal	onder-

wijs	die	gebruikt	maakt	van	eTwinning.	Het	

project	My very special wondertree,	waarin	

een	boom	dichtbij	de	deelnemende	scholen	

uit	diverse	landen	het	uitgangspunt	was	

voor	diverse	activiteiten,	kreeg	de	eTwin-

ningprijs	2009.	“Het	is	een	'Europees	sausje	

over	mijn	lessen”,	aldus	leerkracht	Mirjam	

Heemskerk.	“Voor	mijn	leerlingen	is	het	

mogelijk	om	'virtueel	te	reizen'	en	zo	Europa	

te	verkennen	en	hun	wereld	te	vergroten.	

Voor	mij	als	leerkracht	is	het	leuk	om	samen	

te	werken	met	Europese	collega's.	Je	doet	

nieuwe	ideeën	en	inspiratie	op.”

De	kwetsbaarheid	van	eTwinning	is	de	ietwat	

onpersoonlijke	factor.	Bovenschools	direc-

teur	Hazekamp:	“Een	leerkracht	kan	een	pro-

ject	beginnen	en	plotseling	stoppen	omdat	

hij	of	zij	geen	tijd	of	zin	meer	heeft.	Dat	

hebben	wij	een	keer	meegemaakt;	na	drie	

maanden	stopte	het	om	onverklaarbare	rede-

nen	vanuit	de	school	in	Italië.	Teleurstellend,	

met	name	voor	de	betrokken	groep	kinde-

ren.”	Hazekamp	gebruikt	nu	nascholings-

gelden	om	eTwinning-partners	te	bezoeken	

voordat	een	project	start.	“Als	mensen	elkaar	

kennen	gaat	een	project	beter	verlopen	en	

stopt	het	niet	zo	maar.	We	zijn	inmiddels	naar	

Boekarest,	Vilnius	en	Budapest	gegaan	met	

als	resultaat	heel	leuke	projecten	en	goede	

vriendschappen	tussen	collega’s.”	

Mennes	van	het	Europees	Platform	hoopt	

dat	eTwinning	in	Nederland,	net	als	in	

andere	landen,	onderdeel	van	het	curriculum	

wordt.	“Internationalisering	is	in	Nederland	

niet	voor	iedere	school	vanzelfsprekend.	Het	

moet	veel	normaler	worden.	Leerlingen	zijn	

al	lang	die	(digitale)	grenzen	over.”	_

m e e r  w e t e n ?
eTwinning	is	onderdeel	van	Comenius	en	

maakt	deel	uit	van	het	Levenlang	Leren	Pro-

gramma	van	de	Europese	Commissie.	Zie	

www.etwinning.net	en	www.etwinning.nl.	

Neem	voor	een	gratis	studiemiddag	voor	

het	werken	met	eTwinning	contact	op	met	

Marjolein	Mennes,	etwinning@epf.nl,	

tel.	023-5531160.	Projectvoorbeel-

den	van	de	school	in	Delft	staan	op	

www.specialchildren.wikispaces.com	en	

www.wondertree.wikispaces.com

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

een virtuele school-
reis door europa

Met	eTwinning	kunnen	leerlingen	uit	
verschillende	Europese	landen	met	elkaar	
mailen	en	chatten,	of	online	samenwerken	aan	
projecten.
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specia al (ba sis)onderwijs

De onderwijs-
inspectie heeft 
onlangs in haar 
Onderwijs-
verslag 
geconstateerd 
dat het aantal 
zeer zwakke 
scholen voor 
speciaal 

basisonderwijs fors is afgenomen. 
Tegelijkertijd merkt de inspectie op 
dat slechts een zeer klein percentage 
van de leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs het niveau van de 
gemiddelde basisschoolleerling aan 
het eind van groep 7 bereikt. Dat ligt 
volgens het SBOwerkverband deels 
aan het feit dat reguliere methodes 
om het niveau van de uitstroom te 
bepalen ongeschikt zijn voor deze 
groep leerlingen.

tekst sbowerkverband/avs

Het	SBOwerkverband	is	erg	blij	dat	het	aan-

tal	zeer	zwakke	scholen	fors	is	afgenomen.	

Volgens	het	werkverband	is	het	echter	niet	

reëel	om	leerlingen	van	het	speciaal	basis-

onderwijs	(sbo)	te	vergelijken	met	leerlingen	

van	het	reguliere	basisonderwijs.	Voorzitter	

Ellen	Pieterse:	“Deze	kinderen	zitten	niet	

voor	niets	op	het	sbo.	Ze	hebben	andere	

mogelijkheden	en	andere	beperkingen;	ze	

hebben	andere	behoeften	en	andere	hulp-

vragen.	Daarom	werken	alle	sbo-scholen	

met	het	ontwikkelingsperspectief	(OPP).	

Daarbij	kijkt	men	vooral	naar	de	speciale	

onderwijsvraag	en	naar	de	thuissituatie.	

Maar	uit	een	pilot,	die	het	SBOwerkverband	

samen	met	de	inspectie	heeft	uitgevoerd,	

is	gebleken	dat	het	niet	zo	eenvoudig	is	

om	het	OPP	valide	te	meten.	Het	effect	van	

alle	variabelen	(het	IQ	en	de	belemmerende	

en	compenserende	factoren)	is	bij	alle	

kinderen	verschillend	en	kan	bovendien	snel	

veranderen.“

Met welke maat meten?
De	inspectie	wil	zich	vooral	richten	op	de	

opbrengsten	van	het	onderwijs	en	is	op	

zoek	naar	een	maat	om	de	opbrengsten	

van	leerlingen	in	het	sbo	te	beoordelen.	

Dat	wil	het	SBOwerkverband	ook.	Pieterse:	

“Wij	zijn	ervan	overtuigd	dat	we	als	sbo	een	

grote	toegevoegde	waarde	hebben,	maar	op	

dit	moment	kunnen	we	dat	niet	bewijzen.	

Daarom	moeten	de	uitstroomgegevens	wor-

den	gerelateerd	aan	de	instroomkenmerken.	

De	inspectie	zoekt	naar	een	eenvoudige	

maat,	het	liefst	één	getal.	Uit	de	pilot	is	

gebleken	dat	zoiets	niet	mogelijk	is.	Daarom	

pleiten	wij	ervoor	dat	deskundigen	bepalen	

wat	het	ontwikkelingsperspectief	is	van	

deze	leerlingen	op	basis	van	het	IQ	en	de	

belemmerende	en	compenserende	facto-

ren.”	Volgens	Pieterse	zijn	orthopedagogen	

het	meest	geschikt	om	een	onafhankelijk	

oordeel	te	geven.	De	inspectie	vindt	wel	dat	

orthopedagogen	dat	moeten	doen	op	basis	

van	valide	gegevens,	maar	die	zijn	er	dus	

niet.	Pieterse:	“Er	moet	meer	vertrouwen	

zijn	in	het	oordeel	van	orthopedagogen	en	

professionals	in	het	onderwijs.	Als	het	gaat	

om	de	ontwikkeling	van	kinderen,	zijn	zij	bij	

uitstek	deskundig.	Die	deskundigen	moeten	

natuurlijk	wel	verantwoording	afleggen	over	

hun	oordeel.”

Op	dit	moment	is	er	nog	geen	overeenstem-

ming	tussen	het	SBOwerkverband	en	de	

inspectie;	zij	zijn	nog	in	gesprek	over	het	

oplossen	van	dit	dilemma.

Toegevoegde waarde
De	AVS	vindt	ook	dat	er	een	oplossing	

moet	komen	om	zichtbaar	te	maken	wat	

scholen	betekenen	voor	leerlingen	met	

een	ander	ontwikkelperspectief	dan	de	

meerderheid.	Dat	is	niet	alleen	van	belang	

voor	sbo-scholen,	maar	in	het	kader	van	

Passend	onderwijs	in	toenemende	mate	ook	

voor	steeds	meer	leerlingen	in	het	reguliere	

basisonderwijs.	De	AVS	wijst	erop	dat	de	

onderwijsinspectie	in	Engeland	inmiddels	

al	werkt	met	een	instrument	om	de	‘toege-

voegde	waarde’	in	beeld	te	brengen.	Daar	

kunnen	aangrijpingspunten	gevonden	wor-

den	om	dit	ook	voor	de	Nederlandse	situatie	

te	ontwikkelen.	_

Its	en	het	Kohnstamm	Instituut	zijn	

inmiddels	een	nieuw	onderzoek	gestart	

naar	de	prestaties	en	de	ontwikkeling	van	

kinderen	in	het	speciaal	basisonderwijs	en	

in	de	clusters	2,	3	en	4,	onder	de	noemer	

COOL	Speciaal.	Om	van	verschillende	

groepen	kinderen	in	het	speciaal	

basisonderwijs	en	speciaal	onderwijs	in	

kaart	te	brengen	hoe	ze	zich	ontwikkelen,	

cognitief	en	sociaal-emotioneel.	En	om	te	

onderzoeken	in	hoeverre	zorgleerlingen	in	

het	regulier	onderwijs	en	in	het	speciaal	

(basis)onderwijs	van	elkaar	verschillen	en	

welke	leerlingen	in	welk	type	onderwijs	

het	meest	tot	hun	recht	komen.	Meer	

informatie: www.cool5-18.nl

opbrengsten meten 
in speciaal basisonderwijs
leidt tot discussie

‘ h e t  i s  n i e t  e e n vo u d i g  o m  h e t  o n t w i k k e l i n g s -
p e r s p e c t i e f  v a l i d e  t e  m e t e n ’
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s a m e n h a n g   g e b o o r t e m a a n d  e n  s u c c e s
Voetbalscouts	zijn	geneigd	vaak	de	oudste,	

in	plaats	van	de	beste	voetballers	van	een	

lichting	te	kiezen,	omdat	zij	fysiek	sterker	zijn.	

Daarom	gebeurt	het	scouten	van	voetbaltalent	

in	Nederland	sinds	een	paar	jaar	in	blokken	

van	drie	maanden	in	plaats	van	jaarlichtingen.	

Zo	is	er	geen	relatieve	voorsprong	en	

neutraliseer	je	fysieke	verschillen.	Net	als	bij	

topvoetballers	telt	ook	in	het	onderwijs	de	

geboortemaand.	De	indeling	van	kinderen	op	

basis	van	een	willekeurige	–	zoals	voorheen	

1	oktober	–	peildatum	in	jaargroepen	

kan	langdurige	gevolgen	hebben.	Vroege	

leerlingen	worden	in	het	onderwijs	vaker	

onderschat	en	oudere	kinderen	overschat,	

aldus	ontwikkelingspsycholoog	Ad	Dudink.	

Kunnen	scholen	daar	iets	mee?	

tekst irene hemels

Het is al lang bekend dat de geboortemaand van grote 

invloed is op schoolprestaties. En toch houdt het onderwijs 

er nog niet structureel rekening mee. “Onbegrijpelijk”, 

vindt psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van 

Amsterdam Ad Dudink. “In 1971 toonde Klaas Doornbos 

overtuigend aan dat jonge leerlingen in een klas gemid-

deld minder goed presteren dan oudere leerlingen. De kans 

dat zij blijven zitten is groter en ze worden vaker door-

verwezen naar vormen van speciaal onderwijs.” Dudink 

snapt niet waarom maatregelen, waarbij de boordeling 

van schoolprestaties is afgestemd op de precieze leeftijd 

van de leerling, nog steeds ontbreken. “Oudere leerlingen 

hebben meestal een voorsprong in de ontwikkeling. Voor 

jonge leerlingen die moeite hebben met de leerstof is in het 

verleden zelfs een verklarend begrip bedacht: schoolrijp-

heid. Dit suggereert dat het lesprogramma in groep 3 van 

achtergrond

[beeld: zie FTP. Beeld Dudink en istock 

voetbalkids voor hoofdverhaal en beeld 

Verheijen (volgt nog) voor kader.]

Vroege of l ate leerling;
wie is b eter af ?
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s a m e n h a n g   g e b o o r t e m a a n d  e n  s u c c e s tevoren vaststaat. Aangepast onderwijs behoort rekening 

te houden met leeftijdsverschillen en dit geldt voor elke 

groep. Er zijn zoveel kinderen de dupe zonder dat er iets 

aan wordt gedaan.”

Zittenblijvers
Dudink deed vervolgonderzoek en kwam begin dit jaar 

met zijn resultaten. Hij onderzocht onder meer de manier 

waarop jaargroepen in het primair onderwijs worden 

ingedeeld in de ons omringende landen en vond in Bel-

gië een vergelijkbaar patroon als in Nederland. In België 

is de peildatum niet 1 oktober, maar 1 januari. Dudink: 

“Daarmee verleg je het probleem en doe je niets aan de 

oplossing ervan.” In België zijn de jongste leerlingen 

van de klas de kinderen die in de maanden oktober, 

november en december zijn geboren. In Nederland zijn 

dat, bij een peildatum van 1 oktober, de kinderen die in 

juli, augustus en september zijn geboren. De Belgische 

zittenblijvers zijn vooral geboren in de laatste maanden 

van het kalenderjaar en Belgische kinderen geboren in de 

maanden november en december worden vaker doorver-

wezen naar het Vlaams buitengewoon onderwijs. Dudink: 

“De Nederlandse situatie is vergelijkbaar met Vlaanderen. 

In Nederland zijn de ‘zittenblijvers’ vooral geboren in de 

zomermaanden. Begaafde leerlingen die een klas over-

slaan, vind je bijna uitsluitend in de laatste maanden van 

het schooljaar.”

Dit lijkt tegenstrijdig met de recente ontdekking van 

Dudink dat Nederlandse politiek leiders en topbestuur-

ders hun verjaardag vooral in de zomermaanden (juli, 

augustus, september) vieren, en dus ooit jonge leerlingen 

waren. Een mogelijke verklaring is dat de beste vroege 

leerlingen harder moeten knokken en daardoor een vech-

tersmentaliteit creëren.

Klas- versus leeftijdgenoten
Uit eigen, bescheiden, ervaring als leerkracht ondervond 

Dudink hoe moeilijk differentiëren in het onderwijs is. 

“Als leerkracht van klas drie (nu groep vijf) besloot ik dat 

de rekenles voor iedereen even lang moest duren. Als je 

klaar was dan ging je verder met de volgende bladzijde 

en niet iets anders doen. Als een kind zijn boek uithad, 

stuurde ik het bij wijze van spreken naar de leerkracht 

van de volgende klas, zodat het verder kon gaan. Nou, 

dat was niet de bedoeling! Snelle kinderen krijgen verrij-

king- en verdiepingsstof, vaak herhaling, maar dat is toch >

Vroege of l ate leerling;
wie is b eter af ?

‘ j e  k u n t  o u d e r e  l e e r l i n g e n 
d e z e l f d e  to e t s  e e r d e r 
l at e n  a f l e g g e n  d a n  j o n g e r e 
l e e r l i n g e n ’
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echt anders. We willen kinderen niet graag uit de pas laten 

lopen. Met hoogspringen mag je zo hoog springen als je 

wilt, maar in het onderwijs mag dat niet.”

Dudink wil maar zeggen: een kind wordt teveel beoordeeld 

op zijn jaargroep. En dat is een arbitraire keuze, meent hij. 

“Klasgenoten worden beschouwd als leeftijdgenoten, ter-

wijl daar bijna een jaar tussen kan zitten. Voor oudste en 

jongste leerlingen geldt dat veel leeftijdgenoten een klas 

hoger of lager zitten.” Een manier om de leeftijdpositie 

te doorbreken, lijkt het vormen van een combinatieklas. 

Dudink deed er onderzoek naar. “Ook in een onderwijs-

vorm waar verschillende leeftijden bij elkaar zitten, zie je 

dat de leerkracht toch verschillende jaargroepen voor zich 

ziet en de beoordelingen van prestaties wordt gebaseerd 

op de specifieke jaargroep van de leerling. Het relatieve 

leeftijdsaspect blijft, ondanks werken met combinatieklas-

sen, toch aanwezig. Uit mijn onderzoek komt naar voren 

dat Montessorileerkrachten hun leerlingen vergelijken met 

hun klasgenoten. In de praktijk schatten de leerkrachten 

het intellectuele niveau van oudere kinderen hoger in dan 

van jongere kinderen. Wij namen intelligentietesten af bij 

de kinderen en de uitslag klopte niet met wat de leerkracht 

veronderstelde. Net als in het reguliere onderwijs onder-

schatten ook Montessorileerkrachten het intelligentieni-

veau van de jonge leerlingen, terwijl het niveau van de 

oudere leerlingen vaker wordt overschat.”

Op leeftijd corrigeren
Dudink vreest dat het overschatten en onderschatten door-

werkt op de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van kin-

deren. “Slimme oudere kinderen worden niet uitgedaagd, 

terwijl van jongere kinderen teveel wordt geëist. Je ziet dat 

augustus- en septemberleerlingen gemiddeld lager scoren 

op prestatiemotivatie.”

De ontwikkelingspsycholoog pleit voor maatregelen waar-

bij de beoordeling van de schoolprestaties is afgestemd 

op de precieze leeftijd van de leerling. “Schoolcijfers die 

gebaseerd zijn op de prestaties van klasgenoten, geven een 

vertekend beeld. Je vergelijkt voortdurend kinderen van 

verschillende leeftijden met elkaar. Je doet namelijk alsof 

ze hetzelfde zijn. Zet de namen van klasgenoten niet in 

alfabetische volgorde maar in chronologische volgorde. 

Rapportcijfers laten de leerkracht dan in één oogopslag 

zien of er een samenhang is met de precieze leeftijd van de 

leerling. Dit verhoogt de kans dat de effecten van leeftijd 

zichtbaar worden.” Zo vergeleek Dudink de Cito-toetsuit-

slagen van alle Nederlandse leerlingen uit groep 8 met hun 

geboortemaand en kwam hierin hetzelfde patroon tegen. 

“Leerlingen geboren in augustus en september scoorden 

lager dan leerlingen geboren aan het eind van het jaar.” 

Volgens Dudink zijn er legio oplossingen denkbaar: “Je kunt 

bijvoorbeeld oudere leerlingen dezelfde toets eerder laten 

afleggen dan jongere leerlingen. Waar het om gaat is dat je 

corrigeert op leeftijd, pas dan meet je met een maat.”

Peildatum hardnekkig misverstand
De peildatum van 1 oktober is overigens al jaren niet zo hard 

als wel wordt beweerd. “Dat is een hardnekkig misverstand”, 

aldus woordvoerder Jan-Willem Swane van de onderwijsin-

spectie. “Met het ontstaan van de basisschool (samenvoeging 

kleuterschool en lagere school, red.) is de peildatum afge-

schaft.” Wel zijn ‘herfstkinderen’ kwetsbaarder en is er vaak 

meer twijfel over twee of drie jaar kleuteren. De inspectie 

pleit ervoor om naar de ontwikkeling van kinderen te kijken 

en de leeftijd van het kind los te laten. Langer kleuteren van 

herfstkinderen wordt afgeraden vanwege het slechts tijde-

lijke effect en om alle kinderen de kans te geven binnen acht 

schooljaren de basisschool te doorlopen.

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

Ontwikkelingspsycholoog	Ad	Dudink	snapt	niet	waarom	
maatregelen,	waarbij	de	boordeling	van	schoolprestaties	is	
afgestemd	op	de	precieze	leeftijd	van	de	leerling,	nog	steeds	
ontbreken.	Foto:	Anna	Green

36



achtergrond

Directeur Kees Bressers van De Empel is resoluter in 

zijn oordeel. “Wij mogen dan niet met een wetenschap-

pelijke bril kijken, maar maken dagelijks de ontwikke-

ling van onze kinderen mee. Wij zien die invloed van de 

leeftijd niet terug in de prestaties van de kinderen. Daar 

herken ik helemaal niets van. Er komt juist steeds meer 

ruimte om los van de geboortedatum naar kinderen te 

kijken.” _

vo e t b a l s e l e c t i e  e n  g e b o o r t e m a a n d

Zowel	psycholoog	Ad	Dudink	als	inspanningsfysioloog	en	

assistent-coach	Raymond	Verheijen	zijn	zich	bewust	van	het	

gegeven	dat	scouts	vaak	de	oudste	spelers	kiezen	in	plaats	

van	de	beste	voetballers	van	een	lichting.	Verheijen:	“Daarmee	

zien	ze	voetbaltalent	over	het	hoofd.	Bij	een	peildatum	van	1	

januari	is	op	de	leeftijd	van	tien,	twaalf	jaar	de	gemiddelde	

jongen	geboren	in	januari	veel	verder	dan	een	jongen	uit	

november,	december.	Dat	is	een	gigantisch	verschil,	ook	in	

fysieke	zin.	Het	gevolg	is	dat	jongens	uit	januari,	februari	en	

maart	veel	sterker	en	sneller	zijn.	Ze	vallen	meer	op.”

Verheijen	kan	het	weten.	Net	als	in	2002	en	2006	is	hij	ook	

nu	assistent-coach	van	het	Zuid-Koreaanse	elftal.	Eerder	

begeleidde	hij	onder	meer	Rusland	(EK	2008)	en	Nederland	

(EK	2000	en	2004).	Tussen	1997	en	2006	deed	Verheijen	een	

groot	onderzoek	binnen	de	Nederlandse	profopleidingen.	De	

resultaten	en	ervaringen	beschreef	de	coach	in	zijn	boek	‘Het	

periodiseren	van	voetbal’.	Verheijen	pleit	ervoor	om	niet	te	

kijken	naar	hoe	hard	een	jongen	de	bal	speelt	en	hoeveel	hij	

scoort,	maar	naar	de	kwaliteit	van	de	keuzes	die	een	speler	

maakt.	“Scouts	moeten	kijken	wat	een	kind	probeert,	ongeacht	

of	de	uitvoering	lukt	of	niet.”	Het	scouten	van	voetbaltalent	

gebeurt	in	Nederland	sinds	een	paar	jaar	in	blokken	van	drie	

maanden.	Dus	geen	jaarlichtingen,	maar	jongens	ingedeeld	

in	groepen	van	drie	geboortemaanden	bij	elkaar.	“Zo	is	er	

geen	relatieve	voorsprong	

en	neutraliseer	je	fysieke	

verschillen.”

Verheijen	juicht	het	toe	als	het	

onderwijs	ook	rekening	gaat	

houden	met	de	geboortemaand	

van	leerlingen.	“En	dan	moet	je	

niet	de	peildatum	van	1	oktober	

verplaatsen	naar	1	januari,	

want	daarmee	verleg	je	het	

probleem.	Het	verbaast	met	

niets	dat	een	kind	geboren	in	

september	gemiddeld	lager	

scoort	voor	dezelfde	toets	dan	

een	kind	geboren	in	oktober	

het	jaar	ervoor.	Het	onderwijs	

zou	vroeg	geboren	leerlingen	

anders	kunnen	beoordelen	

dan	later	geboren	leerlingen	of	

klassen	kunnen	opdelen	in	zes	

maanden	om	de	verschillen	te	

verminderen.”

Raymond	Verheijen	(2e	van	rechts)	is	tijdens	het	WK	2010,	net	als	in	2002	en	2006,	actief	als	assistent-
coach	van	het	Zuid-Koreaanse	elftal.	Eerder	begeleidde	hij	onder	meer	Rusland	(EK	2008)	en	Nederland	
(EK	2000	en	2004).	Op	de	foto	een	dolletje	tijdens	de	training	van	het	Nederlands	elftal	voor	het	EK	
2000.	Foto:	Leo	Vogelzang/WFA

Op basisscholen De Leer in Hengelo en De Empel in Erp 

wordt 1 januari als peildatum genomen, maar als het kan 

kleuteren ook kinderen die in januari of februari jarig zijn 

‘maar’ anderhalf jaar. “Wij vinden de sociaal-emotionele 

en cognitieve ontwikkeling bepalend en niet zozeer de 

geboortedatum van het kind. Door het loslaten van 1 okto-

ber als peildatum zijn we wel bewuster gaan kijken. In het 

verleden hebben we kinderen wel tekort gedaan door hen 

langer te laten kleuteren dan nodig”, legt intern begelei-

der Miriam Pasman van basisschool De Leer uit. Zij schrikt 

van de bevinding van Dudink dat jonge kinderen minder 

presteren en worden ondergewaardeerd. “Dat had ik nog 

niet meegekregen. Dat werpt een ander licht op deze pro-

blematiek. Daar moet ik over nadenken.”

‘ i n  h e t  v e r l e d e n  h e b b e n  w e 
k i n d e r e n  w e l  t e ko r t  g e d a a n 
d o o r  h e n  l a n g e r  t e  l at e n 
k l e u t e r e n  d a n  n o d i g ’
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o v e r h e a d  va l u e  a n a ly s e  m a a k t  o m va n g  e n  w e n s e l i j k h e i d  o v e r   h e a d  t r a n s pa r a n t

Leerkrachten	hebben	al	snel	het	gevoel	dat	het	stafbureau	vooral	een	kostenpost	is,	maar	een	

zekere	mate	van	overhead	bespaart	scholen	juist	geld.	Bij	het	zoeken	naar	een	balans	in	de	

overheadkosten	kan	het	maken	van	een	analyse	uitkomst	bieden.	Dat	maakt	de	overhead	

transparant.	“Als	je	de	kosten	intern	helder	hebt,	kun	je	in	gesprek	of	je	het	geld	er	voor	

over	hebt.”	 tekst jaan van aken

Inzicht in

“Een	personeelsfunctionaris	kan	heel	handig	zijn	als	je	op	stel	en	sprong	iemand	moet	vervangen.	Net	als	een	conciërge	die	de	vuilnis	buitenzet	
en	de	vaatwasser	inruimt,	ontlast	die	de	schoolleider.”	Foto:	Will	Geurds

overhead
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o v e r h e a d  va l u e  a n a ly s e  m a a k t  o m va n g  e n  w e n s e l i j k h e i d  o v e r   h e a d  t r a n s pa r a n t

Het onderwijs lijkt grotendeels gespaard te worden in 

de bezuinigingsoperatie om de crisis te bestrijden; de 

meeste partijen gaven in hun verkiezingsprogramma’s 

aan te willen investeren in de sector. Toch kan het zinvol 

zijn inzicht te krijgen in de hoogte van de overhead-

kosten in vergelijking met andere besturen en scholen. 

Snijden in de overhead kan besparingen opleveren die 

gebruikt kunnen worden voor het primaire proces of voor 

onderwijsinnovaties.

Overhead is een maatstaf voor doelmatigheid. Het geeft 

aan in hoeverre een bestuur of school de middelen inzet 

voor primaire taken en doelen, definieert Jeroen Wismans, 

managing consultant bij organisatieadviesbureau Beren-

schot. Er zijn generieke en onderwijsspecifieke overhead-

functies. Generiek zijn bestuur, directie en management, 

secretariaten, personeel en organisatie, financiën en con-

trol, informatisering en automatisering, pr en communica-

tie en facilitaire zaken. Specifieke overheadfuncties in het 

primair onderwijs zijn bijvoorbeeld de intern begeleider en 

leerling-administratie. “Een remedial	teacher is primair met 

leerlingen bezig en valt daarom niet onder de overhead. 

Ib’ers ondersteunen leerkrachten en om die reden is het 

een overheadfunctie. Ook de voorbereiding van bijvoor-

beeld Kerst is onderwijsgerelateerd en valt niet onder over-

head. Taakuren van leerkrachten zijn in zijn algemeenheid 

bestemd voor leerlingen”, verduidelijkt Wismans.

De generieke overhead in het basisonderwijs ligt op 14,3 

procent en ligt daarmee 5 procent lager dan in het voort-

gezet onderwijs en tien procent lager dan in het hbo (zie 

kader). Gezien de relatief lage overhead moeten school-

besturen oppassen de overhead niet té klein te maken, 

waarschuwt de consultant van Berenschot. De commissie 

Don waarschuwde eind vorig jaar dat de financiële functie 

in het onderwijs onvoldoende op orde is. Wismans: “Het 

gevaar is dat je bij vitale financiële en personeelsfuncties 

achter de feiten aanholt als je ze niet hebt of wegbezui-

nigd. Een personeelsfunctionaris kan heel handig zijn 

als je op stel en sprong iemand moet vervangen. Net als 

een conciërge die de vuilnis buitenzet en de vaatwasser 

inruimt, ontlast die de schoolleider.”

Eerst benchmarken
De Overhead	Value	Analyse	(OVA) van Berenschot is een ana-

lysemethode die schoolbesturen en schoolleiders helpt 

bij het bepalen van de toegevoegde waarde van overhead-

functies; alle functies die het primaire proces aansturen 

en ondersteunen. Het OVA-stappenplan is vooral geschikt 

voor grotere schoolbesturen, omdat bij kleine besturen de 

complexiteit van de overhead een stuk geringer is. “Een 

schoolleider van een eenpitter kan het model binnen zijn 

school wel gebruiken om het team te vragen aan welke 

producten en diensten ze wel of geen behoefte hebben”, 

legt Wismans uit.

De eerste stap van de analyse is het benchmarken van de 

omvang van de overhead. Een benchmarkonderzoek geeft 

een overzicht van de functies, geleverde diensten en kos-

ten, in vergelijking met soortgelijke besturen uit de refe-

rentiegroep. Wismans: “Die groep proberen we zo goed 

mogelijk af te stemmen door te kijken of een bestuur 

alleen scholen voor basisonderwijs, of ook voor speciaal 

(basis)onderwijs heeft. Daarnaast nemen we het aantal 

scholen en leerlingen mee.”

Bij de vergelijking kunnen alle overheadfuncties betrok-

ken worden. “Een beperkter scenario is ook mogelijk 

door alleen te kijken naar functies en taken waar de ver-

gelijking met de referentiegroep duidelijk hoger of lager 

uitvalt”, vertelt Wismans. Vaak is er samenhang tussen 

bovenschoolse overheadfuncties en functies op school-

niveau. “Daarom is het aan te raden beide niveaus in de 

analyse te betrekken.”

De uitkomsten van het benchmarkonderzoek tonen aan 

op welke terreinen de overheadkosten hoger of lager zijn 

dan gemiddeld. Het maakt de overhead transparant, vindt 

Wismans. “Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bestuur 

hoog scoort op de post ict. Dan kan de ambitie zijn om 

sterk in te zetten op computers in het onderwijs, maar 

het kan ook zijn dat er inefficiënt ingekocht wordt.

Berenschot is momenteel bezig het analyse-instrument 

toe te passen bij een groot schoolbestuur met zestig scho-

len, twaalfduizend leerlingen en een groot stafbureau 

met een aantal beleidsadviseurs (werknaam ‘Zuid’). De 

schoolleiders klaagden dat er geen vrije ruimte op hun 

begroting meer is, vertelt Wismans. “Als de personeels-

kosten en de bovenschoolse afdracht zijn ingeboekt, is 

het geld op.” Een referentiegroep van vier besturen van 

dezelfde grootte is samengesteld. “Het bestuur zit 26 pro-

cent boven de gemiddelde overhead. Als ze op het gemid-

delde zouden zitten, zou dat miljoenen euro’s goedkoper 

zijn”, concludeert Wismans.

Meerwaarde
De volgende stap is de kern van de OVA: wat voegen de 

producten en diensten van de overheadafdelingen toe aan 

de organisatie en hoe noodzakelijk zijn ze? Bij het maken 

van deze indeling zijn drie deelvragen behulpzaam: >

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

overhead
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•		Wat	is	het	huidige	en	gewenste	dienstverleningsniveau	

van	een	dienst	of	product?	Is	het	bijvoorbeeld	noodzake-

lijk	dat	er	elke	dag	iemand	voor	administratie	aanwezig	

is?

•		Wat	is	de	huidige	en	gewenste	gebruikswaarde	van	een	

dienst	of	product?	Bij	een	maandelijks	verschijnende	

financiële	managementsrapportage	die	nauwelijks	rele-

vante	informatie	bevat,	is	de	gebruikswaarde	laag.

•		Wat	is	de	noodzaak	tot	het	voeren	van	een	product	of	

dienst?	Is	het	need-to-have,	zoals	de	wettelijk	verplichte	

jaarrekening,	nice-to-have,	zoals	de	groenvoorziening,	of	

eigenlijk	not-needed?

De	bovenschoolse	directie	beslist	vervolgens	over	voortzet-

ten,	eventueel	met	aanpassingen,	of	stopzetten	van	een	

product	of	dienst.

Het	stafbureau	van	schoolbestuur	‘Zuid’	heeft	bijvoorbeeld	

verschillende	consulenten,	licht	Wismans	toe.	“Die	voor	

personeel	en	financiën	vinden	schoolleiders	nuttig.	Aan	

c i j f e r s  o v e r h e a d

De generieke overhead in het basisonderwijs ligt op 14,3 procent, blijkt uit onderzoek van het organisatieadviesbureau 

Berenschot tussen 2005 en 2009 (zie tabel). Het primair onderwijs scoort daarmee relatief laag (van het mbo heeft Berenschot 

geen cijfers omdat zij een eigen benchmarksysteem hebben via de MBO-Raad). Uit onderzoek van ITS (2006) bleek de boven-

schoolse overhead bij besturen tot zes scholen op 4,3 procent te liggen en bij besturen van 21 of meer scholen op 2,7 procent. 

“Wij komen in ons onderzoek ook tot 2,7 procent van de totale formatie die gemiddeld bovenschools ingezet is bij grote 

schoolbesturen van meer dan tienduizend leerlingen. De rest van de overhead zit op de scholen zelf bij de schoolleider, 

conciërge, administratie en intern begeleider”, aldus Jeroen Wismans van Berenschot.

Omvang generieke overheadformatie per sector tussen 2005–2009 (FTE overhead/FTE totaal)

“Bij het ene bestuur levert het combineren van functies voordeel op, 
het andere bestuur bespaart juist door het overdragen van taken aan 
specialisten”, aldus Jeroen Wismans van Berenschot.

‘ h e t  g e v a a r  i s  d at  j e  b i j  v i ta l e 
f i n a n c i ë l e  e n  p e r s o n e e l s 
f u n c t i e s  a c h t e r  d e  f e i t e n 
a a n h o lt  a l s  j e  z e  n i e t  h e b t  o f 
w e g b e z u i n i g t ’
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de adviseurs op onderwijsinhoudelijk gebied hebben ze 

geen behoefte. Laat het onderwijs aan ons over, vinden ze. 

Ook op facilitair gebied willen de scholen hun eigen zaken 

regelen. Ze willen af van contracten voor centrale inkoop 

van schoonmaak en groenvoorziening. Nu is het zo dat een 

school waar de ramen niet goed gelapt zijn via het stafbu-

reau moet regelen dat de glazenwasser nogmaals komt.”

Besparen
De laatste stap in de analyse is te berekenen hoeveel er 

bespaard kan worden op de overheadkosten. ‘Zuid’ heeft 

bijvoorbeeld een groot kenniscentrum opgericht toen de 

schoolbegeleidingsdiensten commercieel gingen. “Dat kost 

veel geld en de schoolleiders geven aan die diensten zelf op 

de markt te kunnen verkrijgen.”

Wismans vindt het lastig algemeen geldende uitspraken te 

doen. “Bij het ene bestuur levert het combineren van func-

ties voordeel op, het andere bestuur bespaart juist door het 

overdragen van taken aan specialisten. Door te kijken waar 

kosten relatief hoog zijn, kun je eventuele bezuinigingsmo-

gelijkheden ontdekken.”

Als een bestuur hoog scoort op de post bestuur/directie/

secretariaat kan het zijn dat er teveel schoolleiders zijn, dat 

ze teveel betaald krijgen of dat er teveel secretaresses zijn. 

Wismans: “Een oplossing kan zijn één schoolleider voor 

twee locaties aan te stellen. Kijk kritisch naar de externe 

inhuur en inkoop op het gebied van personeel- en finan-

ciële administratie, schoonmaak, training en opleiding 

en adviseurs. Combineer consulent- en beleidsfuncties 

en secretariële en administratieve functies, adviseert 

hij. Een andere besparingsmethode is normeren, door 

een bepaald maximumbedrag per leerling aan over-

headkosten vast te stellen.

Het is van belang de overheadanalyse volledig te volgen, 

benadrukt Wismans. “Het gebeurt dat schoolbesturen 

het bezuinigingstraject niet tot het eind toe doorvoeren. 

Vaak worden diensten niet goed uitbesteed en dan krijg 

je alleen vervangende kosten. Of besturen zorgen niet 

voor een goed sociaal plan voor vertrekkend personeel.”

Bij schoolbestuur ‘Zuid’ zijn de schoolleiders zeer 

tevreden over de OVA, stelt Wismans. “Het proces leidt 

ertoe dat scholen meer ruimte op hun begroting zullen 

krijgen en daardoor meer eigen beleidsruimte hebben. 

Ze hebben het gevoel dat de hele organisatie weer aan-

dacht geeft aan haar primaire doelstelling: kwalitatief 

goed onderwijs verzorgen.” _

achtergrond
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h om o s ek sua l i t ei t  in  h e t  pr im a ir  o n d erw i j s

Hoewel	homoseksualiteit	volop	belangstelling	geniet,	zoals	deze	maand	op	Roze	Zaterdag,	

is	acceptatie	ervan	een	heel	ander	verhaal.	Op	de	meeste	basisscholen	blijft	het	onderwerp	

onderbelicht.	De	Tweede	Kamer	wil	voorlichting	hierover	dan	ook	via	de	kerndoelen	verplichten.	

Voor	sommige	scholen	is	dat	niet	nodig.	De	Waalse	Louise	de	Colignyschool	in	Den	Haag	

besteedt	bijvoorbeeld	al	jaarlijks	in	alle	groepen	aandacht	aan	seksuele	diversiteit.	

tekst daniëlla van ’t erve illustraties hand in hand, coc haaglanden

achtergrond

Verplichte voorlichting als 
stok achter de deur

Een toolkit	overgewicht, leskisten verslaving of smaaklessen 

van Pierre Wind: allemaal leuk en leerzaam, maar waar 

haal je als school de tijd vandaan? ‘Geen tijd’ is dan ook 

vaak de reden om (homo)seksualiteit niet te behandelen. 

En veel schoolleiders vinden specifieke aandacht voor 

homoseksualiteit niet nodig, omdat ze het zien als onder-

deel van het veiligheidsbeleid, waarin elk soort discrimi-

natie is verboden. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat 

heteroseksualiteit (onbewust) de norm is en afwijkingen 

daarvan negatief gedrag kunnen oproepen. Bovendien vin-

den veel scholen voorlichting niet nodig, omdat het onder-

werp bij hen niet speelt. Maar aangezien vijf procent van 

de bevolking homoseksueel is, speelt het overal en altijd.

Peter van Dijk, voorzitter van AOb Roze, weet uit eigen 

ervaring dat het onderwerp vermeden wordt: “Mijn neefje 

kwam vol verhalen op school na het weekend dat ik met 

mijn vriend trouwde. Van zijn juf kreeg hij te horen dat hij 

er maar beter niet over kon praten. Zij wist duidelijk niet 

hoe ze ermee om moest gaan, maar hierdoor geeft ze de 

boodschap af dat een huwelijk tussen twee mannen niet 

normaal is.”
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“Homoseksualiteit blijft een ongemakkelijk onderwerp 

waaraan scholen liever niet zo snel hun vingers branden”, 

denkt Yvonne Verschragen, manager onderwijs bij COC 

Haaglanden. Voor de gratis lessenserie Hand in Hand, die 

de organisatie in opdracht van de gemeente Den Haag 

ontwikkelde, had slechts een handjevol basisscholen inte-

resse. “Pas op het moment dat er een aanleiding voor is, 

bijvoorbeeld omdat een leerling wordt gepest met zijn 

twee vaders, komt de vraag naar lesmateriaal. Terwijl je 

het ook kunt zien als een onmisbaar onderdeel van hoe de 

wereld in elkaar steekt.” Door homoseksualiteit expliciet 

te benoemen, geef je als school bewust het goede voorbeeld 

en draag je bij aan de acceptatie van homoseksualiteit. 

Uit onderzoek blijkt dat álle leerkrachten zich prettiger 

voelen op scholen met een helder diversiteitsbeleid.

Onderbelicht
Het geven van seksuele voorlichting is niet verplicht. In 

de kerndoelen van het primair onderwijs is weliswaar 

vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan bij-

voorbeeld lichaam en gezondheid, maar de manier waarop 

bepalen zij zelf. Uit onderzoek van het NIGZ uit 2007 blijkt 

dat het onderwerp (homo)seksualiteit op de meeste basis-

scholen onderbelicht blijft. Bijna de helft van de onder-

zochte scholen zegt er alleen iets aan te doen als kinderen 

er naar vragen. Tweederde van de scholen ziet het verplich-

ten van voorlichting over seksuele diversiteit als een stok 

achter de deur. Eind vorig jaar schaarde de Tweede Kamer 

zich dan ook achter de motie van D66 om scholen via de 

kerndoelen te verplichten hier aandacht aan te besteden. 

Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 

(SLO) is gevraagd hiervoor een concept te leveren.

“Een goede zaak”, vindt Peter Dankmeijer van Empo-

werment, het kenniscentrum seksuele diversiteit in het 

onderwijs. De eveneens gratis lesmethode Leefvormen 

die Dankmeijer in 2003 ontwikkelde, wordt nauwelijks 

afgenomen. “Omdat het onderwerp thuis vaak niet of 

niet goed aan de orde komt, is de school hiervoor de aan-

gewezen plek. Door kinderen al vroeg duidelijk te maken 

dat seksualiteit op verschillende manieren beleefd kan 

worden, kun je problemen op latere leeftijd voorkomen.”

Maar met alleen het veranderen van de kerndoelen ben je 

er niet, waarschuwt Dankmeijer. “De inspectie zal goed 

moeten controleren of en hoe scholen er aandacht aan 

besteden. Het geven van seksuele voorlichting verdient 

ook de aandacht van de pabo’s. Ik zie het meest in een 

verplichting voor scholen om duidelijk te maken hoe zij 

voor leerlingen en leerkrachten met een seksueel diverse 

geaardheid een prettige, open omgeving creëren.” In de 

bovenbouw van het basisonderwijs ontdekken leerlingen 

ook zelf hun eerste seksuele gevoelens. Afwijkend gedrag 

wordt vaak sterk veroordeeld, terwijl bij een derde van de 

leerlingen nog twijfel bestaat over hun seksuele identi-

teit. Pas rond 18 jaar durven de kinderen gemiddeld voor 

hun homoseksuele voorkeur uit te komen.

Maak het bespreekbaar, is de belangrijkste opdracht die 

Dankmeijer aan schoolleiders wil meegeven. “Weet wat 

er speelt in je team, op school. Als leerkrachten er moeite 

mee hebben, zorg dan voor een training of haal een des-

kundige in huis. Geef als school het goede voorbeeld: 

treedt op als ouders of kinderen discriminerende opmer-

kingen maken. Homo is het meest gebruikte scheldwoord, 

maar veel kinderen realiseren zich niet wat voor onveilige 

sfeer ze hiermee creëren.”

Iedere mening telt
‘Moet dat ook nog?’ en ‘Is dit dan een item?’ Het voorstel 

om de lessenserie Hand in Hand van COC Haaglanden 

uit te voeren, werd in het team van De Waalse Louise de 

Colignyschool niet direct omarmd. Een aantal leerkrach-

ten had principiële bezwaren vanwege hun geloof. “Iedere 

mening telt, die dus ook”, vertelt directeur Peter Hoetjes, 

die de voors en tegens van het lespakket met het team 

besprak. “Omdat uiteindelijk alle andere leerkrachten 

akkoord waren, besloten we de methode wel uit te probe-

ren. De lessen van de leerkrachten die echt niet wilden, 

werden door anderen gegeven.”

Hand in Hand is volgens Hoetjes leuk, laagdrempelig en 

eenvoudig toe te passen. “De kleuters gaan bijvoorbeeld 

jongens- en meisjesspeelgoed sorteren en dan blijkt dat 

die scheidslijn helemaal niet zo makkelijk te maken is. 

Jongens vinden het ook leuk om met poppen te spelen en 

meisjes met auto’s. Wat veel mensen zien als een zwaar >

Verplichte voorlichting als 
stok achter de deur
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‘m i s s c h i e n  d u r f  i k  s t r a k s  w e l  e e r l i j k  t e  z i j n ’

Homo-emancipatie is ‘hot’ in de 
politiek. Zo steunt de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel van D66 dat 
scholen verbiedt homoseksuelen 
te ontslaan. En eerder al steunde 
de Kamer moties over verplichte 
voorlichting en het tegengaan van 
de identiteitsverklaring, waarmee 
sommige scholen hun personeel 
vragen homoseksuele relaties af 
te wijzen. “Maar met wettelijke 
maatregelen alleen ben je er niet.”

D66	wil	de	zogeheten	enkele-feitconstruc-

tie	uit	de	wet	Gelijke	Behandeling	halen.	

Volgens	deze	constructie	mogen	scholen	

in	het	bijzonder	onderwijs	homoseksuele	

leerkrachten	ontslaan	of	weigeren.	Niet	op	

grond	van	het	‘enkele	feit’	dat	ze	homo	zijn,	

maar	wel	als	ze	het	actief	uitdragen,	bij-

voorbeeld	door	een	relatie	te	hebben.

Han	de	Koster	(51)	staat	ambivalent	tegen-

over	de	maatregelen.	In	de	bijna	dertig	jaar	

dat	hij	in	het	christelijk	basisonderwijs	

werkt,	is	hij	één	keer	van	school	gewisseld.	

Zijn	homoseksuele	geaardheid	speelde	

daarbij	een	hoofdrol.	“Als	een	directeur	

opmerkingen	maakt	als	‘voor	homo’s	zijn	

onze	jongens	niet	veilig’,	dan	laat	je	het	wel	

uit	je	hoofd	om	voor	je	geaardheid	uit	te	

komen.	Bovendien	hielp	ik	als	adjunct-di-

recteur	mede	de	school	opbouwen.	Ik	weet	

zeker	dat	het	leerlingenaantal	zou	dalen	als	

ik	er	open	over	zou	zijn.”

Pas	bij	zijn	vertrek	vertelde	hij	het	bestuur	

de	ware	reden.	“Iedereen	reageerde	met	

veel	respect,	zelfs	de	predikant	vroeg	me	

te	blijven.	Maar	hij	beaamde	dat	op	het	

moment	dat	ik	een	vriend	zou	krijgen,	de	

situatie	heel	anders	wordt.	Als	ik	zelf	geen	

homo	zou	zijn,	had	ik	waarschijnlijk	ook	zo	

gereageerd.	Homoseksualiteit	en	religie	

blijft	een	lastige	combinatie.	Streng	gelo-

vigen	zien	het	als	een	fout	in	de	opvoeding	

of	een	ziekte.	Met	wettelijke	maatregelen	

alleen	ben	je	er	dus	niet,	er	is	van	binnenuit	

een	omslag	in	denken	voor	nodig.”

Kwetsbaarder
Op	de	protestants-christelijke	school	waar	

De	Koster	nu	als	leerkracht	werkt,	weten	

alleen	zijn	collega’s	het.	“Uit	zelfbescher-

ming	wil	ik	er	niet	open	over	zijn.	Ik	ben	

bang	dat	ik	aan	gezag	zal	inboeten,	dat	ik	

kwetsbaarder	ben.	Een	deel	van	de	ouders	

hier	accepteert	homoseksualiteit	niet	van-

wege	hun	geloof,	een	ander	deel	heeft	er	

vanuit	een	soort	‘volkse	domheid’	moeite	

mee.	Laatst	zei	een	ouder	bijvoorbeeld	dat	

hij	zijn	zoon	af	en	toe	laat	meekijken	met	

een	seksfilm,	uit	angst	dat	hij	homo	zou	

worden.	En	nog	steeds	merk	ik	dat	veel	

mensen	het	verschil	niet	weten	tussen	

homoseksualiteit	en	pedofilie.”

Vragen	van	leerlingen	over	zijn	voorkeur	

weet	hij	altijd	met	een	lachertje	af	te	

doen.	Het	onderwerp	zelf	gaat	hij	niet	uit	

de	weg.	“Een	leerling	werd	gepest	omdat	

hij	modeontwerper	wil	worden	en	niet	van	

voetbal	houdt.	Dan	kaart	ik	dat	wel	aan	

in	de	klas.	Verplichte	voorlichting	vind	ik	

een	goede	zaak.	Alleen	al	om	te	voorko-

men	dat	een	kind	denkt	dat	hij	een	vies,	

raar	mens	is,	alleen	omdat	het	anders	is	

dan	de	rest.”

Onlangs	verzekerde	zijn	directeur	hem	

van	zijn	volledige	steun	als	hij	ooit	zijn	

geaardheid	naar	ouders	of	leerlingen	ken-

baar	wilde	maken.	“Het	is	fijn	dat	hij	nu	

als	directeur	ook	expliciet	zijn	steun	heeft	

uitgesproken.	Dat	maakt	de	stap	daartoe	

makkelijker.	Nu	ik	geen	vriend	heb,	zie	

ik	de	noodzaak	niet.	Maar	als	leerlingen	

er	straks	naar	vragen,	durf	ik	er	nu	mis-

schien	wel	eerlijk	over	te	zijn.”

achtergrond

onderwerp wordt in deze methode zo gewoon gebracht, 

dat het ook gewoon is.”

Verplichte aandacht voor seksuele diversiteit juicht Hoe-

tjes toe, zolang verplichte toetsen maar achterwege blij-

ven. “Het mooie is dat je door het lespakket alerter raakt 

op dingen die in school niet kloppen, zoals kwetsende 

opmerkingen”, zegt Hoetjes. “Het werkt door in de dage-

lijkse praktijk.” _

m e e r  w e t e n ?
www.cochaaglanden.nl	(lespakket	Hand	in	hand)

www.empower-ls.com	(lespakket	Leefvormen)

www.tolerantescholen.net	(zie	‘De	roze	draad	in	veiligheid	

op	school’:	handreiking	voor	schoolleiders	met	tips	voor	een	

effectief	diversiteitsbeleid)

Han	de	Koster
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Het	basisonderwijs	heeft	te	maken	met	veel	
personeel	dat	in	deeltijd	werkt,	waardoor	veel	
directeuren	aan	het	eind	van	het	schooljaar	moeten	
puzzelen	om	de	formatie	voor	het	volgende	jaar	weer	
passend	te	maken.	Wie	is	verantwoordelijk	voor	de	
koppeling	van	een	leerkracht	aan	een	groep;	wie	
bepaalt	de	werkdagen	voor	parttimers	en	hebben	

ouders	invloed	op	de	groepssamenstelling?
tekst jos kooij

Uiteindelijk	beslist	de	directeur	welke	leerkracht	gekoppeld	wordt	

aan	een	groep	of	klas.	Natuurlijk	is	overleg	tussen	de	directeur	van	

de	school	en	de	desbetreffende	leerkracht	van	belang,	maar	de	MR	

en	ouders	hebben	daar	geen	invloed	op.	Wel	heeft	het	personeels-

deel	van	de	MR	instemming	bij	vaststelling	van	de	taakverdeling,	

maar	dat	geldt	voor	het	totale	personeel	en	gaat	niet	over	het	indivi-

duele	personeelslid.

Wederom	na	overleg	beslist	de	directeur	welke	parttimers	op	welke	

dagen	werken,	rekening	houdend	met	persoonlijke	omstandigheden.	

De	directeur	maakt	in	het	belang	van	de	organisatie	afspraken	over	

de	inzet	van	het	personeel.	Dat	betekent	ook	dat	de	directeur	na	

overleg	een	besluit	neemt	over	in	te	vullen	BAPO-rechten	en	eventu-

ele	compensatie	van	te	veel	gewerkte	uren.	Directeuren	moeten	zich	

vaak	in	allerlei	bochten	wringen	om	de	bezetting	van	de	groepen	op	

vrijdag	rond	te	krijgen,	maar	BAPO	is	niet	per	definitie	gebonden	aan	

de	vrijdag	en	de	compensatie	(voorheen	adv)	ook	niet.

Natuurlijk	mogen	ook	ouders	in	overleg	treden	met	de	school	over	

de	plaatsing	van	hun	kind	in	een	groep;	zij	hebben	echter	geen	

invloed	op	die	plaatsing.	Dat	is	opnieuw	de	verantwoordelijkheid	

van	de	directeur,	na	overleg	met	het	team.

Vraag van de maand II
Is	een	schoolbestuur	verplicht	de	kosten	voor	registratie	als	

	registerdirecteur	(rdo)	te	vergoeden?	

Ja,	onder	bepaalde	voorwaarden.	Lees	verder	op	www.avs.nl/

helpdesk.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	De	

AVS	Helpdesk	is	alle	werkdagen	bereikbaar	van	9.00	tot	17.00	

uur	via	tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	

lidmaatschapsnummer	wanneer	u	contact	opneemt	met	de	help-

desk.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	ook	op	

www.avs.nl/helpdesk.

AVS Helpdesk in de zomervakantie
In	de	zomermaanden	juli	en	augustus	is	de	helpdesk	van	de	

AVS	gewoon	bereikbaar	volgens	de	reguliere	openingstijden.

a l u m n i d a g  20 10

Creatief omgaan met dilemma’s
Op vrijdag 26 november 2010 organiseert de AVS in 
Scheveningen van 10.00 tot 15.00 uur haar jaarlijkse 
alumnidag, dit keer rond het thema: creatief omgaan 
met dilemma’s.

Zoals	elke	instelling	waar	mensenwerk	de	kern	vormt,	is	het	

onderwijs	rijk	aan	dilemma´s.	Bijvoorbeeld	de	verschillende	

belangen	in	een	brede	school,	de	uitgangspunten	die	een	rol	

spelen	bij	het	invoeren	van	de	functiemix	of	het	maken	van	keuzes	

bij	timemanage ment.	Tijdens	de	alumnidag	gaan	deelnemers	aan	

de	slag	met	een	beproefde	methodiek	van	THT-consulting.	Vooraf	

ontvangen	zij	een	link	om	hun	eigen	bewustzijn	ten	aanzien	van	

culturele	verschillen	in	beeld	te	brengen.

Vindt	u	het	ook	interessant	om	te	weten	waar	uw	medecursisten	

uit	eerdere	opleidingen	op	dit	moment	mee	bezig	zijn?	Wilt	u	ook	

uitwisselen	over	actuele	ontwikkelingen?	Heeft	u	behoefte	aan	het	

hernieuwen	van	uw	netwerk?	Word	dan	lid	van	de	alumnivereniging	

van	de	AVS!	Als	u	één	van	de	opleidingen	bij	de	AVS	heeft	gevolgd,	

kunt	u	lid	worden	voor	45	euro	per	jaar.	Meer	informatie:	AVS,	

Elaine	Toes,	e.toes@avs.nl,	tel.	030-2361010.

k a d e r  p r i m a i r

Deze maand geen politieke column
In	verband	met	de	verkiezingen	en	de	samenstelling	van	een	nieuwe	

Tweede	Kamer	treft	u	deze	maand	geen	politieke	column	aan	in	Kader	

Primair.	Wij	hopen	in	het	septembernummer	weer	te	starten	met	een	

nieuwe	reeks	columns,	gevuld	door	reeds	bekende	én	nieuwe	onder-

wijswoordvoerders	van	de	diverse	politieke	partijen.
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v o o r a a n ko n d i g i n g  v i j f d a a g s e 
c u r s u s  v o o r  60 - p l u s s e r s

De Kroon op uw Werk
De AVS wil vanaf volgend schooljaar een cursus aanbieden 
voor senioren (en hun partners) die werken in het onderwijs. 
Leidinggevenden en niet-leidinggevende die zich bezig 
houden met de 'laatste periode van hun carrière'. Mensen 
die denken over vroegtijdig stoppen, FPU en (pre/deeltijd)
pensioen of willen doorwerken na hun 65e. 

Met	de	cursus	De	Kroon	op	uw	Werk	(oktober	2010	en	april	2011	
in	Zeeland)	wil	de	AVS	cursisten	informeren	en	voorbereiden	op	
een	nieuwe	toekomst,	waarbij	het	stoppen	met	betaald	werk	
een	belangrijke	optie	is.	Welke	veranderingen	gaan	er	optreden?	
Welke	kwaliteiten	en	talenten	zijn	belangrijk	om	aan	te	boren	
en	in	te	zetten?	Aan	bod	komen	onder	meer:	energie	en	passie,	
fysieke	en	mentale	kenmerken	en	mogelijkheden,	feitelijke	en	
financiële	informatie	over	(pre)pensioen.
Uw	interesse	(ook	in	mogelijke	andere	onderwerpen!)	kenbaar	
maken	en/of	inschrijven	kan	tot	3	september	aanstaande	bij	de	
AVS,	Magda	Snijders,	m.snijders@avs.nl,	tel.	030-2361010.	Kijk	
voor	meer	informatie,	data	en	kosten	op	www.avs.nl/agenda.

n i e u w  o p  d e  s i t e

Afscheidsspeech Bé Keizer
Vrijdag	11	juni	nam	Bé	Keizer	afscheid	van	het	onderwijsveld	wegens	

het	bereiken	van	de	pensioengerechtigde	leeftijd.	Bé	begon	zijn	car-

rière	bij	de	ABOP,	later	AOb,	stapte	begin	2000	over	naar	VOS/ABB	

en	beëindigde	zijn	carrière	deels	bij	de	PO-Raad.	De	AVS	publiceert	

zijn	afscheidsrede	met	plezier,	zodat	ieder	kennis	kan	nemen	van	

zijn	enerzijds	humoristische,	anderzijds	waarschuwende	afscheids-

speech.	Zie www.avs.nl/dossiers/financien/commissieDon.

c o n f e r e n t i e  v o o r  v r o u w e l i j k e 
s c h o o l l e i d e r s

Weet wat je in huis hebt
De jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor vrouwelijke 
schoolleiders vindt dit schooljaar plaats op donderdag 
4 november 2010 in Apeldoorn. De titel van de conferentie is 
‘Weet wat je in huis hebt’, over het in beeld brengen en het in 
beeld krijgen van onderwijstalenten en (hun) competenties.

Hoe	krijg	je	goed	zicht	op	de	waardevolle	mogelijkheden	die	je	

als	schoolleider	in	huis	hebt	en	hoe	zet	je	onderwijspersoneel	

doelgericht	in?	Hoe	breng	je	als	schoolleider	eigenlijk	je	eigen	com-

petenties	op	een	effectieve	manier	onder	de	aandacht?	De	dag	biedt	

een	inspirerende	lezing	over	het	vaststellen	en	gericht	inzetten	van	

de	deskundigheden	van	onderwijskrachten,	in	de	juiste	zin	van	het	

woord.	Er	is	keuze	uit	verschillende	workshops	en	zoals	gebruikelijk	

wordt	gezorgd	voor	een	spetterende	afsluiting.

Meer	informatie:	AVS,	Elaine	Toes,	e.toes@avs.nl,	tel.	030-2361010.

n e t w e r k e n

Kennis uitwisselen en ervaringen 
delen met collega-directeuren?

Heeft u als (aspirant) AVS-lid behoefte aan uitwisselingen 
met collega-directeuren? Wilt u meer ervaringen delen en 
is het reguliere directieberaad daarvoor niet toereikend? 
Als netwerklid wordt uw stem direct gehoord, leert u van 
collega-directeuren en bespreekt u de actuele ontwikkelingen 
met AVS-medewerkers.

Voor	de	AVS	zijn	de	netwerken	een	belangrijke	‘peilstok’	in	het	veld.	

Mede	op	basis	van	de	inhoudelijke	gegevens	uit	de	netwerken	kan	

de	AVS	haar	ondersteuning	verbeteren	

en	haar	beleid	ontwikkelen.	Binnen	de	

AVS	bestaan	verschillende	netwerken	

waarvoor	u	zich	kunt	aanmelden:	

personeelsbeleid,	bovenschools	

management,	diverse	regionale	en	sbo-

netwerken	en	besloten	netwerken.

De	kosten	voor	de	diverse	netwerken	

bedragen	tussen	75	en	210	euro	per	

jaar.	Niet-leden	betalen	iets	meer.	

Maak	eerst	gratis	en	vrijblijvend	

kennis!	Neem	daarvoor	contact	op	

met	de	AVS,	Monique	Duparant,	

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

of	kijk	voor	meer	informatie	op	

www.avs.nl/professionalisering/

netwerken.

Impressie	van	de	personeelsmiddag	voor	bestuurders,	directies,	intern	begeleiders	en	teamleden	
van	WSNS	Kop	van	Noord-Holland	primair	onderwijs.	Op	9	juni	werd	in	schouwburg	de	Kampagne	
in	Den	Helder	onder	leiding	van	dagvoorzitter	Prem	Radhakishun	onder	andere	ingegaan	op	de	
bestuursvisie	richting	Passend	onderwijs	en	de	opbrengsten	van	de	AVS-tool	Kind	op	de	Gang!®	(KOG)	
in	dat	verband.	Met	name	aan	de	manier	waarop	het	WSNS-verband	kan	omgaan	met	de	opbrengsten,	
besteedden	de	aanwezige	AVS-adviseurs	aandacht.
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School	for
Leadership

Trainingen & opleidingen
Juli	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties

			(Sturen	op	afstand)	Deelname	nog	mogelijk!	 1	en	2	juli	 Thelma	Sweijen

September	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Human	Dynamics	deel	1	 9	en	10	september	 Elaine	Toes

•	Hoe	word	ik	schoolleider	op	een	Montessorischool?	 15	september	 Hans	van	den	Berg

•	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(vervolg)	 16	en	17	september		 Tom	Roetert	en	Hans	van	den	Berg

•	Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties

			(Strategisch	personeelsbeleid)	 16	en	17	september		 Thelma	Sweijen

•	Oriëntatie	op	brede	school	 16	september		 Elaine	Toes

•	Oriëntatie	op	het	gebouw	 16	september		 Jan	Schraven

•	Timemanagement	 21	en	22	september		 Magda	Snijders

•	Duurzaam	projectmanagement	 22	september		 Elaine	Toes	

•	Leidinggeven	aan	verandering	 23	en	24	september		 Thelma	Sweijen

•	Minileergang	Startende	directeuren	 23	september		 Elaine	Toes

•	Grip	op	onderinstroom	 24	september	 Maartje	Alma	en	Eelco	Dam

•	Competentiegericht	coachen	 29	en	30	september		 Tom	Roetert	en	Ruud	de	Sain

•	Hoe	word	ik	schoolleider?	 29	september		 Magda	Snijders

•	Neurolinguïstisch	programmeren	 30	september	en	1	oktober	 Maartje	Alma

•	Oriëntatie	op	management	 30	september		 Magda	Snijders

•	Visies	op	leiderschap	 30	september	 Bob	Ravelli	en	Hans	van	den	Berg

Oktober	2010

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Ontwikkelen	van	en	sturen	op	een	pedagogisch	convenant	 6	oktober	 Elaine	Toes

•	Human	Dynamics	deel	1,	serie	2	 7	en	8	oktober		 Elaine	Toes

•	Persoonlijke	presentatie	en	profilering,	met	kleurenanalyse	 7	oktober		 Maartje	Alma

•	Systematisch	kijken	naar	onderwijsorganisaties	 7	en	8	oktober		 Wiel	Botterweck	en	Thelma	Sweijen

•	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	 7	en	8	oktober		 Ruud	de	Sain

•	Onderwijshuisvesting	 13	oktober		 Jan	Schraven

•	Effectief	en	efficiënt	vergaderen	 13	oktober		 Bob	Ravelli	en	Tom	Roetert	

•	Minileergang	Startende	directeuren	 13	en	14	oktober		 Elaine	Toes

•	Generatiemanagement	 14	oktober		 Maartje	Alma

•	Toekomstgericht	leiderschap	in	een	lerende	school	 14	oktober		 Wiel	Botterweck	en	Bob	Ravelli

•	Visies	op	leiderschap	 14	oktober		 Bob	Ravelli	

•	Het	vermogen	van	een	schoolbestuur	 14	oktober		 Lex	Albers

•	Gesprekstechnieken	 15	oktober		 Magda	Snijders

(onder	voorbehoud)

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	
trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2010/2011	of	kijk	op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/
openaanbod.	Inschrijven	via schoolforleadership@avs.nl	
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Twee	tweedaagsen	en	een	terugkomdag

Neurolinguïstisch programmeren voor leidinggevenden

Tweedaagse	en	een	separate	dag

Authentiek leiderschap

Zes	ééndaagsen

Toekomstgericht leiderschap in een Lerende School

Neurolinguïstisch	programmeren	(NLP)	is	een	methodiek	voor	

presentatie,	coaching	en	communicatieverbetering.	NLP	beschrijft	

de	dynamiek	tussen	ons	brein	(neuro)	en	taal	(linguïstiek)	en	hoe	

hun	interactie	in	ons	lichaam	emoties	en	gedrag	beïnvloedt.	In	vijf	

dagen	leert	u	uw	communicatie	te	sturen	door	er	bewust	mee	om	

te	gaan.	De	technieken	kenmerken	zich	door	een	directe	praktische	

toepasbaarheid.	De	oefeningen	geven	uw	communicatie	een	extra	

dimensie.	NLP	reduceert	miscommunicatie	en	de	kwaliteit	van	de	

interactie	wordt	verhoogd.	De	cursus	is	een	inleiding	in	de	basis-

beginselen	en	toepassingen	van	NLP,	waarbij	het	persoonlijke	doel	

van	iedere	deelnemer	als	uitgangspunt	wordt	gehanteerd.

Doelgroep:	leidinggevenden	die	op	het	gebied	van	communicatie	

en	beïnvloeding	gedrag	effectiever	te	werk	willen	gaan.

Data:	30	september/1	oktober	en	11/12	november	2010,	

terugkomdag	14	januari	2011	(serie	1),	17/18	maart	en	7/8	april,	

terugkomdag	20	mei	2011	(serie	2)

Uitvoering:	Maartje	Alma	(master	trainer	NLP)

Kosten:	leden	t	2.329	/	niet-leden	t	2.729	(inclusief	twee	

overnachtingen	en	diner)

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/openaanbod	of	schoolforleadership@avs.nl

Maatwerk:	Wilt	u	deze	training	op	maat	voor	uw	organisatie	

of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Ellen	de	Jong,	

maatwerk@avs.nl.

U	geeft	leiding	aan	een	(complexe)	onderwijsorganisatie	of	meer-

dere	scholen.	U	voelt	zich	‘eenzaam	aan	de	top’	en	heeft	behoefte	

om	uw	ervaring	en	kennis	met	vakgenoten	te	delen.	U	vraagt	zich	

af	hoe	u	overkomt	op	anderen.	U	wilt	weten	wat	uw	kwaliteiten	en	

verbeterpunten	zijn.	Kortom,	u	wilt	uw	leiderschap	onder	de	loep	

nemen.	Gericht	op	de	herpositionering	van	uw	leiderschap	en	uw	

persoonlijke	ontwikkeling	en	authenticiteit.	De	werkvormen	zijn	

confronterend,	fantasieprikkelend,	verrassend	en	inspirerend.	

Er	wordt	bijvoorbeeld	gebruik	gemaakt	van	tai	chi,	een	tandemrit,	

sauna	(met	badkleding),	thema-diners,	genderspecifieke	hersen-

activiteiten,	spiegelen	van	uw	werkstijl	aan	het	primaire	reactie-

patroon	van	paarden,	et	cetera.

Doelgroep:	alle	leidinggevenden	in	primair	(meerschoolse	

managers,	bovenschools	managers	en	algemeen	directeuren)	en	

voortgezet	onderwijs

Data:	10	en	11	november,	follow up op	14	december	2010	(sersie	1),	

15	en	16	maart,	follow	up op	17	mei	2011	(serie	2)

Uitvoering:	Ruud	de	Sain	en	Magda	Snijders

Kosten:	leden	t	3.595	/	niet-leden	t	3.895

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/openaanbod	of	schoolforleadership@avs.nl

Maatwerk:	Wilt	u	deze	training	op	maat	voor	uw	organisatie	

of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Ellen	de	Jong,	

maatwerk@avs.nl.

Als	nooit	te	voren	wordt	in	deze	tijd	zichtbaar	dat	er	grote	behoefte	

is	aan	een	nieuwe	vorm	van	leiderschap.	In	alle	sectoren	en	met	

name	in	het	onderwijslopen	systemen	vast.	In	deze	cursus	presen-

teren	we	een	bijna	organische	aanpak	waarin	uw	ontwikkelbehoefte	

als	leidinggevende	in	kwestie	centraal	staat.	Adaptief	wordt	

gekeken	op	welke	manier	uw	leiderschapspotentieel	tot	ontwikke-

ling	kan	worden	gebracht.	Aan	de	hand	van	uw	eigen	persoonlijk	

meesterschapplan	zal	het	individuele	programma	samengesteld	

worden	dat	zal	moeten	leiden	tot	uw	toekomstgericht	leiderschap,	

leiderschap	voor	de	komende	decennia,	leiderschap	voor	een	onbe-

stemde	toekomst.

Doelgroep:	(bovenschoolse)	directies,	middenkader	en	mensen	

die	ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap

Data:	14	oktober,	11	november,	9	december	2010,	13	januari,	

10	februari,	10	maart	2011

Uitvoering:	Bob	Ravelli	en	Wiel	Botterweck

Kosten:	leden	t	2.090	/	niet	leden	t	2.590

Informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

schoolforleadership/openaanbod	of	schoolforleadership@avs.nl

Maatwerk:	Wilt	u	deze	training	op	maat	voor	uw	organisatie	

of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Ellen	de	Jong,	

maatwerk@avs.nl.
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voor: po, vo en mbo

van: Stichting Gast in de Klas

wat: online databank voor gastlessen

Gast in de klas
Scholen	die	op	zoek	zijn	naar	organisaties	of	personen	die	

gastlessen	verzorgen,	kunnen	vanaf	5	september	2010	de	

website	www.gastindeklas.nl	raadplegen,	waar	vraag	en	

aanbod	samenkomen.	Met	een	overzicht	van	gastlessen/

docenten,	lespakketten,	projecten	en	excursies.	Onder	meer	

zijn	er	aanbiedingen	te	vinden	van	de	Koninklijke	Bibliotheek,	

het	COC,	Amnesty	International,	de	Wijkalliantie,	enzovoort.	

Door	het	‘levensecht	leren’	wordt	de	band	tussen	onderwijs	en	

maatschappij	versterkt.

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders, 

schoolleiders, schoolbestuurders en schoolbegeleiders 

van scholen in rekenverbetertrajecten en overige 

belangstellende scholen en schoolbesturen

van: PO-Raad en Projectbureau Kwaliteit

waar: resp. Utrecht en Assen

wanneer: 28 en 30 september

wat: rekenconferenties

Sleutels voor goed 
rekenonderwijs

Onder	het	motto	‘de	leerkracht	is	de	methode’	komen	de	

kansen	voor	leerkrachten	uit	de	onder-,	midden-	en	boven-

bouw	om	hun	rekenonderwijs	duurzaam	en	structureel	te	

verbeteren	aan	bod	(hoge	verwachtingen,	uitdagende	doelen,	

gestructureerde	rekenlessen,	effectieve	rekeninstructie	en	

krachtige	feedback).	Ook	de	rol	van	de	interne	begeleider,	

schoolleider	en	schoolbestuurder	krijgt	nadrukkelijk	aan-

dacht.	Programma:	www.schoolaanzet.nl,	inschrijven:	

www.deelnameregistratie.nl

voor: leerlingen, bestuurders, managers, leerkrachten en 

ouders

van: Inspirezzo, De Juf en Van Zijl

wat: website

Beste minister
Website	waarop	men	aan	de	(nieuwe)	minister	van	OCW	kan	

laten	weten	wat	er	in	het	onderwijs	verbeterd	moet	worden.	

Op	www.besteministervanonderwijs.nl	kunnen	daartoe	zelf-

gemaakte	filmpjes	met	ideeën	geplaatst	worden	om	kenbaar	

te	maken	hoe	het	onderwijs	beter	kan.

voor: leerkrachten, ict-coördinatoren, managers en 

bestuurders in po, vo en mbo

van: Stichting Kennisnet in samenwerking met IT-bedrijven

waar: resp. Brussel, Amsterdam en Den Haag e.o.

wanneer: 16/17, 23/24 en 30/31 augustus

wat: gratis Summer School

Let IT Shine
Tijdens	twee	dagen	kunnen	deelnemers	zich	laten	informeren	

en	inspireren	over	de	laatste	ontwikkelingen	en	mogelijkheden	

op	onderwijs	en	ict-gebied.	Per	Summer School	is	een	beperkt	

aantal	plaatsen	beschikbaar.	Er	is	ruimte	voor	maximaal	dertig	

onderwijsinstellingen,	elk	vertegenwoordigd	door	een	koppel.	

Dit	koppel	bestaat	uit	een	leerkracht	of	ict-coördinator	en	een	

schoolmanager	of	beleidsmaker.	Inschrijven	kan	tot	30	juni:	

www.summerschool2010.nl

voor: groep 6, 7 en 8

van: Rijksmuseum i.s.m. basisonderwijs

wat: lesstofvervangend onderwijsprogramma

Jij & de Gouden Eeuw
Het	Rijksmuseum	speelt	in	op	het	gegeven	dat	canon	van	

Nederland	wordt	opgenomen	in	de	kerndoelen.	Langs	vijftig	

vastgestelde	canonvensters	worden	tien	tijdvakken	in	de	

Nederlandse	geschiedenis	als	lesstof	behandeld.	Het	tijdvak	

‘Tijd	van	regenten	en	vorsten.	Gouden	Eeuw	/17de	eeuw’ komt	

al	aan	bod	in	het	Rijksmuseum.	Het	speciaal	ontwikkelde	pro-

gramma	gaat	hier	dieper	op	in	aan	de	hand	van	de	historische	

figuren	(vensters)	als	Michiel	de	Ruyter	en	Rembrandt	van	Rijn.	

Meer	informatie:	www.rijksmuseum.nl/onderwijs
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voor: bestuurders, algemeen directeuren, bovenschools 

managers en voorzitters van colleges van bestuur

van: PO-Raad en Projectbureau Kwaliteit

waar: stadion Galgenwaard, Utrecht

wanneer: 12 oktober

wat: conferentie

Sturen op onderwijskwaliteit
Besturen	moeten	leidinggeven	aan	een	opbrengstgerichte	

cultuur,	aan	‘de	juiste	knoppen	draaien’,	bijsturen	indien	nodig	

en	laten	zien	dat	ze	kwaliteit	leveren.	Hoe	geven	besturen	

invulling	aan	deze	rol?	Waar	moeten	ze	op	letten?	Met	aandacht	

voor	werken	met	data,	doelen	stellen,	effectieve	interventies,	

hoe	zorg	je	dat	een	verbetercultuur	geen	afrekencultuur	

wordt,	onderwijskundig	leiderschap	in	de	keten,	inhoud	en	

frequentie	van	managementgesprekken	en	‘waarmee	morgen	

te		beginnen?’.	Inschrijven:	www.deelnameregistratie.nl

voor: leesouders en leerkrachten groep 3 en 4

van: projectgroep Thuis in taal en rekenen van de Landelijke 

Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene 

grondslag (LOBO)

wat: handreiking

Betere leesprestaties met 
leesouders

Goede	leesouderhulp	kan	het	rendement	van	het	leesonderwijs	

vergroten.	Hoe	wordt	de	inzet	van	leesouders	zo	effectief	

mogelijk	benut?	De	uitgave	geeft	informatie	en	advies	zodat	

leerkrachten	de	hulp	zinvol	kunnen	inzetten	en	leesouders	

beter	weten	wat	hen	te	doen	staat.	Bestellen	of	downloaden:	

www.lobo.nl/downloads	en	www.thuisintaalenrekenen.nl

voor: basisonderwijs

van: Expertisecentrum SLO

wat: leerlijn

Debatteren voor het 
basisonderwijs

Ontwikkeld	in	het	perspectief	van	burgerschapsvorming.	

Geeft	invulling	aan	de	school	als	oefenplaats	van	democratie.	

Het	materiaal	is	uitgeprobeerd	en	doorontwikkeld	op	vijf	pilot-

scholen.	Meer	informatie:	www.leerlijndebatteren.nl

boekbespreking

je  l o o pb a a n  n a  je  45 e

Na een periode van stilte staat de ‘oudere’ werknemer nu 
regelmatig op de agenda. Met ‘De Seniorcode’ beogen 
de schrijvers een kompas te geven voor de senior om zijn 
koers te bepalen in de ontwikkelingen op het werk en de 
arbeidsmarkt, en waarden te herijken die de positie van 
de senior versterken. 

tekst magda snijders, avs

De	45-plusser	of	senior	begint	aan	de	tweede	helft	van	zijn	of	

haar	loopbaan.	De	samenleving	heeft	hem/haar	nodig.	Maar	

er	verandert	veel	en	snel	in	de	werkwereld	en	de	positie	van	de	

senior	is	een	wankele	positie.	Dat	wordt	nog	versterkt	door	de	

stereotiepe	beelden	over	senioren.	Ze	zijn	langzaam,	vaak	ziek,	

te	duur	en	niet	flexibel.

In	De	Seniorcode	worden	deze	stereotiepen	doorgeprikt.	

Andere	aandachtspunten	zijn:	het	veranderen	van	perspectief	

in	je	loopbaan,	de	acceptatie	van	ouder	worden,	omgaan	met	

tegenslag	en	confronterende	ervaringen	en	mogelijkheden	

ontwikkelen	vanuit	authenticiteit.	Een	hoofdstuk	is	gewijd	aan	

het	in	de	markt	zetten	van	jezelf,	gebaseerd	op	een	profiel	van	

zelfkennis.	Daarnaast	komen	praktische	zaken	als	regelingen	en	

voorzieningen	van	overheid	en	werkgever,	pensionering	en	blijven	

werken	aan	bod.	Allemaal	vanuit	meerdere	kanten	bekeken.

Het	boek	laat	zich	lezen	als	een	menukaart.	De	lezer	bepaalt	de	

volgorde	en	kan	minder	aansprekende	onderwerpen	overslaan.	

Door	gerichte	adviezen	en	informatie	kan	de	daad	bij	het	woord	

worden	gevoegd.	Ook	voor	de	werkgever	zijn	er	tips	en	adviezen.

Een	inspirerend	boek	waarmee	op	een	positieve	manier	een	draai	

gegeven	kan	worden	aan	de	tweede	fase	van	de	loopbaan,	waarbij	

vooral	het	accent	ligt	op	de	55-plusser.	De	Seniorcode	biedt	

handvatten	tot	zelfreflectie,	zodat	de	lezer	op	een	positieve	manier	

vorm	kan	geven	aan	leven,	werk	en	een	‘lonkende’	toekomst!	_

De	Seniorcode,	je	loopbaan	na	je	45e

Margriet	Bienemann,	Rupert	Spijkerman,	

Martin	Reekers

Uitgeverij	Thema,	2005

ISNB	90.5871.335.0
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Gezocht:
Directeur katholieke basisschool 

Gelderland

Twee directeuren in Zuid-Kennemerland

Twee directeuren Deventer 
Montessorischoolvereniging

Directeur te Zoetermeer

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
75 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé	vacaturesite	
van	de	AVS

Op	zoek	naar	
een	nieuwe	collega?
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.400 schoolleiders, 

bovenschools managers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, 

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management

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

Educatieve reizen 2010/2011

Op reis met de AVS 
= op reis met uw collega’s!

Volgend schooljaar biedt de AVS weer een aantal educatieve reizen naar het buitenland. 
Samen met collega’s op bezoek bij uw collega’s in een ander land: leerzaam en leuk! 
U leert van uw buitenlandse collega’s, maar ook van uw reisgenoten. Thema’s zijn onder 
andere kwaliteit, buitenschoolse opvang en inclusief onderwijs. Bestemmingen zijn: 
Cyprus, Finland/Lapland, Denemarken/Århus, Ierland/Dublin, Italië/Rome.

Maatwerk & Homestays
Op reis met bijvoorbeeld uw eigen bestuur, directeurenoverleg of team? De AVS organiseert 
ook reizen op maat naar bijvoorbeeld Marokko, Malta en de VS. Daarnaast is een-op-een 
uitwisseling met een buitenlandse schoolleider mogelijk via een homestay.

Lees alles over bestemmingen, data en prijzen in de kersverse brochure ‘Educatieve reizen’ 
of kijk op www.avs.nl/professionalisering/educatievereizen.




