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De bewindslieden van het ministerie van OCW willen een aanwijzingsbevoegdheid om daadwerkelijk in te grijpen op zwakke scholen (zie ook
pagina 2). Dat roept vragen op. Het Nederlandse onderwijssysteem wordt
gedomineerd door artikel 23 van de Grondwet waarin vrijheid van onderwijs
wordt gegarandeerd. Daarnaast is de minister van Onderwijs aanspreekbaar
op de ‘algemene kwaliteit’ van het Nederlandse onderwijs. Dit betekent dat
zijn of haar bevoegdheden om het onderwijs centraal aan te sturen uiterst
beperkt zijn. Er zijn twee mogelijkheden: hij/zij kan een school sluiten als
de publieke middelen niet rechtmatig zijn besteed (bijvoorbeeld als er is
gefraudeerd) of als de school volgens de inspectie zo slecht presteert dat de
‘algemene kwaliteit’ in het geding is. De examenfraude op Ibn Ghaldoun in
Rotterdam heeft dit debat opnieuw doen opleven.
Maar wie gaat er nu dan echt over het onderwijs? Elke jurist zal zeggen
dat dit naar Nederlands recht het schoolbestuur is. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel; zowel voor het geven van onderwijs als
de besteding van de middelen. Maar eindverantwoordelijk zijn betekent
niet dat je overal over moet gaan. In moderne instellingen worden alle
medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Onderwijskundig
beleid, binnen bovengenoemde algemene kaders, ligt in beginsel in handen
van de professionals die daar dagelijks vorm aan geven. Zij dragen eindverantwoordelijkheid over de behaalde resultaten binnen het algemene kader.
Als dit niet het geval was, zouden besturen schoolleiders of leraren nooit
kunnen ontslaan op basis van de behaalde resultaten. Want zij voeren immers
slechts van boven bepaald beleid uit. Iedereen weet echter dat dit dus niet
het geval is, dat kunnen ook de juristen van de AVS u zonder meer uitleggen.
Dus: binnen de algemene kaders gaan de professionals in de school over het
gegeven onderwijs, draagt het bestuur de eindverantwoordelijkheid en ziet
de minister via de inspectie toe op de algemene kwaliteit. Voor de minister
en staatssecretaris betekent dit dat zij uiterst terughoudend moeten zijn om
interventies te plegen. Schoolbesturen moeten hun professionals de goede
vragen stellen en leraren en schoolleiders zijn aan zet om vorm te geven aan
de dagelijkse praktijk.
Ik wens u allen een zonnige en welverdiende vakantie toe en hoop u daarna
weer gezond en met een opgeladen accu aan te treffen. 
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uitbreiding bevoegdheid krijgt instemming van ministerraad

‘Minister mag eerder ingrijpen bij falend onderwijs’
De minister van OCW krijgt de bevoegdheid om te kunnen ingrijpen als er op een school ernstige problemen
zijn met de onderwijskwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van onderwijsminister Jet Bussemaker
ingestemd met een nota van wijziging die de uitbreiding van de aanwijzingsbevoegdheid regelt.
Voorwaarde om te kunnen
ingrijpen is dat bestuurders
of toezichthouders ernstig
nalatig zijn. Verder moeten
de (onderwijskundige) problemen ook een bedreiging vormen voor het vertrouwen in
en het functioneren van het
onderwijsstelsel en moeten
eerst andere interventiemiddelen ingezet zijn.
De minister kan onderwijsinstellingen nu al wel aangepast toezicht opleggen,
een waarschuwing geven
en bekostiging inhouden

of opschorten, maar een
concrete opdracht geven
om de onderwijskwaliteit te
verbeteren kan nog niet. Dat
verandert met deze nota van
wijziging. Die regelt dat de
minister straks een Raad van
Toezicht of bestuur ook kan
opdragen concrete maatregelen te treffen die gericht
zijn op het opheffen van de
misstand. Geven de toezichthouders of de bestuurders
hieraan geen gehoor, dan
staat ze een bekostigingssanctie te wachten. Verbetert de

zelf in beheer

situatie nog niet, dan kan de
minister de rechter verzoeken
om bestuurders of toezichthouders te schorsen of te
ontslaan. Dit extra slot op de
deur wordt voor het gehele
onderwijs geregeld in een
aparte wetswijziging.
Er ligt al een wetsvoorstel
bij de Tweede Kamer op
grond waarvan de minister
schoolbesturen in het middelbaar beroepsonderwijs en
hoger onderwijs opdrachten
(‘aanwijzingen’) kan geven bij
(financieel) wanbeheer. Voor

scholen in het primair en
voortgezet onderwijs bestaat
deze mogelijkheid al. Recente
ervaringen met onder andere
Amarantis hebben geleerd dat
uitbreiding van deze aanwijzingsbevoegdheid ook elders
in het onderwijs gewenst is.
De ministerraad heeft ermee
ingestemd het wetsvoorstel
voor advies aan de Raad van
State te zenden. De tekst van
het wetsvoorstel en van het
advies van de Raad van State
worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

overstapservice onderwijs

Eigen website voor samen- Digitale overdracht
werkingsverbanden
van po naar vo
Passend onderwijs
makkelijker
Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs
heeft voor alle samenwerkingsverbanden een eigen
website ingericht.
Via deze website kunnen samenwerkingsverbanden alle medezeggenschapsraden op de hoogte houden van en betrekken bij
de oprichting van de ondersteuningsplanraad. Ook kunnen zij
zo ouders en personeelsleden informeren over de ontwikkeling
van Passend onderwijs in hun regio. De website bevat nieuws,
een agenda, documenten, een vraag & antwoordmodule, discussieforum en (optioneel) een poll. Het samenwerkingsverband of
de ondersteuningsplanraad beheert de website zelf en bepaalt
de inhoud van alle onderdelen. Het beheer is heel eenvoudig en
vraagt geen specifieke kennis van ict. Samenwerkingsverband
primair onderwijs Friesland werkt als eerste met de website, zie
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/PassendOnderwijsFriesland. 
Meer informatie: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
2

Scholen kunnen leerlinggegevens digitaal, veilig en
zonder al te veel rompslomp overdragen wanneer
een leerling overstapt van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs. De Overstapservice
Onderwijs (OSO) maakt dat mogelijk.
OSO maakt gebruik van beveiligde verbindingen. Het systeem
voldoet aan alle wettelijke eisen rondom privacy. Scholen die
van OSO gebruik willen maken, kunnen een kwalificatietraject
van een halve dag doorlopen. Het gaat om de praktische overheveling van gegevens, techniek, beveiliging en privacy. Dit jaar
kan dat nog kosteloos. Schoolbestuurders in het po en vo hebben
onlangs een brief ontvangen over de Overstapservice Onderwijs. 
Meer informatie: www.overstapserviceonderwijs.nl
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geen invloed op prestaties andere kinderen

Klas heeft geen last van zorgleerlingen
Het aandeel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in een klas van het reguliere basisonderwijs heeft
geen negatieve invloed op de prestaties van de andere leerlingen, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse
organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Uit schattingen van leerkrachten blijkt dat bijna een
kwart van de kinderen in
het reguliere basisonderwijs
een zorgleerling is. Met de
invoering van de wet Passend
onderwijs zal dit aantal de
komende jaren naar verwachting toenemen. Veel
ouders zijn ongerust over de
prestaties van hun leerlingen
wanneer het aantal zorgleerlingen in de groep toeneemt, maar deze vrees blijkt
ongegrond.
De onderzoekers, verbonden
aan het Kohnstamm Instituut
in Amsterdam en het ITS in
Nijmegen, vergeleken de prestaties van kinderen in klassen
met verschillende percentages zorgleerlingen op diverse
scholen. Ze maakten daarbij

gebruik van databestanden
waarin de ontwikkeling
wordt gevolgd van enkele
tienduizenden leerlingen
tijdens hun schoolloopbaan
door het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs (COOL
5-18). De onderzoekers tonen

aan dat het aandeel zorgleerlingen in een klas de prestaties van de andere leerlingen
niet beïnvloedt. Zo scoren
reguliere kinderen in een klas
met 25 tot 50 procent zorgleerlingen net zo goed op cognitieve en sociaal-emotionele

ontwikkeling als reguliere
kinderen in een klas waar
maar een paar procent van
de leerlingen in de categorie
‘zorgleerling’ valt. “Het is een
hele opgave voor leerkrachten om leerlingen met sterk
uiteenlopende behoeften in
één klas te hebben. Uit onze
resultaten leiden we nu af dat
leerkrachten dat toch heel
goed aan kunnen”, aldus de
onderzoekers.
De komende jaren brengen
de onderzoekers verder in
kaart wat de effecten zijn
van de invoering van Passend
onderwijs. 
Meer informatie:
www.kohnstamminstituut.uva.nl
www.ru.nl/its
www.nwo.nl

motie aangenomen

Onderzoek naar verantwoording
pestaanpak door school
Er komt een onderzoek naar de manier waarop scholen kunnen aantonen
dat zij een sociaal veilige omgeving bieden aan hun leerlingen en personeel.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd in overleg met het onderwijsveld.
De motie die hiervoor door
D66, PvdA en ChristenUnie
werd ingediend, is onlangs
door de Tweede Kamer
aangenomen. De Kamer
wil zo voorkomen dat
scholen uiteindelijk wordt
voorgeschreven welk
programma zij moeten
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gebruiken om pesten aan
te pakken. Het kabinet wil
in de wet vastleggen dat
scholen een verplicht effectief antipestprogramma
gebruiken. Scholen
kunnen hiertoe zelf een
aanpak kiezen die bewezen
effectief is. 

s ta p p e n p l a n
De AVS verzorgt trainingen
op het gebied van pesten.
We analyseren samen met
u de situatie op uw school
en geven u daarna advies
over hoe u verder kunt gaan
met het ontwikkelen van
uw eigen Weg met Pesten
Stappenplan (WEPS).
Meer informatie:
www.avs.nl/pifo/
cursusaanbod/indeklas/
pestenopuwschoolwatnu
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cito wettelijk verankerd

Positie aanbieders alternatieve
eindtoets nog niet duidelijk
Met het door de Tweede Kamer gesteunde wetsvoorstel waarin staatssecretaris
Sander Dekker de subsidies voor onderwijsondersteuning bundelt, krijgen
Cito – voor toetsen en examens – en SLO – voor leermiddelen en lesmethodes –
een wettelijke verankering. De Kamer vraagt zich echter af of ook andere
toetsaanbieders dan Cito een kans krijgen.
Door het amendement Rog/
Schouten is in de Wet Eindtoets opgenomen dat scholen
kunnen kiezen voor een alternatieve eindtoets. In de wet,
die op dit moment behandeld
wordt door de Eerste Kamer,
wordt Cito echter aangewezen als dé ontwikkelaar van
de centrale eindtoets in het
primair onderwijs, onder
verantwoordelijkheid van
het College voor toetsen en
examens. Cito heeft voor deze
taak een subsidiegrondslag.
Ook andere partijen moeten

toetsen kunnen aanbieden,
vinden SGP, CDA en D66.
“Het is nadrukkelijk mijn
bedoeling om ook andere
aanbieders ‘een faire kans’
te geven”, aldus Dekker. Hij
vindt het wenselijk, maar ziet
het echter niet als zijn taak te
garanderen dat er meerdere
toetsaanbieders zijn.

Centrale eindtoets
Verder wil hij vasthouden
aan invoering van de centrale
eindtoets per mei 2015. De
partijen begrijpen Dekkers

wens om druk op de ketel
te houden, maar vragen
zich af of het op die korte
termijn voor andere aanbieders mogelijk is om eigen,
kwalitatief goede toetsen te
ontwikkelen. Bovendien zijn
de eisen waaraan alternatieve toetsen moeten voldoen
nog niet bekend. De eisen
voor en de financiering van
alternatieve toetsen worden
geregeld in een aparte Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB). De staatssecretaris
beloofde die AMvB zo veel

mogelijk naar voren te halen
in de Kamer. De contouren
zouden in september of oktober al duidelijk moeten zijn.

Moties
Aan het eind van het debat
werden twee moties ingediend. De eerste heeft als
doel de eisen voor alternatieve toetsen pas in 2016 te
laten ingaan. De staatssecretaris raadde deze motie
zoals verwacht af. De tweede
motie verzoekt de regering te
onderzoeken hoe door Cito
ontwikkelde toetsopgaven
door andere toetsaanbieders
gebruikt kunnen worden,
zonder dat de kosten daar
een belemmering voor zijn.
Het oordeel over deze motie
wilde de staatssecretaris
wel aan de Kamer overlaten,
mits het beoogde onderzoek
ook de mogelijkheid van het
gemeenschappelijk gebruiken van opgaven bevat. 

meer kracht voor medezeggenschap in po en vo

Wet Medezeggenschap Scholen wordt gewijzigd
Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen meer mogelijkheden om zich
steviger op te stellen ten opzichte van schoolbesturen. De Tweede Kamer heeft onlangs een motie
aangenomen om de Wet Medezeggenschap Scholen te wijzigen. Ook moties die het toezicht in het onderwijs
en de positie van de leraar verbeteren zijn door een meerderheid omarmd.
Op vier onderdelen wordt de
Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) binnen niet al te
lange tijd aangepast:
• Het recht op rechtsbijstand
is opgenomen in de WMS. Tot
nu toe stond daar alleen dat
de MR niet in de proceskosten
veroordeeld kon worden.
• De beslechting van nalevingsgeschillen. Houdt het
bevoegd gezag zich niet aan de
WMS, bijvoorbeeld door geen
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informatie te geven, de MR
geen of te weinig faciliteiten
te geven of de termijnen voor
instemming of advies bewust
niet in acht te nemen, dan rest
de MR geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te
gaan. Bij de invoering van deze
wetswijziging kan de MR met
dit soort nalevingsgeschillen
in de toekomst terecht bij de
Landelijke Commissie voor
Onderwijsgeschillen.

• De mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te
roepen. Net als bij het niet
naleven van de WMS in
bovenstaande voorbeelden,
moet op dit moment de
MR naar de rechter als het
bevoegd gezag uitvoering
geeft aan een besluit waarover geen instemming of
advies is gevraagd of waar de
MR zijn instemming heeft
onthouden. In de toekomst

kan de MR in dat geval de
nietigheid van het besluit
inroepen, om ervoor te zorgen dat het bevoegd gezag het
besluit niet alsnog uitvoert,
en deze kwestie voorleggen
aan de Landelijke Commissie
voor Onderwijsgeschillen.
• Het scholingsbudget
rechtstreeks naar de MR.
Daar waar de MR nu moet
vragen om budget, krijgt
de MR straks minimaal
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de gelden die in de lumpsum zijn opgenomen als
medezeggenschapsgelden.

Toezicht en positie
leraar
Ook moties die het toezicht
in het onderwijs en de positie
van de leraar verbeteren zijn
door een meerderheid van
de Tweede Kamer omarmd.
VVD-onderwijswoordvoerder
Pieter Duisenberg wil met
zijn aangenomen motie zorgen voor een permanente
bijscholing voor leden van de

Raad van Toezicht. Ook aangenomen werd de motie van
Tanja Jadnanansing (PvdA),
waarin de staatssecretaris
wordt opgeroepen om in
gesprek te gaan met de onderwijskoepels om zo goede
afspraken te maken over
de informatievoorziening
naar de toezichthouders toe.
Verder pleitte Harm Beertema
(PVV) met succes voor meer
zeggenschap van leraren over
de inhoud van het onderwijs.
Doordat de moties met
een meerderheid zijn

aangenomen, moeten de
bewindslieden deze voorstellen gaan bekijken bij het
maken van hun wetsvoorstel.
Minister Bussemaker liet

De AVS geeft de publicatie ‘Goed onderwijs,
goede MR’ uit. Een handreiking om de kwaliteit
en organisatie van de medezeggenschap te
verbeteren, onder andere door goed samenspel
tussen bestuur en (G)MR. Met praktische en direct bruikbare
informatie in de vorm van quickscans. Bestellen: www.avs.nl/
vereniging/publicatiesenproducten/publicaties. De AVS
biedt ook eendaagse trainingen en advies op maat over
medezeggenschap, zie www.avspifo.nl.

sterkere juridisering in onderwijs verwacht

Ouderorganisatie vreest claimcultuur door stopzetten subsidie
Ouderorganisatie OUDERS & COO vreest een grotere juridisering binnen
het onderwijs nu staatssecretaris Sander Dekker heeft besloten 5010,
de adviesdienst voor ouders, uit de lucht te halen en alle subsidies voor de
ouderorganisaties te beëindigen.
5010 behandelt per jaar zo’n
17.000 vragen van ouders. Daaronder zitten veel potentiële
conflicten tussen scholen en
ouders over bijvoorbeeld de
rechten van ouders ten aanzien
van de inhoud van het leerlingdossier, een schooladvies
of het gedrag van een kind. In
veel gevallen is het mogelijk
geweest, door gericht advies,
nuancering, uitleg van rechten
en plichten en een beroep op
de redelijkheid bij beide partijen, scholen en ouders weer
aan het praten te krijgen en
daarmee uit de hand lopende
conflictsituaties te voorkomen.
OUDERS & COO is bang dat
het wegvallen van deze laagdrempelige voorziening tot
een sterkere juridisering in het
onderwijs gaat leiden. Zonder
goed advies zullen ouders
vaker en sneller naar hun
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rechtsbijstandsverzekeraar of
rechtstreeks naar een advocaat
stappen.
Ouders die een conflict hebben
met de school van hun kind
stappen nu al steeds vaker naar
de rechter, aldus rechtsbijstandsverzekeraar Achmea in
het tv-programma Brandpunt.
Tussen 2010 en 2012 steeg het
aantal rechtszaken van ouders
tegen scholen met ruim 40 procent, blijkt uit cijfers van de
verzekeraar. Uit een onderzoek
van Brandpunt en vakcentrale
CNV onder schooldirecteuren
blijkt dat 85 procent van de
ondervraagden een verharding
in de opstelling van ouders
richting de school van hun
kind signaleert. De ouder
gedraagt zich als consument
en verwacht van school dat die
zorgt voor opvang en opvoeding. Daarnaast moet school

eerder al weten in het najaar
met een voorstel te komen
om de professionalisering van
medezeggenschapsraden wettelijk vast te leggen. 

een succesfabriek zijn voor hun
kind. Zo'n twee derde denkt dat
die verharding ten koste gaat
van de kwaliteit van het onderwijs. Over de toename van
rechtsconflicten tussen ouders
en scholen werden Kamervragen gesteld. Volgens staatssecretaris Dekker moeten ouders
en scholen vooral zelf hun

verantwoordelijk nemen om bij
een conflict snel met elkaar in
gesprek te gaan. Volgens hem is
conflictbeheersing ook geholpen
bij goede ouderbetrokkenheid,
bijvoorbeeld in MR.
Om te kunnen herinvesteren
in onder andere de kwaliteitsverbetering van leraren en
schoolleiders en fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek
schrapt het ministerie van OCW
subsidies die niet direct bijdragen aan het primaire onderwijsproces en subsidies voor activiteiten die geen prioriteit (meer)
hebben. Hiermee wordt een
maatregel uit het regeerakkoord
uitgevoerd. Vreemd genoeg valt
ook stopzetting van de subsidie
aan LOOK, het Wetenschappelijk
Centrum Lerarenonderzoek.
LOOK doet praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek
naar de professionele ontwikkeling van door en voor leraren en
schoolleiders. De AVS heeft, net
zoals veel andere organisaties,
bij de Vaste Kamercommissie
Onderwijs aangedrongen op
verzet tegen dit plan. 

Zie pagina 34 voor een artikel over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school voor de ontwikkeling van
kinderen. Bezoek in september ook het 2e Nationaal Congres
Ouderbetrokkenheid, georganiseerd door de AVS en CPS.
www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl
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jongens en achterstandsleerlingen

Motivatieafname voor leren en school
begint al in basisonderwijs
Uit eerder onderzoek blijkt dat de motivatie van leerlingen in het voortgezet
onderwijs afneemt. Promotieonderzoek van Lisette Hornstra van de Universiteit
van Amsterdam toont echter aan dat deze ontwikkeling voor jongens en
achterstandsleerlingen al in de bovenbouw van het basisonderwijs begint.
Hornstra onderzocht hoe
de motivatie voor leren en
school van basisschoolleerlingen zich ontwikkelt. De
afname van motivatie bleek
in het basisonderwijs niet
zo sterk als in het voortgezet
onderwijs, maar bij sommige
groepen leerlingen ontwikkelde de motivatie zich minder gunstig. Waren in groep
vijf de meeste leerlingen
vergelijkbaar wat betreft hun
werkhouding, aan het einde
van de basisschool bleken verschillen te ontstaan of werden
bestaande verschillen groter.
Jongens, leerlingen met een

lage sociaaleconomische
status en leerlingen van nietwesterse allochtone afkomst
hadden een ongunstigere
werkhouding.

Hornstra: “Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, omdat
de werkhouding samenhangt
met prestaties. De laatste
jaren van het basisonderwijs
zijn juist erg belangrijk voor
de verdere schoolloopbaan
van deze leerlingen, omdat
dan de keuze voor het vo
gemaakt wordt. Dit geeft aan
dat we voor deze groepen al in
de basisschoolperiode moeten
proberen te voorkomen dat
hun motivatie afneemt.”

Manier van lesgeven
Foto: Hans Roggen

Hornstra ging ook na in hoeverre de onderwijsaanpak

bijdroeg aan ontwikkelingen
in motivatie van verschillende groepen leerlingen.
Leerkrachten bleken achterstandsleerlingen vaker op
traditionele wijze les te geven
en veel achterstandsleerlingen gaven ook de voorkeur
aan traditioneel onderwijs.
De motivatie en prestaties
van achterstandsleerlingen
bleken zich in de laatste jaren
van het basisonderwijs ook
enigszins gunstiger te ontwikkelen wanneer zij op meer
traditionele wijze onderwijs
kregen. Bij andere leerlingen
daarentegen bleek innovatief leren vaak gunstiger.
Hornstra: “Deze uitkomsten
wijzen erop dat scholen met
veel achterstandsleerlingen
het lastiger vinden innovatief
onderwijs succesvol te implementeren. Kenmerken van
de schoolpopulatie blijken
belangrijk te zijn voor het
type onderwijs dat effectief is
op een school.” 

promotieonderzoek

Autonomie en structuur
verhogen schoolprestaties en
motivatie van leerlingen
Leerlingen presteren het best als de leeromgeving hen zowel autonomie
als structuur biedt. Dat stelt onderwijsadviseur Anne-Marieke van Loon van
de Open Universiteit (OU) in haar promotieonderzoek ‘Motivated Learning:
Balancing Between Autonomy and Structure’.
Gedurende de schoolloopbaan neemt de motivatie van
leerlingen af. Van Loon onderzocht hoe leraren de motivatie
van leerlingen kunnen vasthouden en bevorderen, met

6

en zonder ict, en hoe leraren
hierin kunnen worden geprofessionaliseerd. Door leerlingen zich eigenaar te laten voelen van het eigen leerproces
en hen duidelijk te maken wat

er van hen verwacht wordt
en wat de doelstellingen zijn,
weten leerlingen beter hoe ze
de doelen kunnen bereiken en
voelen ze zich competenter.
De principes autonomie en

structuur gelden niet alleen
voor het gedrag van de leraar
in de klas, maar ook voor de
inzet van digitale opdrachten.
Leerlingen die een digitale
opdracht krijgen, verdwalen vaak op het internet.
Anderzijds kunnen digitale
taken juist erg gesloten en
voorschrijvend zijn. Ook de
digitale leeromgeving krijgt
dus educatieve meerwaarde
als er voldoende keuzevrijheid
is en de opdrachten een helder kader kennen. Dit vraagt
volgens Van Loon wel nieuwe
kennis en vaardigheden van
leraren. 

ac tueel

wijziging leerplichtwet

In- en uitschrijvingen voortaan binnen zeven
dagen uitwisselen met BRON
Scholen zijn gewend om gegevens over in- en uitschrijvingen aan zowel BRON als de gemeente te melden.
Vanaf 1 juli 2013 hoeven zij de gegevens echter niet meer aan de gemeente te leveren. Wel geldt voor scholen
vanaf dan de plicht om de in- en uitschrijvingen van leerlingen binnen zeven dagen door te geven aan het
Basisregister Onderwijs (BRON).
Dit komt door een wijziging
in de Leerplichtwet. De wijziging houdt in dat gemeenten
vanaf 1 juli aanstaande de
gegevens uit BRON moeten
gebruiken. Gemeenten krijgen deze gegevens nu al van
DUO, maar om de tijdigheid
van deze informatie te garanderen is er een wijziging in
de Leerplichtwet opgenomen. Hierin staat dat in- en
uitschrijvingen voortaan

binnen zeven dagen – nadat
ze bekend zijn geworden op
school – met BRON uitgewisseld moeten worden. Voor alle
andere wijzigingen die scholen met BRON uitwisselen,
blijft de termijn van veertien
dagen gelden. Voordeel is dat
scholen maar aan één partij
– namelijk BRON – gegevens
hoeven te leveren. DUO verstrekt de gegevens uit BRON
aan de gemeenten.

Gevolgen voor
actualiteit
De wijziging heeft gevolgen
voor het berekenen van de
actualiteit op het tabblad
‘Dashboard’ in Mijn BRON.
Voor in- en uitschrijvingen
berekent DUO vanaf 1 juli
2013 de actualiteit op basis
van de nieuwe termijn van
zeven dagen. Houd er rekening mee dat het ook al van
invloed kan zijn op in- en

voor 1 oktober aanvragen

Subsidie voor versterken samenwerking
lerarenopleidingen en scholen
Tot 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen in het primair, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs een subsidie aanvragen op basis van de regeling
Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen van het ministerie
van OCW. De subsidie staat ook open voor een beperkt aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen.
Het ministerie van OCW wil
hiermee een impuls geven
aan de samenwerking tussen lerarenopleidingen en
scholen. Met een betere
aansluiting tussen lerarenopleidingen en scholen
kunnen startende leraren
effectiever zijn in de beroepspraktijk. Ook voorkomt een
betere aansluiting onnodige
uitval onder de ‘starters’.
Belangrijkste voorwaarde
voor de subsidie is dat bij
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een samenwerkingsverband
altijd een lerarenopleiding is
betrokken.
De subsidie loopt van 2013
tot en met 2016 en kent twee
subsidiestromen:

• Een subsidie voor de vorming van een nieuw samenwerkingsverband of voor de
uitbreiding van een bestaand
samenwerkingsverband.
Deze subsidie kan alleen
aangevraagd worden door
niet-opleidingsscholen;
• Een subsidie voor het opzetten en uitvoeren van projectplannen die gericht zijn op
de versterking en verdieping
van samenwerking tussen
lerarenopleidingen en scholen.

uitschrijvingen van vóór
1 juli. Bij de berekening van
de actualiteit kijkt DUO
namelijk naar de in- en uitschrijvingen van de afgelopen
dertig dagen. 
Vanaf 1 juli is de kennisbank
op www.duo.nl bijgewerkt met
de nieuwe informatie over de
termijn van zeven dagen en de
actualiteit.

Deze subsidie geldt zowel
voor algemene samenwerking
als voor samenwerking op
prioritaire onderwijsthema’s
zoals omgaan met verschillen,
opbrengstgericht werken en
de begeleiding van startende
leerkrachten. Deze subsidie
staat open voor zowel opleidingsscholen als nieuwe
samenwerkingsverbanden.
Opleidingsscholen of nieuwe
samenwerkingsverbanden
komen in aanmerking voor
een subsidie als zij vóór 1 oktober een samenwerkingsovereenkomst en een projectplan
indienen. Een commissie
beoordeelt de plannen in
oktober. In december 2013
ontvangen zij die een positieve
beoordeling krijgen een subsidiebeschikking. 
Meer informatie: www.duo.nl,
muo@duo.nl of tel. 079-3232333
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keuze eigenrisicodragerschap aangepast

Reglement Vervangingsfonds voor schooljaar
2013/2014 vastgesteld
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het reglement voor het schooljaar 2013/2014 vastgesteld.
Een van de wijzigingen ten
opzichte van schooljaar
2012/2013 is dat de artikelen
betreffende de keuze voor
eigenrisicodragerschap volledig zijn herschreven. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen
kunnen kiezen voor volledig

eigenrisicodragerschap
vanaf 1 augustus 2013 dan
wel 1 januari 2014. De enige
uitzondering op het eigenrisicodragerschap is het vakbondsverlof. Dit verlof blijft
voor bekostigde vervanging
door het Vervangingsfonds in
aanmerking komen. Verder is

de termijn voor het indienen
van declaraties gewijzigd van
drie naar vier maanden. Dit
betekent dat een declaratie
door het Vervangingsfonds
moet zijn ontvangen binnen
vier maanden na de maand
waarop de declaratie betrekking heeft. 

Het reglement is digitaal beschikbaar op
www.vervangingsfonds.nl
(de belangrijkste wijzigingen
worden op de pagina’s 2 en
3 van het reglement kort
uiteengezet).

pabo zwolle en zes schoolbesturen starten project vierslagleren

Senior en startende leerkracht slaan handen ineen
De krappe arbeidsmarkt voor startende leerkrachten inspireerde de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) tot
een innovatieve oplossing. Arbeidsplaatsen voor startende leerkrachten creëren, zittende leerkrachten
professionaliseren, leren van en met elkaar én het onderwijs verbeteren – dat kan allemaal met het project
Vierslagleren waaronder de KPZ en zes schoolbesturen uit Noordoost en Midden-Nederland op 7 juni hun
handtekening zetten.
Om de arbeidsmarkt voor
startende leerkrachten te
verbeteren en geen talenten
verloren te laten gaan,
bedacht KPZ een mogelijkheid
waardoor pabo-studenten
hun kwaliteiten in de praktijk
kunnen laten zien. In het
project Vierslagleren volgen
21 senior leerkrachten en
21 startende leerkrachten de
tweejarige masteropleiding
Leren & Innoveren aan de KPZ.
De senioren besteden een dag
aan hun studie en een dag
aan een ontwikkelingstraject,
vernieuwing of onderwijsverbetering op hun school.
Tijdens deze twee dagen vervangt de startende leerkracht,
afgestudeerd aan de KPZ,
de senior in de klas. Samen
met het team van de school
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werken ze aan een tweejarig
schoolontwikkelingstraject.
Vierslagleren start op 1 september 2013. De startende
leerkrachten zijn twee jaar in
dienst bij de stichting Vierslagleren en worden gedetacheerd op een van de deelnemende scholen. Het project is
een initiatief van Katholieke
Pabo Zwolle in samenwerking
met de schoolbesturen Stichting Op Kop, Leerplein055,
Mijnplein, Aves, Stichting Proo
en SKOFV. Het krijgt steun van
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het ministerie van
OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en bestaande financiële regelingen. 
Meer informatie:
www.vierslagleren.nl

moties voor jaar eerder afgewezen

Schoolbesturen vanaf
2015 verantwoordelijk
voor buitenonderhoud
Schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen
niet al per 1 januari 2014, maar een jaar later de
verantwoordelijkheid over het totale onderhoud
van hun schoolgebouwen.
Moties van D66 en PVV die deze doordecentralisatie met
een jaar wilden vervroegen, ketsten onlangs af in de Tweede
Kamer. Nu zijn ook gemeenten nog verantwoordelijk voor het
buitenonderhoud van scholen. De wet die hieraan een eind
moet maken, zal waarschijnlijk door de Tweede en Eerste
Kamer worden aangenomen. In het wetsvoorstel wordt een
bedrag van bijna 160 miljoen euro uit het Gemeentefonds
overgeheveld naar de lumpsum. De volledige verantwoordelijkheid voor gymlokalen blijft wel bij de gemeente. 

ac tueel

directeuren in gesprek met ministerie

‘Positie schoolleider onomstreden’
Een groep van twintig schoolleiders is op 19 juni, met AVS-voorzitter Ton Duif als
gespreksleider, de discussie aangegaan met het ministerie van Onderwijs over
bekwaamheidseisen, pesten, verantwoordingslast en integrale kindcentra.
De ontwikkeling van schooldirecteuren staat op de prioriteitenlijst bij de overheid.
Jaarlijks is minimaal 2.000
euro per schoolleider beschikbaar voor professionalisering
en er komt een schoolleidersregister. “De positie van
schoolleiders is onomstreden”,
zegt René Bagchus, directeur
primair onderwijs op het
ministerie van OCW. “Goed
bestuur is dat de schoolleider
met het team de gelegenheid
krijgt kwaliteit te leveren. De
schoolleider is een belangrijke
schakel, eisen stellen aan de
schoolleider is dan ook op zijn
plaats. De beroepsgroep gaat
zelf de eisen verzamelen en
formuleren. Het schoolleidersregister is het sluitstuk.”
De twintig schoolleiders
zouden op het ministerie in
Den Haag eigenlijk in gesprek
gaan met staatssecretaris
Sander Dekker, maar die was
op het allerlaatste moment
verhinderd.

Pesten
Pesten is veel meer dan een
probleem van de scholen,
geven de aanwezige schoolleiders aan. In het plan van
aanpak tegen pesten dat het
ministerie onlangs lanceerde,
wordt de rol van de ouders
gemist. De schoolleiders hebben het idee dat de overheid
zich met de inhoud gaat
bemoeien op dit onderwerp,
maar dat is niet aan de orde
volgens Bagchus. “Het ministerie levert een lijst aan met werkende methodes.” Een commissie van experts, waarin ook
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Ex-minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt zette tijdens haar
regeerperiode de discussiebijeenkomsten met schoolleiders in gang.
Foto: Jan de Groen

schoolleiders en bestuurders
zitting nemen, gaat deze lijst
met effectieve en uitvoerbare
antipestmethodes samenstellen. Bagchus: “Bewustwording en normering zijn het
belangrijkste in de aanpak van
pesten. De minister regelt het
wettelijk kader.”

Verbeterplan
De verantwoordingslast blijft
een blok aan het been van
de scholen. Een schoolleider:
“Zijn de groepsplannen in
orde, is er weer een tekortkoming in de individuele handelingsplannen. Als je papieren
bewijslast maar in orde is,
krijg je een goede beoordeling. Hoe het dan verder in de
praktijk gaat, daar wordt niet
naar gekeken.” Elke vier jaar
een schoolplan schrijven, kan
dat niet anders? “Het schoolplan weg en daarvoor in de
plaats een verbeterplan schrijven”, stelt Bagchus voor. Dat
wordt door de schoolleiders
met open armen ontvangen,

want verbeterpunten opstellen doet iedere school al. De
directeur primair onderwijs
geeft aan de administratieve

lasten voor de school te gaan
terugdringen.

Knelpunten
Bij het tot stand komen van
integrale kindcentra (ikc’s)
zijn nog te veel knelpunten
die lastig op te lossen zijn,
zoals verschillende financiering, verschillende cao’s, verschillende toezichthouders en
verschillende kwaliteitseisen
bij de partijen die met elkaar
in het ikc werken. Volgens
Bagchus wordt er naar gekeken om de financiering van de
peuterspeelzaal bij de kinderopvang onder te brengen. De
doorlopende leerlijn die centraal staat in de visie van ikc’s
is vooral voor kinderen met
een achterstand van belang.
De schoolleiders hopen dat
het volgende gesprek met het
ministerie van Onderwijs in
het bijzijn van staatssecretaris
Dekker zal worden gevoerd. 

jaarlijkse actie sbowerkverband

Verzamelen uitstroomgegevens sbo
Het SBOwerkverband is weer gestart met het
verzamelen van de uitstroomgegevens van
alle scholen voor speciaal basisonderwijs.
De vereniging hoopt dat alle sbo-scholen aan
deze oproep gehoor geven.
Het SBOwerkverband heeft de gegevens nodig om zicht te
blijven houden op de landelijke uitstroom van sbo-leerlingen
naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft het schooldirecties de gelegenheid om de landelijke cijfers naast de cijfers
van de eigen school te leggen. Deze informatie kunnen zij
bijvoorbeeld opnemen in de schoolgids. Vorig jaar hebben
maar liefst 245 scholen gehoor gegeven aan deze oproep om
de uitstroomgegevens te mailen. Op www.sbowerkverband.nl
kunnen sbo-directies via een online formulier de uitstroomgegevens van hun school invullen. 
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naar betekenisvolle informatie in plaats van cijfers

‘Schotland wil af van publiceren toetsresultaten’
Het Schotse ministerie van Onderwijs wil stoppen met het publiceren van toetsresultaten door de overheid.
Onderwijsminister Peter Peacock ziet liever dat ouders in plaats van cijfers ‘betekenisvolle’ informatie krijgen
over de voortgang van hun kinderen.
Dit meldt de Besturenraad
op basis van berichtgeving
van BBC News. De ministeries
van Onderwijs in Schotland
en Engeland publiceren geen
kant-en-klare ranglijsten,
maar wel de toetsresultaten
van alle scholen, op basis
waarvan media ranglijsten
maken. Leraren versmallen

de inhoud van de lessen volgens Peacock tot teaching to
the test om tot betere cijfers te
komen. Want dat is waarop
zij worden afgerekend. De
Onderwijsminister noemt
het toetssysteem ‘pervers’.
In Schotland worden toetsen
afgenomen bij kinderen in de
leeftijd van vijf tot veertien

jaar oud. De resultaten van
die toetsen worden volgens
Peacock meer en meer
gebruikt om het onderwijssysteem te beoordelen, in
plaats van dat ze ten dienste
staan van de kinderen. Schotland gaat wellicht over op
het systeem dat ook in Wales
en Noord-Ierland gebruikt

tweede voortgangsrapportage

Passend onderwijs op koers
Er is goede vooruitgang geboekt met de invoering van Passend onderwijs.
De bestuurlijke vormgeving van de samenwerkingsverbanden laat een positief
beeld zien, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in zijn tweede voortgangsrapportage voor de Tweede en Eerste Kamer. De uitdaging voor de komende tijd
is om de inhoud verder uit te werken en operationele en financiële zaken goed
te regelen.
Op 1 november 2013 moeten
alle 152 samenwerkingsverbanden formeel zijn opgericht.
Alle samenwerkingsverbanden verwachten dat te halen.
Op dit moment zijn er 29 verbanden officieel opgericht.
Daarnaast zijn de samenwerkingsverbanden gestart met de
inhoudelijke uitwerking van
Passend onderwijs. Een uitdaging voor de komende tijd is
om de inhoud meer te laten
leven in de scholen en ouders
te informeren.
Ook moeten samenwerkingsverbanden hun (ondersteunings)plannen vaak nog
uitwerken en bespreken
met de MR’en, gemeenten,
cluster 1 en 2 en andere
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samenwerkingsverbanden.
Een andere uitdaging voor de
samenwerkingsverbanden is
om de operationele en financiele zaken goed te regelen: het
organiseren van de basis- en
extra onderwijsondersteuning, het toekennen van
toelaatbaarheidsverklaringen
en de financiering hiervan.
Door een aangenomen motie
is de mogelijkheid aanwezig
om de regio-indeling van de
samenwerkingsverbanden
Passend onderwijs en jeugdzorg op elkaar af te stemmen.
Ook kunnen gemeenten en
samenwerkingsverbanden
actief geïnformeerd worden

over de mogelijkheid om met
‘grenscorrecties’ van de regio’s
te komen.

Monitoring
Komend schooljaar worden
de activiteiten om de samenwerkingsverbanden te ondersteunen uitgebreid met een
simulatieonderzoek van de
inspectie en een praktijktoets
vanuit de sectorraden. De
inspectie toetst het toezicht
op het samenwerkingsverband
aan de hand van het conceptondersteuningsplan en bekijkt
of het plan aan de wettelijke
eisen voldoet. Onafhankelijke
deskundigen checken met
de praktijktoets of de operationele organisatie van het

wordt: daar is informatie
voor ouders lokaal beschikbaar. Toetsen verdwijnen
niet uit de school, maar de
Schotten willen terug naar
het oorspronkelijke doel
ervan en ouders moeten
relevante informatie krijgen
over de voortgang van hun
kinderen. 

samenwerkingsverband klaar
is voor de start van Passend
onderwijs op 1 augustus 2014.
Dit doen ze aan de hand van
concrete voorbeelden van leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben.

Drie pioniers
Het primair onderwijs in ZuidKennemerland, het voortgezet
onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht en Helmond-Peelland
starten een jaar eerder met
Passend onderwijs. De scholen
in die regio’s zijn per 1 augustus 2013 verantwoordelijk
voor een passend onderwijsprogramma voor leerlingen
die extra ondersteuning nodig
hebben. De samenwerkingsverbanden besluiten vanaf dan
over het toewijzen en bekostigen van de extra ondersteuning aan leerlingen.
Samenwerkingsverbanden
kunnen in het schooljaar
2013/2014 weer aanvullende
bekostiging krijgen via de
’10-euroregeling’. 
Meer informatie:
www.passendonderwijs.nl

illustratie  jos collignon
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them a  onderwijs van de toekomst

va s t h o u d e n a a n h e t v e r t r o u w d e

Over het thema

Denken over de toekomst is uiterst speculatief.
En wie zich er toch aan waagt, loopt het risico

Het ministerie van OCW bezuinigt in 2014
100 miljoen euro op het subsidiebudget. Zo
krijgen openbare basisscholen geen subsidie
meer voor humanistisch onderwijs en wordt er
gekort op subsidie aan Nederlands onderwijs
in het buitenland. Gelukkig blijft techniek
dankzij het Techniekpact een belangrijk
speerpunt in de politiek en het onderwijs.
Want die technische bollebozen die nu
opgeleid worden, kunnen het onderwijs
vast bij de tijd houden. Dan staat er straks
geen leerkracht, maar een hologram voor de
klas! En leert een driedimensionale dominee
Gremdaat de leerlingen het eigen leven vorm
te geven en zelf keuzes te maken, terwijl de
leerkracht door de klas wandelt en individuele
vragen beantwoordt.
Leerkrachten in de vorm van hologrammen
zijn er nog niet in Nederland. Wel inspirerende
leerkrachten die verder kijken dan hun eigen
klas en het onderwijs van de toekomst mede
willen vormgeven. In deze Kader Primair
vertellen zij én out of the box denkende
schoolleiders hoe zij de toekomst van het
onderwijs voor zich zien.

voor ‘ketter’ of in elk geval voor ‘gek’ uitgemaakt te worden. De geschiedenis heeft dat
voldoende laten zien. Aristoteles kreeg de gifbeker, Columbus werd voor gek uitgemaakt,
middeleeuwse geleerden werden geëxcommuniceerd. Jos Hagens, senior adviseur bij de AVS,
waagt zich aan een schets van de toekomst van
het onderwijs. Niet als voorspeller, maar om stof
tot nadenken en discussie te geven.
tekst jos hagens, avs

Vernieuwing van het onderwijs is misschien wel het meest
besproken thema als het over onderwijs gaat. De discussie
of het onderwijs nog wel voldoet aan de tijdsgeest of dat
‘we’ het helemaal anders moeten gaan doen, laait regelmatig op. In het meest recente Onderwijsverslag van de
Inspectie van het Onderwijs zegt de inspecteur-generaal
dat er sprake is van stagnatie; de onderwijskwaliteit is de
afgelopen jaren hetzelfde gebleven. Door velen wordt dit
gegeven uitgelegd als een onwenselijke situatie. Toch kan
deze stagnatie ook uitgelegd worden als ruimte voor borging van bereikte ontwikkelingen. En daarnaast: bestaat
er alleen maar steeds beter in termen van hogere opbrengsten, en dan nog alleen in basisvaardigheden?

Visies

Het onderwijs lijkt zich steeds meer te focussen
op ranglijsten en opbrengsten. Is onderwijs in functie van
economische groei het enige dat nastrevenswaardig is, of
moeten we verder kijken dan de wens van de onderwijsminister om bij de top 5 van kenniseconomieën te horen?
Martha Nussbaum, een Amerikaanse filosofe en hoogleraar,
stelt dat gedegen onderwijs de voorwaarde is voor economische groei. “…Education for economic growth needs basic
skills, literacy and numeracy…”, oordeelt zij in een vlammend
betoog voor anders georiënteerd onderwijs in 2010.
Journalist Tobias Reijngoud interviewde voor zijn boek
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i s v e i l i g , z e l f s a l s h e t n i e t e f f ec t i e f i s

De toekomst:
vooruit geleefd
en achteruit
begrepen

Neem de tijd om voldoende stil te staan om te bezien en overdenken wat zich ontwikkelt.

Vormers & Volgers (2013) vijftien opinieleiders en vroeg hen
naar hun visie op het onderwijs van de toekomst. Ook zij
signaleren dat er te veel wordt gekeken naar de opbrengsten
en te weinig naar wat het onderwijs, het kind, nodig heeft.
Zo ziet Huub Oosterhuis, theoloog en dichter, dat er steeds
minder ruimte is voor de taal van verbeelding en verbinding
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in het onderwijs. En mist de filosoof Ad Verbrugge mensen
voor de klas die werkelijk wat te vertellen hebben. Opiniepeiler en mede-ontwikkelaar van de iPadscholen Maurice
de Hond durft zelfs te zeggen dat het huidige onderwijs
verraad pleegt aan de jeugd. Dit zijn drempels die het
onderwijs verhinderen naar de toekomst te bewegen.
>
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Bildung is volgens onderwijsjournalist Leo Prick wat de
samenleving kan redden, oftewel meer aandacht voor cultuur, creativiteit en algemene ontwikkeling.

Waagstuk

Hoe kunnen we ons over bovenstaande
drempels heen zetten en hoe kunnen we zorgen dat het
onderwijs aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen? De spraakmakende opinieleiders in ‘Vormers &
Volgers’ blijven in hun visie op de toekomst toch aan de
voorzichtige kant en blijven bij aanpassingen aan het huidige systeem: zo wordt er geopperd dat er meer veelvormigheid moet komen op basis van ondernemerschap tegen de
over-regulerende overheid in, gepleit voor beter opgeleide
onderwijsgevenden en zouden we ons niet te veel moeten
laten beïnvloeden door hypes van adviseurs, deskundigen
en educatieve uitgevers. Ook het leren centraal stellen in
de organisatie van het onderwijs en niet het onderwijzen,
eigen klassen voor jongens en meer mannelijke leerkrachten worden gezien als aandachtspunten voor beter onderwijs, gericht op de toekomst.
Het is zeer de vraag of het onderwijs voor de toekomst
voldoende heeft aan het vinden van variaties op en binnen het huidige stelsel. Moeten we niet met hoogleraar
Otto Scharmer het waagstuk van onzekerheid aan om
van leading to the future te gaan naar leading from the future?
In het vertrouwen dat creativiteit en zelforganisatie
ontstaat aan de rand van chaos, maar dat een vervallen
in chaos ook voorkomt, zoals de chaostheorie ons leert.
Margaret Wheatley (2006, Leadership and the New Science)
verwoordt het treffend: “We live in a world where order emerges out of chaos if people are free to make their own decisions
based on shared meaning and values.”

experimenteer met nieuwe ideeën
wa arvan de werking nog niet
bekend is
Vasthouden aan het vertrouwde is veilig, zelfs als we weten
of minimaal vermoeden dat het niet effectief is. Beter is
het om te durven experimenteren met nieuwe ideeën waarvan de werking nog niet bekend is. Neem de ruimte om creatief met regels en voorschriften om te gaan, of zoals Jules
Deelder ooit zei: “Binnen de perken zijn de mogelijkheden
net zo onbeperkt als buiten de perken.”

Tweedeling

Onderwijs heeft een dubbele taakstelling: ieder kind voldoende vaardig maken op basisvaardigheden en bekend maken met cultuur én in ieder kind
het beste tot ontwikkeling brengen (persoonlijk leren).
Voor beide taakstellingen is een verschillende benadering
effectief. Een tweedeling in de school met een hoogkwalitatieve leeromgeving voor de basisvaardigheden en
een rijke veelzijdige ontwikkelomgeving voor de bildung
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(persoonsontwikkeling, creativiteit en wendbaarheid in
denken, informatie- en communicatievaardigheden) kan
de oplossing zijn.

al sinds 1926 wordt het
l e e r s to f j a a r k l a s s e n s ys t e e m a l s
verwerpelijk en belemmerend
vo o r k w a l i t e i t v e r o o r d e e l d
Daarnaast moeten we ons niet alleen inspannen om zoveel
mogelijk uit te gaan van de kwaliteiten van elk kind, maar
moeten we dat ook doen met de kwaliteiten van elke
onderwijsgevende. Het is zonde dat elk schooljaar slechts
één groep leerlingen mag profiteren van een onderwijsgevende met een bijzonder talent. Het woord ‘vak’leerkracht
lijkt een vies woord geworden. Gelukkig zijn er initiatiefrijke leerkrachten die over dat thema nadenken. Zo hebben
twee leerkrachten van basisschool De Fontein uit Alphen
aan den Rijn een database aangelegd van themafilms van
leerkrachten voor leerlingen. In elk van de (instructie)filmpjes staat de expertise van een leerkracht op een specifiek
gebied centraal. De filmpjes kunnen voor leerlingen van
verschillende groepen worden ingezet (zie pagina 23).
Internationaal onderzoek laat steeds weer zien dat de kwaliteit van de leerkracht voor meer dan 80 procent bepalend
is voor de kwaliteit van de school. Moeten we dan niet wat
doortastender te werk gaan dan het vrijwillig laten van een
academische opleiding?

Partnerschap

Ook moet de discussie weer aangezwengeld worden of de inrichting van de school als productiebedrijf voor kennisoverdracht nog wel te handhaven is.
Wordt het niet tijd dat we erkennen wat ontwikkelings- en
leerpsychologen al zo lang als bewezen achten: dat leren
in variabele groepen een groter leerrendement heeft voor
elke leerling? Al sinds 1926 wordt het leerstofjaarklassensysteem als verwerpelijk en belemmerend voor kwaliteit veroordeeld. Het onderwijs zou de op een agrarische
maatschappij gebaseerde schooljaarorganisatie los moeten
laten en komen tot een evenwichtige spreiding van schooltijden over het jaar (onder andere de Sterrenscholen zijn
hier al mee aan de slag gegaan). Dat is goed voor zowel de
doorgaande leerontwikkeling als ook voor de werk-privé
balans van de onderwijsgevenden. En waarom bewaken
we krampachtig het alleenrecht op onderwijs binnen de
muren van het schoolgebouw? Erken en benut de buitenwereld; ook buiten school kan het kind veel leren (misschien zelfs wel meer). Binnen een echt partnerschap met
allen die met het kind in contact komen kan een lerende
maatschappij gecreëerd worden.
De rol van (school)leiders in zo’n lerende maatschappij is
dat zij zich uitsluitend moeten richten op het scheppen
van een omgeving waarin anderen maximaal kunnen
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Het is zeer de vraag of het onderwijs voor de toekomst voldoende heeft aan het vinden van variaties op en binnen het huidige stelsel.

functioneren en presteren. Of zoals Brent Davies, professor
en toonaangevende internationale spreker op het thema
onderwijskundig leiderschap, zegt: “Een leider moet
leren trots te zijn op wat anderen bereiken.” Een mooiere
omschrijving van Level5 Leadership (model van bestsellerauteur Jim Collins) is er niet.

erken en benut de buitenwereld;
ook buiten school kan het kind
veel leren
Alleen de toekomst kan het succes van de ‘gekken’ als
Columbus bewijzen: toekomst wordt vooruit geleefd en
achteruit begrepen. Wat nodig is, is de durf en het zelfvertrouwen om – vertrouwend op je onderbuikgevoel – aan de
slag te gaan en tijd te nemen om voldoende stil te staan om
te bezien en overdenken wat zich ontwikkelt. Leiden vanuit
de toekomst die zich ontvouwt. 
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meer weten?
Bronnen/literatuur:
• Davies B, Davies B.J. (2011), Talent Management in Education, London, Sage
• Nussbaum M.C. (2010), Not for Profit – why democracy needs
the humanities, New Jersey, Princeton UP
• Reijngoud T. (2013), Vormers & Volgers – spraakmakende
opinieleiders over de toekomst van het onderwijs, Uitgeverij
Lias
• Scharmer O. (2009), Theory U – Leading from the Future as it
Emerges, San Francisco, Berret-Koehler
• Wheatley M. (2006), Leadership and the New Science
– discovering order in a chaotic world, San Francisco,
Berret-Koehler
Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is senior adviseur bij
de AVS op het gebied van professionalisering van leiderschap en onderwijsbeleid in maatschappelijke
context.
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leerkrachten wisselen lesgeven af met onderzoek  scholen werken nauw

De school moet
met z’n tijd mee
Hoe moet het onderwijs van de toekomst
eruit zien? Hoe zorg je dat je school eigentijds wordt en blijft? Wat is daarin de rol van
schoolleiders, leerlingen, ouders, gemeente,
inspectie? Drie schoolleiders die zelf bezig
zijn met onderwijsvernieuwing, delen
hun visie.

tekst marijke nijboer

Wat is uw definitie van onderwijsvernieuwing?
De drie gesprekspartners vinden dat de school zich moet
openstellen voor de wensen van kinderen, ouders en maatschappij. Miriam Bronckers: “Onderwijsvernieuwing moet
mensen uitdagen en moet passen in de tijdgeest en in de
omgeving waarin de school staat. Je kunt het hebben over
het belang van de natuur, maar als de school in een flatwijk zonder bomen staat, moet je dat onderwerp op een
andere manier dichterbij brengen. Als iedereen het heeft
over duurzaamheid, moet je je afvragen of je daar wat mee
gaat doen. In welke vorm en wat is dan het wezenlijke dat
je mee wilt geven?”
Gérard Zeegers: “Onderwijsvernieuwing moet dynamisch,
duurzaam en organisch van aard zijn. De school is een
levend organisme, dat moet inspelen op de gebeurtenissen in het leven van kinderen. Kennis veroudert snel.
Leerkrachten en ouders hebben de opdracht om kinderen vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, zodat zij
zich staande kunnen houden in een snel veranderende
maatschappij.”
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Harry van Malsen: “Als we de talenten binnen dit land niet
beter inzetten, wordt onze achterstand ten opzichte van
opkomende economieën alleen maar groter.”

Harry van Malsen: “Er zijn nog steeds scholen waar ouders
alleen jaarlijks twee keer op een tienminutengesprek
komen. Er moet intensief contact met ouders en kinderen
zijn, zodat het onderwijs tegemoet kan komen aan hun
wensen.”
Hoe zal het onderwijs er anno 2025 uitzien?
Bronckers heeft het daar regelmatig over met haar team.
“Wij denken dat het nog belangrijker wordt om kinderen
sociale vaardigheden aan te leren. In deze individualistische
maatschappij wordt het steeds crucialer om verbinding te
kunnen maken met je omgeving. Aangezien vrijwel alle

samen onder gemeentelijke regie  ouders denken mee over vernieuwing

ouders zullen werken zal de maatschappij verwachten dat
wij een volledig dagaanbod bieden met een duidelijk gestructureerd programma van onderwijs en opvang en een goed
pedagogisch klimaat. Onderwijs, beweging, spel en culturele
vakken zullen meer door elkaar lopen. We zullen kinderen
ook meer bewust moeten maken van hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, en uiteindelijk de wereld.”
Zij denkt dat er leeftijdgroepen zullen blijven. “Maar er
zal meer worden gekeken naar waar het kind behoefte aan
heeft en kinderen met dezelfde behoefte zullen bij elkaar
worden geplaatst. Bij de inzet van leerkrachten zal ook
meer worden gekeken naar ieders mogelijkheden.”

Ouder vraagt, school draait
Van Malsen: “Het systeem moet zo worden dat de ouders
en het kind vragen en wij draaien. Wetenschap en techniek
moeten zoveel mogelijk worden ingezet voor de talenten
van kinderen. Als een kind talent heeft voor het componeren van muziek, moet het daar op school mee verder
kunnen. Ook de talenten van het personeel moeten worden
gestimuleerd. Als een leerkracht een bepaalde talentklas
niet kan begeleiden, zijn er altijd anderen die dat wel kunnen. Landelijk moet worden bevorderd dat mensen van
buiten het onderwijs kunnen worden ingezet. Als we de
talenten binnen dit land niet beter inzetten, wordt onze
achterstand ten opzichte van opkomende economieën
alleen maar groter.”

d e g e s p r e k pa r t n e r s
Miriam Bronckers, directeur van basisschool
Loedoes in Sittard. Doel: boeiend onderwijs geven.
De school kijkt waar elk kind goed in is en wat
de ontwikkelpunten zijn, zet coöperatieve werkvormen in, spreekt de meervoudige intelligentie aan en
besteedt aandacht aan de denkgewoonten van kinderen.
De kinderen formuleren zelf onderzoeksvragen en zoeken
daar antwoorden op.
Harry van Malsen, directeur/bestuurder Stichting
Tjongerwerven in Donkerbroek (twaalf basisscholen). Doel: de talenten van leerlingen
maximaal ontplooien. Vanaf komend schooljaar
biedt de stichting talentklassen in bijvoorbeeld schilderen,
drama of viaductenbouw, maar ook taal, rekenen en
zaakvakken. Ook personeelsleden van de gemeente, de
provincie Friesland en bedrijven komen talentgroepen
begeleiden.
Gérard Zeegers, directeur basisschool De Bonckert
in Boxmeer. Doel: kinderen begeleiden in hun
ontwikkeling naar geëmancipeerde volwassenen.
De school biedt ervaringsgericht onderwijs.
Uitgangspunten: welbevinden en betrokkenheid.
De leerkrachten bieden een klimaat waarin de kinderen
zich thuis voelen, ontspannen zijn en zelfvertrouwen tonen.
Ze mogen werken aan de grenzen van hun mogelijkheden,
zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

‘het helpt enorm als we
m o rg e n a ll e d e n om i n at i e s
afschaffen’

Miriam Bronkers: “Onderwijsvernieuwing moet mensen
uitdagen en moet passen in de tijdgeest en in de omgeving
waarin de school staat.”
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Van Malsen is voorstander van een periode lesgeven en
daarna een periode af. “Dan gaat de leerkracht aan de
slag met wetenschappelijk onderzoek of curriculum ontwikkelen, het bezoeken van andere scholen, professionalisering. Dat kost meer, maar het onderwijs zal daardoor
beter gaan presteren. De structuur kan blijven zoals hij
is. Van structuurverandering moeten we het niet hebben;
de vernieuwing moet van binnenuit komen. Dat kan best
binnen de bestaande mogelijkheden, met stap voor stap
wat aanpassingen. Er moet een transitie plaatsvinden in
de hoofden van de mensen.”
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Nieuw! Digitaal vaardigheden leren

Blended learning
Kinder EHBO & BHV
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n
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Incase biedt al 12,5 jaar praktijktrainingen op het gebied van
Kinder EHBO & BHV voor de Kinderopvang, Peuterspeelzalen,
het Basisonderwijs & de BSO. Naast de reguliere trainingen biedt
Incase nu ook alle trainingen aan middels e-learning. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de unieke methode van blended learning.

Na het succesvol afronden van de modulen op de PC stroomt
u door naar de praktijktraining. Hierna kan een certificaat van
het Oranje Kruis, Nikta of Incase worden verkregen. Heeft u een
handvol cursisten? Dan kan middels de open inschrijving het
praktijkdeel worden gevolgd. Iedere maand in iedere provincie.

Blended learning: optimale mix van digitale vaardigheidstraining
& begeleid leren

Meer informatie

Blended learning gaat uit van een mix van zelfstandigheid van de
cursist; Leren met behulp van een digitale vaardigheidstraining
vanaf een PC én het begeleid leren met instructeur aan de hand
van geprotocoliseerde oefeningen. Hierin wordt het geleerde in de
praktijk geoefend en /of het verfijnd.
Samen worden de vereiste competenties gegarandeerd behaald
en behouden. Met dit nieuwe aanbod bespaart uw organisatie al
gauw zo’n 50% op de verletkosten!

Incase B.V. | Damzigt 20-d, 3454 PS De Meern
T 030 – 66 22 686 | F 030 66 20 083 info@incase.nl | www.incase.nl
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Wilt u meer weten over dit nieuwe productaanbod van Incase,
neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.
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Zeegers: “School wordt de plek waar je het leven oefent en
samen leert. Ik juich het toe dat het jaarklassensysteem, de
scheiding tussen voorschool, po en vo en andere vanzelfsprekendheden van nu zullen wegvallen. Geef leerkrachten en
pedagogisch medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid
en je zult zien dat zij de goede dingen gaan doen. Wat mij
betreft stellen we de kerndoelen landelijk vast en regelen we
verder alles lokaal en regionaal. Scholen gaan nauw samenwerken, aanvankelijk nog onder gemeentelijke regie, en concurrentie bestaat niet meer. Het helpt enorm als we morgen
alle denominaties afschaffen. Op het gemeentelijke onderwijskantoor in de school werken schoolbestuur, ouders,
schoolleiders en leerkrachten samen om te kijken wat er
nodig is. Wat we van de minister vragen is: vertrouwen.”

Moeten we alles wat we nu denken en weten over onderwijs
loslaten, willen we onderwijs voor de toekomst kunnen realiseren?
Van Malsen vindt van wel. Bronckers echter: “Je moet je
kennis meenemen om mede op basis daarvan te bepalen
hoe je het anders wilt.” Zeegers: “Alles wat geïnstitutionaliseerd is en rigide, moeten we loslaten. Alles wat we weten
van opvoeding en ontwikkeling moeten we meenemen.”
Is de politiek een belemmering of een stimulans voor een
toekomstbestendig onderwijsstelsel? En wat te doen met
belemmerende regelgeving?
Bronckers: “Vanuit m’n emotie zeg ik: een belemmering.
Ik begrijp dat de politiek keuzes moet maken, maar helaas
helpen veel van die keuzes ons niet echt. Als schoolleider
moet je verantwoording durven nemen en niet altijd wachten tot je het krijgt. Soms moet je creatief met de regels
omgaan.”

‘s t e l d e k e r n d o e l e n l a n d e l i j k
va st en regel verder alles
lo k a a l e n r e g i o n a a l ’

Gerard Zeegers: “Alles wat geïnstitutionaliseerd is en rigide,
moeten we loslaten. Alles wat we weten van opvoeding en
ontwikkeling moeten we meenemen.” Foto: Bobfoto.nl

Het drietal vindt het vanzelfsprekend dat ouders en leerlingen nauw worden betrokken bij het eigentijds houden van
het onderwijs. Zeegers: “Onze leerkrachten hebben intensief contact met de ouders. Zij zijn de tolk en vertegenwoordigers van de kinderen.” Bronckers: “Wij betrekken ouders
bij alles. Zij denken mee over beleid, het curriculum en hoe
ze leerkrachten daarbij kunnen ondersteunen.”

‘Shift happens’
Onder de noemer Shift Happens* zijn filmpjes gemaakt die
illustreren hoe snel de samenleving, inclusief de toepassing van ict, verandert. Ze stemmen deze onderwijsvernieuwers enigszins nederig. Bronckers: “Ik volg graag alle
digitale ontwikkelingen, maar ik heb niet de illusie dat
het onderwijs voorop kan lopen in die ontwikkeling.” Van
Malsen: “De vernieuwing binnen het onderwijs is nihil
vergeleken bij wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het
onderwijs kan daar nauwelijks op vooruit lopen. Ik denk
dat scholen bepaalde ontwikkelingsgebieden prioriteit
moeten geven en andere zaken moeten durven weglaten.”
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De politiek kiest z’n stokpaardjes, zegt Van Malsen.
“Zij moeten nu eens een aantal jaren faciliterend bezig
gaan en met de vingers van het onderwijs afblijven. Wij zijn
professionele bestuurders en verantwoorden ons. In het
Finse stelsel voorziet de overheid het onderwijs van geld
en ruimte. Dat vertrouwen is er in Nederland totaal niet.
Zeker wat betreft het primair onderwijs is dat absoluut niet
terecht. We zijn heel gedegen bezig om het onderwijs op
een hoger plan te brengen, maar we worden behandeld als
directeuren en bestuurders van woningcorporaties.”
Hij legt soms regels naast zich neer. “Als je je daar alleen
maar aan houdt, kom je geen stap verder. Beschouw de
inspectie als een bondgenoot; dan krijg je een symbiose van
twee partijen.”
Zeegers: “Ik vermijd het om te mopperen op de politiek. Ik
krijg en neem de ruimte om samen met het team ervaringsgericht onderwijs neer te zetten. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de school. Directeuren die zich verschuilen
achter wet- en regelgeving lopen weg voor hun verantwoordelijkheid. Wat ík hinderlijk vind is de ver doorgevoerde
standaardisatie. Je moet al die unieke kinderen niet terugbrengen tot een gemiddelde, maar aansluiten bij hun individuele behoeften. Als het aan mij lag, schaften we morgen
de inspectie af. ‘Mijn’ inspecteur kent mijn opvattingen. Ik
heb hem meegenomen naar een masterclass van Pasi Sahlberg, waarna we openhartig hebben gesproken over vrijheid, verantwoordelijkheid en toezicht. Elke leraar wil dat
het goed gaat met zijn of haar leerlingen. Als het niet goed
gaat doet hij/zij er wat aan. Collega’s, ouders en bestuur kijken constructief en kritisch mee. Dat is toch genoeg?” 
*Zie http://shifthappens.wikispaces.com
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Sommige leerkrachten zijn pioniers. Ze kijken verder dan hun eigen klas en willen het
Wat heeft hen in de ‘actie-modus’ gezet en hoe reag

‘Het gaat om leren vanuit
je eigen gedrevenheid’
Nicole Moorman is leerkracht in groep 5/6 van de Prins Clausschool in Nijmegen. Daarnaast heeft ze dit schooljaar
de basis voor It ConeXus opgezet. Een online platform waar de meer dan 750 leerkrachten van stichting Conexus elkaar
op expertise kunnen vinden.
Ergens vorig jaar besprak ik
de eindeloze mogelijkheden
van het digibord met mijn
vriendin die op een andere
school binnen de stichting
werkt. We besloten met onze
duo-partners een avondje op
school door te brengen en bij
elkaar te kijken hoe we dat
bord gebruiken. Zo is het idee
geboren. Een online platform
waarop je elkaar weet te vinden op onderwerpen waar
je mee bezig bent of waar je
vragen over hebt. Vervolgens
is de fysieke afstand binnen
de stichting klein genoeg om
een bijeenkomst te organiseren: om met en van elkaar te
leren.
Men is vaak geneigd van
buitenaf naar een school te
It ConeXus is een (online) platform waar leerkrachten van stichting Conexus elkaar op expertise en
onderwerpen kunnen vinden.
kijken, te bepalen waar de
school zich in gaat ontwikke“Na veertien jaar enthousiast voor de klas ging m’n bewelen en daar dan een werkgroep voor te formeren. Maar als
gingsvrijheid tussen de vier muren van het lokaal een
je denkt vanuit lerende organisaties is er pas sprake van
beetje knellen. Wat begon als een persoonlijke zoektocht
ontwikkeling als de leerkrachten op de werkvloer bereid
naar uitdaging en kennis over onderwijs, werd al snel veel
zijn zich te ontwikkelen. Als zij het leuk vinden om te
groter. It ConeXus heeft me letterlijk uit de klas gehaald
leren en de relevantie zien voor hun dagelijkse praktijk.
en enorm veel nieuwe energie gegeven. Ik heb geleerd
De stap naar scholing is dan ook makkelijker te zetten.
mijn sterke kanten te benutten: op mensen afstappen, preOok onze stichting is bezig met professionele leergemeenschappen en het opzetten van een interne academie.
sentaties houden en samenwerking aangaan met collega’s
die m’n plan omarmden en wilden meedenken. Van die
ervaringen groei je als mens. En dat gevoel neem ik ook
‘e r i s pa s s p r a k e va n l e r e n d e
weer mee de klas in. Het gaat om leren vanuit je eigen
gedrevenheid en nieuwsgierigheid. Dat werkt bij kinderen
o r g a n i s at i e s a l s d e l e e r k r ac h t e n
zo, maar ook bij leerkrachten.

o p d e w e r k v lo e r b e r e i d z i j n z i c h
t e o n t w i k k e l e n’
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onderwijs van de toekomst mede vormgeven. Drie voorbeelden van out-of-the-box-denkers.
eert het management op hun ambities?

tekst joëlle poortvliet

Ik ben ervan overtuigd dat de beweging van onderaf,
wat It ConeXus wil zijn, en die van bovenaf elkaar daarin
kunnen ontmoeten.
Als je iets wilt, moet je doorzetten, je argumenten
helder hebben en die steeds weer goed kunnen verwoorden. Ik wil bijvoorbeeld heel graag It ConeXus op een

directieoverleg presenteren. Gezien hun volle agenda is
dat nog niet gelukt, maar ik blijf volhouden. Als het niet
linksom gaat, dan maar rechtsom. Ik ben bijvoorbeeld
op 26 van de dertig scholen flyers gaan uitdelen. Het zijn
maar speldenprikjes, maar zo hebben wel steeds meer
mensen van It ConeXus gehoord en blijft de bal rollen.” 

‘Ik wil buiten de lijntjes kleuren’
Ronald Heidanus is leerkracht op het Brederocollege van stichting Het Driespan in Breda, een school voor voortgezet
speciaal onderwijs. Als het aan hem ligt, verdwijnt het speciaal onderwijs binnen twintig jaar en gaan leerkrachten
en leerlingen veel meer van elkaar leren.
“Vorig jaar heb ik een opleiding gedaan tot autismespecialist, maar eigenlijk ben je dan nog niks. Daarmee bedoel
ik: iedere persoon is anders. Het gaat er om specialist te
zijn van dat ene individu, samen een leerproces aangaan.
Mijn missie is om vanuit de stem van de leerling het speciaal onderwijs zo op te rekken dat het op termijn niet meer
nodig is. Buiten de lijntjes kleuren. We moeten kinderen
de tools mee geven om te aarden in deze maatschappij.
Dat zij zelf kunnen aangeven: dit ben ik, dit kan ik en dit
zijn mijn talenten. Niet alleen de focus op het negatieve,
op de labels.

‘ik ben wel een luis in de pels
voo r o n ze o rg a n i s at i e , m a a r
doe niks sneaky’
Ik denk dat het overgrote deel van de so-leerkrachten is
lamgeslagen door alle protocollen en regels. Ons onderwijs is heel strak vormgegeven. Neem de positionering in
de klas. In het protocol voor klassenmanagement staat
hoe je je leerlingen groepeert, maar voor mijn groep vond
ik die opstelling op een bepaald moment niet werken en
koos daarom voor een carré. Dat doe ik dan gewoon. En
het werkte supergoed: de leerlingen kunnen elkaar aankijken, leren van elkaars mimiek en van de sociale interactie. Mobieltjes is een ander voorbeeld. Officieel moeten
die in de kluis, terwijl de devices van de leerlingen over het
algemeen veel sneller zijn dan de drie computers in ons
lokaal. De basis is vertrouwen. En als er dan iets mis gaat,
is dat een uitgelezen kans voor een les over ethiek.
Ik ben wel een luis in de pels voor onze organisatie, denk
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Ronald Heidanus: “Mijn missie is om vanuit de stem van de
leerling het speciaal onderwijs zo op te rekken dat het op termijn
niet meer nodig is.”

ik. Maar ik doe niks sneaky en gooi alles in de teamvergaderingen. Voorheen had ik nog geen dikke huid, de kracht
om ergens te blijven en je ideeën door te drukken. Nu lukt
dat beter en sta ik er ook positiever in, minder cynisch.
Ik houd alle ontwikkelingen bij en haal veel inspiratie uit
contacten met gelijkgestemden. Onderwijsmensen die
>
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door alle sectoren heen werken en elkaar zowel on- als offline weten te vinden. Wat voor mij werkt is met de luiken
open de wereld in. Niet die tunnelvisie van vijf dagen op
dezelfde plek focussen.
Zoals ik voor de groep sta, zou ik zelf ook een leidinggevende willen. Iemand die voedt, die coacht en afstemt.
De samenwerking met onze voormalige locatieleider was
wat dat betreft heel inspirerend. Zij kon me ook inkaderen:

Durf te delen
Aysun Dogan en Sarah van Leeuwen geven les op
De Toermalijn, een basisschool in een achterstandswijk
van Rotterdam. Toen de lokale bibliotheekvestiging haar
deuren sloot, besloten zij een zogenaamde Biblioplus in de
school op te zetten waar ook ouders boeken mogen lenen.
Zo slaan ze twee vliegen in één klap: beter leesonderwijs
en een hogere ouderbetrokkenheid.

Van Leeuwen: “Het gaat erom dat je durft te delen. Dat
hebben wij geleerd dit jaar. Twitter, Facebook, nieuwsbrieven, noem maar op. We hebben alles ingezet en door
zoveel mensen op de hoogte te brengen van ons plan,
gingen ook allerlei deuren open. Leerlingen van het Houten Meubileuringscollege in Rotterdam hebben de kasten,
de leeshoek en de boekenkarren ontworpen. Shell heeft
500 euro gedoneerd. Lemniscaat deed twee dozen boeken
cadeau. Ikea heeft de aankleding van de Biblioplus voor
haar rekening genomen en burgemeester Aboutaleb,
minister Dijsselbloem en
schrijfster Carry Slee hebben op persoonlijke titel een
boek geschonken.”
Dogan: “Onze omgeving,
zowel thuis als op school,
reageerde in eerste instantie
vrij sceptisch. Ze vonden onze
plannen te ambitieus. Maar
de bieb staat er en nu kunnen we zelfs alweer door met
bijvoorbeeld social media
integreren. Daar hebben we
vanuit het Samsung Onderwijsinnovatiefonds geld voor
gewonnen.”

Twee leerkrachten zetten na
het sluiten van de lokale bieb
een Biblioplus op in de school,
waar ook ouders boeken
mogen lenen.

22

‘Prima dat je een carré-opstelling wilt doen, maar zet de
onderbouwing eerst op papier’. Dat deed ik natuurlijk
niet meteen – mijn prioriteit ligt bij de leerlingen – maar
ik snap wel waarom het voor de organisatie belangrijk is.
Dat ‘spel’ speelde zij heel goed.” 
Meer informatie: www.ronaldheidanus.nl

Van Leeuwen: “Met z’n tweeën zijn is in zo’n proces absoluut een voordeel. We hebben heel wat avondjes brainstormend doorgebracht en vullen elkaar goed aan. Ook in
teamvergaderingen is het handig wanneer één iemand al
‘om’ is. Maar uiteindelijk wil je de rest van het team ook
mee natuurlijk. Dat was een leerproces. In het begin zagen
we de Biblioplus echt als ons kindje. We wisten precies
hoe we het wilden. Dan vroegen we onze collega’s heel
specifiek: wie wil contactpersoon zijn met de Rotterdamse
bibliotheek en wie wil het Oranjefonds aanvragen? Geen
reactie. Zij dachten natuurlijk: superleuk dat jullie dit
doen, leef je uit en succes ermee. Het ging pas beter toen
we hen zelf met ideeën lieten komen. Een collega vroeg:
‘Zal ik die wand verven waar de boekenkasten tegenaan
komen?’ Ja graag!”
Dogan: “Onze directeur heeft ons de ruimte gegeven
om onze plannen vorm te geven. Dat levert soms ook
lastige situaties op, omdat je eigenlijk gaat meedenken
over beleid. Er moest bijvoorbeeld leestijd worden ingeroosterd en zodra het woord ‘rooster’ valt, gaat iedereen
steigeren.

them a  onderwijs van de toekomst

Tijd is altijd een issue in het onderwijs. Ons punt was: je
kunt wel vanuit de bieb boeken aanbieden, maar als kinderen in de ene klas dagelijks leestijd krijgen en in de andere
één keer per week, loopt het spaak. Omdat lezen echt een
speerpunt is voor onze leerlingen, kregen de Biblioplusplannen uiteindelijk ook aandacht in de teamvergaderingen. Ergens concurreer je namelijk altijd met andere
projecten die ook tijd vragen. Children’s zone** bijvoorbeeld, of de 1-Zorgroute. Het verschil is dat de Biblioplus
echt vanuit ons komt: vanuit de leerkrachten.” 

‘in teamvergaderingen is het
handig wanneer één iemand al
‘o m ’ i s ’

onderwijs pioniers trofee
Nicole Moorman van It ConeXus en Aysun Dogan
en Sarah van Leeuwen van de Biblioplus zijn in het
schooljaar 2012/2013 geselecteerd voor Onderwijs
Pioniers Trofee 2013. Een programma dat budget en
begeleiding biedt aan leerkrachten die goede ideeën
willen realiseren. Uiteindelijk gingen Lydia Vonk en
Joyce van der Hoorn van basisschool De Fontein uit
Alphen aan den Rijn er met de Onderwijs Pioniers Trofee
2013 vandoor. Zij kregen de trofee voor hun project
‘Zoek het uit!’; een database van verschillende themaen instructiefilms voor leerlingen van verschillende
groepen, waarin de expertise van een leerkracht op een
specifiek gebied centraal staat.
Meer informatie: www.onderwijspioniers.nl

advertentie

* Rotterdams project waarin scholen, overheid, consultatiebureaus, kinderopvang, woningcorporaties, bedrijven en
andere partners nauw samenwerken. De school, met een
36-urige schoolweek en de beste leraren, vormt de kern van
de zone.

Kom in actie voor Peru
Peru

“Kinderen hoog in
de bergen moeten
dezelfde kansen
krijgen als de
kinderen in de stad.”
directeur Julius

Peru: In het dorp Huarahuara staat een school
voor Indianenkinderen. Het dorp ligt 4.000 meter
hoog in de bergen. Er komen bijna geen andere
mensen. De overheid stuurt leerkrachten om les
te geven. Maar zij spreken vaak alleen Spaans,
terwijl de Indianen een eigen taal spreken: het
Quechua. Dat is lastig voor de Indianenkinderen.
Ze snappen soms niet eens waar de les over
gaat. Edukans helpt zodat leerkrachten Quechua
leren. En via de computer is er nu ook geschikt

k a der prim a ir juni 20 13

lesmateriaal. Nu leren kinderen
eerst lezen in hun eigen taal en
daarna leren ze ook Spaans.
Daar worden ze pas echt wijzer van!

Mees ter Jèsus vertelt
over zijn ICT lessen op
de Huarahuaraschoo l

Voer actie voor goed onderwijs voor
Indianenkinderen in Peru en vraag de kant en
klare leskrant wereldoriëntatie gratis aan voor
elke leerling.
Kijk op www.edukans.nl/scholenvoorscholen.
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advertentie

Europees Platform internationaliseren
in onderwijs

inspireert, adviseert en ondersteunt u bij:
• INTERNATIONALISEREN OP UW SCHOOL

Internationaliseren vergroot de wereld van leerlingen en leraren. Wij adviseren u graag
bij de verschillende mogelijkheden; of u nu beginnend of ervaren bent op het gebied
van internationalisering.
• VROEG VREEMDETALENONDERWIJS (VVTO)

Vvto betekent dat leerlingen een vreemde taal leren op zeer jonge leeftijd, meestal al
vanaf groep 1. Nu op meer dan 850 basisscholen. Start ook met vroeg Engels, Frans
of Duits.
• SUBSIDIEREGELING BIOS

Bios biedt subsidiemogelijkheden voor docentenmobiliteit, nascholing en leerlingenuitwisseling wereldwijd en versterking van vreemdetalenonderwijs op school.
• SUBSIDIE COMENIUS

Comenius biedt subsidiemogelijkheden voor tweejarige schoolpartnerschappen,
nascholing en het inzetten van onderwijsassistenten binnen Europa.

www.europeesplatform.nl

24

europees platform
internationaliseren in onderwijs

zo k an het ook !  good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan.
De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand
in Zo kan het ook!: Bij Stichting El Amal, met vijf basisscholen verspreid
over Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Harderwijk, is transparantie een
belangrijke kernwaarde. Ouders en andere stakeholders worden nauw
betrokken bij de opbrengsten van de school. tekst vanja de groot

opbrengsten delen én
creëren met ouders
“Ouders die kiezen voor een bepaalde
school moeten weten waarvoor ze kiezen,
vertelt Mohammed Bhoelan, functioneel
bestuurder van Stichting El Amal. “Je moet
daarom je kwaliteit en prestaties en de weg
daar naartoe zichtbaar maken. Alleen zo
maak je ouders tot educatieve partners van
een school.” De algemeen directeur is ervan
doordrongen dat ouderbetrokkenheid van
groot belang is voor het leerrendement van
de populatie kinderen op zijn scholen. “De
kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk
van de inzet van alle betrokkenen: team,
ouders en kinderen, buurt en gemeente.”
El Amal gooide het roer om naar aanleiding
van het onderzoek van het ministerie van
OCW naar de kwaliteit van islamitische
scholen. “Ook wij hebben tijden van intensief toezicht gekend”, herinnert Bhoelan
zich. Een zelf uitgevoerde bestuurs- en
schooldiagnose met daarop afgestemd
nieuw beleid was het gevolg. De stichting
heeft op iedere school denktanks van
ouders geformeerd, naast de bestaande
oudergeleding van de MR. “In de denktanks
worden ouders door de schoolleiders en
mijzelf bijgepraat over het onderwijs en
kunnen ze aangeven wat ze wel of niet goed
vinden gaan. Zo kunnen ze onafhankelijk
meepraten over onze prestaties.” Bhoelan
wil uit de ouderdenktanks per school uiteindelijk een overkoepelend platform voor
ouders van leerlingen destilleren.
Sinds 2007 is opbrengstgericht werken een
speerpunt. Dit komt duidelijk naar voren in
de strategische beleidsplannen van El Amal.
Aan het begin van elk schooljaar worden
de ambities daaruit tijdens een themaconferentie inclusief workshops gedeeld
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met alle scholen, de denktankouders, de
oudergeleding van de MR en andere stakeholders. Bhoelan: “Het maakt zichtbaar hoe
we werken.” De stichting beschikt over een
bovenschoolse kwaliteits- en opbrengstenmonitor. Een kwaliteitscoördinator is belast
met de interne controle op de scholen.
Op korte termijn volgen zelfevaluaties om

Stichting El Amal is ervan doordrongen dat
ouderbetrokkenheid van groot belang is voor
het leerrendement van de populatie kinderen
op haar scholen.

de resultaten van leerkrachten en leerlingen
inzichtelijk te maken. “Transparantie wil
niet zeggen dat je alles maar klakkeloos
moet blootleggen”, geeft Bhoelan zijn
grenzen aan. Over het openbaar maken
van eindtoetsgegevens per school heeft
hij bijvoorbeeld zijn bedenkingen. “Het
hangt er erg vanaf waar je de gegevens voor
gebruikt. In deze discussie sta ik achter het
standpunt van de AVS, dat de kwaliteit van
een school niet wordt bepaald door alleen
de Cito-uitslagen.”
De transparante aanpak van El Amal werpt
zijn vruchten af. Afgelopen schooljaar viel
de Haarlemse Al Ikhlaas-school net buiten

de prijzen bij de uitreiking van het predicaat Excellente School. Ook twee andere
scholen van de stichting gaan die kant op.
“Dat is mooi, hoewel het predicaat niet het
hoofddoel is. We willen gewoon uitstekend
onderwijs verzorgen.” Is transparantie een
voorwaarde om een excellente school te
worden? “Ja”, vindt Bhoelan, “je moet laten
zien wat je zegt te gaan doen richting
stakeholders, omdat zij een grote rol spelen in je onderwijsopbrengsten .” Verder
is de leerlingentoestroom op de scholen
van El Amal flink gestegen. De algemeen
directeur wijst daarbij ook op het positieve
effect en de verbeteringen door het inmiddels afgeronde traject Kwaliteitsaanpak
Basisonderwijs Amsterdam (KBA).
Aan de openheid over opbrengsten kleven
ook nadelen. “Als de kwaliteit van een
school niet op orde is, krijg je daar heel
veel vragen over. Maar mindere prestaties
betekent niet dat leerlingen slecht zijn.
Met de juiste begeleiding en de juiste
leerkrachten kun je hun niveau opkrikken.
Maar dat heeft wel tijd nodig.” Een valkuil
vindt Bhoelan dat transparantie de suggestie
kan wekken dat sommige betrokkenen niet
begrijpen dat er ondanks de openheid toch
dingen fout kunnen gaan. “Transparantie is
geen perfectie, je mag fouten maken! Blijf
daarom steeds feeling houden met je stakeholders en betrokkenheid stimuleren. Je kunt
zoveel doen met de schoolomgeving. Houd
geen winterslaap als alles goed gaat.” 
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.

25

goed onderwijsbestuur

leerlingendaling:
hoe lossen we het op?
Het onderwijs heeft al jaren te
kampen met een dalend aantal
leerlingen. Parkstad Limburg, ZeeuwsVlaanderen en de Achterhoek zijn
daarvan voorbeelden. Tot voor kort
werd dit door het ministerie van
OCW gezien als een micro- of mesoprobleem dat op landelijk niveau
niet om oplossingen vraagt. Enkele
onderzoeksrapporten brachten daar
echter verandering in en onlangs
kwam staatssecretaris Sander Dekker
met beleidsvoornemens op het gebied
van krimp.
tekst carine hulscher-slot

Opeens was daar het rapport van de Onderwijsraad, ‘Grenzen aan kleine scholen’
(februari 2013), gevolgd door het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
‘Bekostiging funderend onderwijs bij dalende
leerlingaantallen’ (maart 2013), raadpleegde
het ministerie van OCW deskundigen – onder
andere vanuit de AVS – en schreef staatssecretaris Dekker op 29 mei 2013 een brief over
leerlingendaling aan de Tweede Kamer. In
deze brief memoreert hij de adviezen van de
Onderwijsraad, het IBO en de deskundigen
en meldt hij welke beleidsvoornemens hij
heeft. Veelbelovend, maar in de uitwerking
nog niet op alle punten concreet. Opvallend
is ook dat nu pas wordt gesproken over de
urgentie van de problematiek van leerlingendaling. Uit de adviespraktijk van de AVS
blijkt dat veel bestuurders en schoolleiders
hiermee al lang en volop bezig zijn.

Onrust
Het advies van de Onderwijsraad deed veel
stof opwaaien en het leek er bijna op dat
het alleen ging om het sluiten van scholen
met minder dan honderd leerlingen. Maar de
raad spreekt ook zijn bezorgdheid uit over
de kwaliteit van kleine scholen en het feit
dat sluiting of fusie van scholen ten koste
kan gaan van de variëteit van het onderwijsaanbod. Daarom formuleerde de raad
aanbevelingen om ook in krimpgebieden te
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zorgen voor sterke scholen en een pluriform
bestel. De eerste aanbeveling gaat over het
verhogen van de minimum opheffingsnorm
naar honderd leerlingen en het vervangen van
de kleine scholentoeslag door een toeslag
voor scholen in dunbevolkt gebieden. De
nieuwe opheffingsnorm zou vanaf 2019 moeten gelden voor alle basisscholen. De tweede
aanbeveling is een pleidooi voor het optimaal
toepassen van de experimenteerruimte en
daarmee scholen op korte termijn gelegenheid bieden om de gevolgen van dalende
leerlingaantallen aan te pakken. De derde en
laatste aanbeveling betreft het in de gelegenheid stellen van scholen om samen een goed
onderwijsaanbod te organiseren. Daarbij
denkt de raad aan het stimuleren van dit
proces met een Regionaal aanpassingsplan
en het voor scholen aantrekkelijk maken om
samen aan dit plan te werken.

Interdepartementaal Beleidsonderzoek
De belangrijkste bevinding in het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
naar leerlingendaling is dat schoolbesturen
moeite hebben om de uitgaven aan te passen
aan de inkomsten. Het IBO wijst erop dat de
tijd die nodig is om het kostenniveau naar
beneden bij te stellen sterk afhankelijk is van
het sturend vermogen van het bestuur en de
kwaliteit van de financiële functie. Het IBO
lijkt voorbij te gaan aan het gegeven van kostenremanentie (minder leerlingen betekent
minder inkomsten, maar een vermindering
van het aantal leerlingen leidt niet meteen tot
minder kosten).
Ideeën van het IBO over oplossingen:
• Onderzoek toont aan dat een inwoner van
een dorp zonder school gemiddeld even tevreden is als een inwoner van een vergelijkbaar
dorp met een school, mits de bereikbaarheid
van een alternatieve voorziening goed is
geregeld. Het IBO merkt daarbij op dat een
zorgvuldig transformatietraject en faciliterende maatregelen bij oplossingen in de sfeer
van samenwerking onontbeerlijk zijn.
• Het gebrek aan regie en verleidingsmacht
lijkt belemmerend te werken om tijdig tot

samenwerking tussen schoolbesturen en
scholen te komen.
• Het inrichten van regio’s voor een regionale
aanpak en het beleggen van de regie kan op
verschillende manieren vorm krijgen, maar
biedt niet voldoende mogelijkheden voor toekomstbestendig onderwijs in krimpgebieden.

Kwalitatief kwetsbaar en duur
Er zijn inmiddels 850 scholen met minder
dan tachtig leerlingen. Uit onderzoek van de
Inspectie van het Onderwijs blijkt dat kleine
scholen kwalitatief kwetsbaar zijn. Dat komt
onder andere doordat het in een klein schoolteam moeilijker is om elkaar te ondersteunen
of om te specialiseren en doordat les wordt
gegeven in combinatiegroepen, met daarin
leerlingen van sterk uiteenlopend niveau.
Daarnaast meldt het IBO-rapport dat op kleine
scholen het risico bestaat dat leerlingen
weliswaar de door de inspectie gestelde minimumnorm halen, maar te weinig worden uitgedaagd om beter te presteren. De inspectie
moet daarom extra goed letten op de kwaliteit
van kleine scholen.
Ook de relatief hoge kosten van kleine scholen
komen aan bod. De bekostigingssystematiek
in het primair onderwijs, met kleine scholentoeslagen en vaste voeten, zorgt ervoor dat
kleine scholen per leerling duurder zijn dan
grotere scholen.
Maatregelen zijn volgens het IBO onvermijdelijk, omdat de verwachting is dat de leerlingendaling in het po tot 2020 aanhoudt en
daarna stabiliseert. Het IBO presenteert drie
beleidsvarianten om de krimp in het onderwijs
op te vangen:
• Basisvariant ‘Faciliteren’: aanpassingen
(bijvoorbeeld in wet- en regelgeving) om het
huidige stelsel beter te laten functioneren.
Als voorbeeld noemt het IBO de strikte regels
en de toepassing van de fusietoets. Hierbij
wordt de kanttekening geplaatst dat deze
variant niet voldoende is voor een toekomstbestendig onderwijsstelsel in het po.
• Variant ‘Decentraal’: aanpassing van de
bekostigingssystematiek, waardoor de prikkel
om klein te blijven verdwijnt. Schoolbesturen

kunnen in deze variant zelf kiezen voor het al
dan niet openhouden van een of meer kleine
scholen.
• Variant ‘Centraal’: verhoging van de absolute opheffingsnorm, naar tachtig leerlingen.

Beleidsvoornemens staatssecretaris
Ook de brief aan de Tweede Kamer, waarin
staatssecretaris Dekker zijn beleidsvisie
presenteert, begint met beschouwingen over
de gevolgen voor scholen en gemeenten/
kernen/regio’s van de leerlingendaling.
Regionale samenwerking door scholen en
gemeenten en anticiperen op leerlingendaling zijn van groot belang, stelt Dekker.
Wijzend op het advies van de Onderwijsraad,
het IBO en onderzoek van de inspectie, merkt
Dekker op dat alle de urgentie beschrijven,
maar voor verschillende oplossingen kiezen.
Bij het formuleren van zijn beleidsvisie geldt
voor de staatssecretaris als rode draad “dat
wordt ingezet op het stimuleren van meer en
betere samenwerking op regionaal niveau,
waarbij ruimte moet blijven voor maatwerk
om te komen tot specifieke afwegingen voor
een goed en toegankelijk onderwijsaanbod.” Dit leidt ertoe dat het voorstel van de
Onderwijsraad om de opheffingsnorm te
verhogen, niet wordt overgenomen. De bevindingen en analyses uit de drie rapporten zijn
voor Dekker de achtergrond waartegen hij
zijn visie ontwikkelde. Het kwaliteitsaspect
benadert de staatssecretaris vanuit zijn
opvatting dat het oprichten van kindcentra,
met een breder aanbod aan voorzieningen,
de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen. Dat dit met een kleine school lastiger is,
is evident. Uiteindelijk presenteert hij een
aantal maatregelen (de reactie van de Tweede
Kamer was bij het ter perse gaan van deze
Kader Primair nog niet bekend), veel hangt af
van de uitwerking:
1. Wegnemen belemmeringen
• Aanpassing van de fusietoets: geen toets
als binnen vijf jaar het aantal leerlingen in
een gemeente of regio met 15 procent krimpt
en als er door de fusie geen bestuur ontstaat
met dertig of meer scholen.
• Een fusie wordt alleen procedureel door
de minister beoordeeld, bijvoorbeeld aan de
hand van het oordeel van de MR.
• Als er wel advies van de Commissie
Functietoets nodig is wordt gekeken of de
daling van het aantal leerlingen binnen
vijf jaar minimaal 7,5 procent bedraagt.
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Als dat zo is, is er sprake van een absolute
rechtvaardigingsgrond.
• Is er sprake van een regionale aanpak, dan
wordt het plan eenmalig beoordeeld, met
inbegrip van alle voorgenomen fusies.
• Er komen meer mogelijkheden tot het
vormen van een samenwerkingsschool, waardoor het eenvoudiger wordt om openbare en
bijzondere scholen te fuseren. Naar verwachting ligt het wetsvoorstel hierover rond de
jaarwisseling bij de Tweede Kamer.
2. Regionale aanpak
Schoolbesturen moeten tijdig met elkaar om
tafel en de regie zelf in handen houden voor
wat betreft spreiding en toegankelijkheid.
De staatssecretaris is van plan een landelijk
steunpunt leerlingendaling op te zetten, met
fusiedraaiboeken en informatie over wet- en
regelgeving. Het steunpunt moet begin 2014
starten.
3. Alternatief bekostigingsstelsel
Onder dit kopje spreekt de staatssecretaris
over een andere inzet van de kleine scholentoeslag. Het daardoor vrijgevallen budget
wordt teruggesluisd naar schoolbesturen
of samenwerkende partners in de regio. De
middelen moeten zo worden ingezet dat deze
recht doen aan de specifieke uitdagingen
voor krimpgebieden. Hoe en wat wordt niet
echt duidelijk, maar Dekker heeft de bedoeling medio 2014 met een wetsvoorstel te
komen. Dit betekent dat een nieuw systeem
niet eerder dan per 1 augustus 2016 kan worden ingevoerd. Dekker stelt voor om alvast te
starten met regionale pilots om ervaring op te
doen met de nieuwe manier van bekostiging.
4. Ruimte voor experimenten
Het voorstel is om te experimenteren met
bijvoorbeeld geleidelijke vormen van fusie
(bijvoorbeeld eerst alleen een deel van de
school fuseren) en de opzet van integrale
kindcentra.
Als aanvulling op deze maatregelen wordt
voorgesteld het toezicht op kleine scholen
aan te scherpen.

Goede aanknopingspunten
De ideeën van de staatssecretaris vormen
goede aanknopingspunten voor beleid en
strategie waarmee schoolbesturen en schoolleiders in krimpregio’s vaak al aan de slag
zijn. De AVS is bij veel van deze trajecten en

ontwikkelingen betrokken. Of het nu gaat om
anders organiseren, nieuwe onderwijsconcepten of kindcentra: er worden al tal van scenario’s ontwikkeld. Behoud van kwalitatief goed
onderwijs en zoveel mogelijk voorzieningen,
ook in de kleine kernen, staan daarbij voorop.
Zaak is in ieder geval tijdig aan de slag te gaan
en te zorgen voor een breed draagvlak voor te
nemen maatregelen.
De staatssecretaris meldt de komst van een
landelijk steunpunt leerlingendaling begin
2014, waar besturen en scholen terecht kunnen voor vragen en ondersteuning en waar
fusiedraaiboeken en informatie over wet- en
regelgeving beschikbaar zijn. Los van het
gegeven dat bij een fusie -voor zover dat de
beste oplossing is – meer komt kijken dan een
draaiboek, is het gezien de urgentie jammer
dat het nog een half jaar duurt voordat het
steunpunt start. De AVS biedt echter al sinds
jaar en dag advisering en begeleiding bij het
ontwikkelen van scenario’s voor krimp, fusie,
invoeren van nieuwe organisatievormen,
strategisch beleid, et cetera. Bovendien is
de helpdesk van de AVS vijf dagen per week
bereikbaar, ook voor vragen over wet- en
regelgeving. 
Carine Hulscher-Slot
(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam
bij de AVS als senior adviseur
op het gebied van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, medezeggenschap,
organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding,
scenario’s voor krimp, goed onderwijsbestuur en Policy Gover nance®. Ook houdt zij
zich bezig met politieke beleidsbeïnvloeding.

a dv i e s o p m a at
De AVS biedt ondersteuning bij fusietrajecten en het omgaan met en anticiperen
op leerlingendaling. Uitgangspunten bij
oplossingen – binnen de bestaande mogelijkheden en/of out of the box scenario’s –
zijn het behoud van onderwijskwaliteit en
het inspelen op kansen bij krimp.
Meer informatie: www.avs.nl/pifo/adviesopmaat en www.avs.nl/pifo/trainingen
(zie onder Bedrijfsvoering en financiën).
De AVS (Helpdesk) is bereikbaar via
tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl.
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specia al (ba sis)onderwijs

passend onderwijs
inhoudelijk vormgeven
Stichting PrimAH, openbaar primair
onderwijs Aa en Hunze, volgde het
afgelopen jaar de AVS-studiedag
Kind op de Gang!® (KOG) en het
vervolgtraject op maat met de vijftien
aangesloten scholen (bijna 2.000
leerlingen). Bianca Kamminga,
onderwijskundig beleidsmedewerker
bij Stichting PrimAH, vertelt over
de achtergronden en opbrengsten
van dit traject, dat het vormgeven
van een passend onderwijsaanbod
ondersteunt.

de verschillende scholen, hoe leerkrachten
erin staan en waarin zij zich willen ontwikkelen. Later kon op managementniveau
verfijning aangebracht worden. De mening
van team en schoolleiding lag in elkaars verlengde. Enkele keren zijn de ambities naar
beneden bijgesteld om niet te veel hooi op
de vork te nemen. Of juist naar boven omdat
een team eerder te voorzichtig was, bijvoorbeeld uit onzekerheid.”

Wat is de meerwaarde voor monitoring?
“KOG gaat uit van orthobeelden, als aanjagers van het proces. Het AVS OnderwijsZorg
en Ontwikkelprofiel® (AVS-OZOP ®) is
een webapplicatie om te komen tot een
schoolondersteuningsprofiel en brengt het
handelingsgericht werken in beeld. De door
ons afgenomen monitor brengen we in
relatie met de andere meetinstrumenten
(VHM-instructiegedrag en PrimAH Alert) ten
behoeve van het verhogen van de onderwijskwaliteit. We brengen de monitoring
in verbinding met de implementatie van de
1-zorgroute.”

tekst heike sieber en gerard van uunen

‘s c h o l e n h e b b e n m e e r
inzage in hun eigen
mogelijkheden en
grenzen en kunnen
h i e r ov e r g e f u n d e e r d
in gesprek gaan met
o u d e r s – d at i s w i n s t ’

Tijdens het vervolgtraject van Kind op de
Gang!® leverden schoolleiders en intern
begeleiders input voor het basisprofiel voor
de regio, als advies aan het bestuur van
het nieuwe samenwerkingsverband (swv).
Stichting PrimAH heeft vergaande stappen
gezet naar de toekomstige inrichting en verplichting van het SWV. De stichting zelf ging
nog een stapje verder door het afnemen van
een monitor (PrimAH Alert) om zo een nulmeting te hebben ten aanzien van Passend
onderwijs.
Wat was de reden om de praktijksimulatie
Kind op de Gang!® (KOG) te doen?
“Het sprak ons aan omdat het een op maat
gesneden aanbod is dat in beeld brengt
hoe het team kijkt naar mogelijkheden en
grenzen van de eigen school. Een duidelijke
aanpak die de kennis en kunde van team en
school in kaart brengt. De kindkenmerken
vormen het uitgangspunt, dat spreekt aan
en is duidelijk. De slag naar onderwijsbehoeften en leerkrachtvaardigheden is
daarna gemaakt.”
Hebben de medewerkers door dit traject
invloed gehad op het vormgeven van
Passend onderwijs?
“Ja zeker, heel veel. Ze zijn met elkaar in
overleg geweest over de mogelijkheden van
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Bianca Kamminga, onderwijskundig beleidsmedewerker bij Stichting PrimAH: “De vertaalslag naar onderwijsbehoefte en leerkrachtvaardigheden is gemaakt. We kunnen nu beter
anticiperen op aanmeldingsprocedures.”

Wat heeft KOG opgeleverd?
“Het beeld van Passend onderwijs is aangescherpt en is nu heel realistisch. Het is
helder wat we kinderen met een speciale
onderwijsbehoefte kunnen bieden. We
weten wat dit betekent in het primaire
proces, bijvoorbeeld voor het differentiëren.
Ook is de vertaalslag naar onderwijsbehoefte en leerkrachtvaardigheden gemaakt.
Deze zijn nu aan elkaar gekoppeld, waardoor het plaatje rond is. De doelstellingen
van de scholen gaan binnenkort naar de
(G)MR.”

Wat kan de monitoring bijdragen in de doorontwikkeling van de strategische beleidsplannen van de stichting om Passend
onderwijs te laten slagen?
“De nulmeting maakt duidelijk waar we nu
staan. Ook is aangegeven waar de school
naartoe wil en hoe deze ambitie wordt
uitgerold. Professionaliseringswensen
zijn gemarkeerd en scholingsplannen zijn
hieraan gekoppeld. Als bestuur hebben
we inzicht gekregen in het invullen van de
zorgplicht. Als er vragen zijn over leerlingen
met een speciale ondersteuningsbehoefte
kunnen we het gesprek over plaatsing en
verwijzing beter aangaan. De monitor is
een gespreksdocument tussen bestuur en
schoolleiding. In september maken we met
de nulmeting een rondje langs de scholen:
waar staan we nu en lopen we nog in lijn?
Ook gaan we met directies en ib’ers het

gesprek aan over het onderwijsproces,
orthodidactisch materiaal, schoolontwikkeling en inhoudelijke consequenties. Eind
september zal er een verfijning komen in
de monitoring en gaan we met de AVS in
gesprek over een integrale benadering van
de opbrengsten hieruit. Een tweede monitor
volgt na verloop van tijd.”
Wat betekenen de uitkomsten voor jullie
verdere ontwikkeling als organisatie?
“Er is invulling gegeven aan het schoolondersteuningsprofiel dat er moet komen.
Hier hebben de scholen inhoud aan gegeven.
We kunnen nu nog beter tegemoet komen
aan de onderwijsbehoefte van leerlingen.”

advertentie

Welke rol spelen de ouders in dit traject?
““Straks is via de MR’en de oudergeleding
betrokken. De vraag ‘is dit de passende
school voor uw kind’ is soms aan de orde.
Verwijzing tussen onze scholen onderling
is mogelijk. Scholen hebben meer inzage
in hun eigen mogelijkheden en grenzen
en kunnen hierover gefundeerd in gesprek
gaan met ouders – dat is winst.”

Hoe gaan jullie om met de monitoring naar
het samenwerkingsverband in oprichting?
“Het swv krijgt vanzelfsprekend inzage in
onze monitor. Ondersteuning voor scholen
door het swv is dan een gezamenlijk
onderwerp. Ons swv in oprichting gaat
voor een ‘light-plan’. Regievoering op input
voor schoolondersteuningsprofielen is
niet gemeenschappelijk gemaakt, maar we
konden invloed uitoefenen via een stevig
voortraject. In de rolverdeling tussen swv en
schoolbestuur is het bestuur leidend als het
gaat om de kwaliteit van onderwijs. Daarom
is het prettig dat je als bestuur autonoom
bent om het traject zelf vorm te geven.
We hebben ons advies over het basisprofiel
aan het swv doorgegeven en samen met de
andere elf besturen afgestemd.”
Wat is jullie allerbelangrijkste leerpunt
in dit traject?
“Passend onderwijs is niet iets nieuws.
Er zal inhoudelijk niet veel veranderen.
Wel is nu duidelijk aangeven waar je als
school voor staat. Ook kunnen we nu beter
anticiperen op onderwijsbehoeften en

Al honderden
klaslokalen voorzien van
MULTIFILM ZONWERING

aanmeldingsprocedures. Het versterken
van onze eigen kracht was de belangrijkste
insteek. Passend onderwijs is niets anders
dan kwaliteit van onderwijs.” 
Heike Sieber
(h.sieber@avs.nl) en
Gerard van Uunen
(g.vanuunen@avs.nl)
zijn adviseur bij de AVS op het gebied van
onderwijs en leerlingzorg.

a dv i e s o p m a at
De AVS biedt advies op maat op
het gebied van Passend onderwijs.
Kijk voor meer informatie op
www.avs.nl/pifo/adviesopmaat
(Passend onderwijs).
Zie ook www.kindopdegang.nl en
www.avs.nl/ozop.
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Wanneer belt u voor een
vrijblijvend bezoek
en gratis advies?
tel. 0224—591941
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Scholen moeten
aan de slag met
stappenplan
30

Vanaf 1 juli aanstaande zijn scholen verplicht
een eigen meldcode huiselijk geweld en kinder-

overdenking wordt gemeld. Wel blijven scholen verplicht
direct een melding te doen bij vermoedens van seksueel
misbruik door een medewerker.

mishandeling te hebben. Hoe ver basisscholen

Meldcodeproof

hiermee zijn, blijkt nog erg te verschillen.
De ene school heeft alles al goed geregeld,
met bijvoorbeeld een geschoolde aandachtsfunctionaris, de andere school oriënteert zich nog.
“Er is nog veel werk te doen.”
tekst andrea holwerda

Jaarlijks zijn naar schatting bijna 119.000 kinderen het
slachtoffer van kindermishandeling. Omgerekend betekent
dit dat er in een klas van dertig kinderen gemiddeld één
kind zit dat mishandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt.
Slechts de helft van alle slachtoffers is in beeld. En van de
adviesvragen en meldingen die jaarlijks bij de Advies- en
Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) binnenkomen,
komt nog maar 7 procent uit het onderwijs.
Al jaren geleden werd door de politiek voor het eerst
gesproken over het zorgen dat professionals in onder
andere de zorg, maar ook het onderwijs, beter weten wat
te doen bij vermoedens van kindermishandeling. Besloten
werd te komen met een verplichte meldcode, een stappenplan dat moet worden doorlopen. Doordat vervolgens
het kabinet twee keer viel, liep de invoering de nodige
vertraging op. Maar vanaf 1 juli 2013 is de meldcode echt
verplicht. Scholen zullen vanaf dat moment een stappenplan moeten hebben. Er is
een basismodel (zie kader) dat
eigen moet worden gemaakt
door duidelijk te benoemen
wie, wat, wanneer moet doen.
Zoals dat er bijvoorbeeld met
de intern begeleider overleg
is over de signalen, maar ook
wat het nummer van het regionale AMK is.
De invoering van de meldcode
betekent niet dat er ook een
meldplicht is. Idee is dat de
meldplicht
stappen houvast bieden bij
het maken van een afgewogen
Paul Baeten, manager van het AMK
Haaglanden: “Er moet een klimaat
beslissing: dat zorgen niet
zijn waarin open over het onderwerp
te lang blijven sluimeren,
gesproken kan worden. Het stappenmaar dat er ook niet zonder
plan moet geen keurslijf zijn.”
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Niet iedere school blijkt al even goed op weg te zijn met
een eigen vijfstappenplan. Uit onderzoek in opdracht
van het ministerie van VWS bleek eind vorig jaar dat het
onderwijs in vergelijking met andere sectoren achterblijft: 37 procent van alle scholen heeft een meldcode,
11 procent van de leerkrachten heeft ook een cursus
gevolgd. Na 1 juli wordt een nieuwe meting gedaan.
“Er zijn zeker scholen die vooruitlopend op de invoering
al een eigen meldcode hebben vastgesteld. Maar het
wisselt erg. Er is nog veel werk te doen”, stelt ook Paul
Baeten, manager
van het AMK
Haaglanden. De
afgelopen tijd
zijn scholen via
een voorlichtingscampagne
van VWS, maar
bijvoorbeeld
ook vanuit de
gemeente op de
invoering van
de meldcode
gewezen. Ook
zijn er heel wat
organisaties
die scholing
Mariëlle Dekker, algemeen directeur
Augeo Foundation: “Het is niet dat je
aanbieden. Zo
de code op een A4’tje zet en klaar.”
heeft de Augeo
Foto: Jeroen Poortvliet
Foundation, een
non-profitorganisatie, online cursussen ontwikkeld. “We doen op dit
moment een belronde langs de ruim 8.000 basisscholen”,
vertelt algemeen directeur Mariëlle Dekker. “We zijn nu
ongeveer op de helft en slechts zo’n 25 procent van die
scholen zegt echt meldcode
meldcodeproof te zijn. Dus een eigen
stappenplan te hebben, hun team te hebben geschoold.”

‘s l e c h t s z o’ n 2 5 p r o c e n t va n
de scholen zegt echt meldcodeproof te zijn’
Bij de ziekenhuizen was dit eerder ook zo, maar door de
inzet van met name ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg is dit inmiddels veranderd, stelt zowel Dekker
als Baeten. Hoe de onderwijsinspectie het toezicht precies
in gaat vullen, daar wordt nog naar gekeken, zegt woordvoerder Jan-Willem Swane. “We stellen het in ieder geval
aan de orde in gesprekken met besturen en schoolleiders. >
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Op een zeker moment zullen we gaan handhaven op basis
van signalen. We hebben de indruk dat scholen er serieus
mee bezig zijn. Het moet natuurlijk ook zorgvuldig worden
ingevoerd.”

Lastig

Zowel Dekker als Baeten zijn het met dat laatste
eens en benadrukken ook dat kindermishandeling gewoon
een lastig onderwerp is. “Dat gevallen worden gemist is
niet gek. Het is vaak echt een gezinsgeheim. Daarbij zijn
niet alle signalen – buikpijn, moe in de klas, leerprobleem
– altijd even duidelijk, zit je met je eigen normen en waarden, de vertrouwensband met ouders. Het idee dat de juf
toch over lezen en schrijven gaat en niet over bijvoorbeeld
dat een kind ruikt.”
Schoolleiders hebben
bij het invoeren van de
meldcode dan ook een
belangrijke taak. “Het
is niet dat je de code op
een A4’tje zet en klaar.
Ook de randvoorwaarden moeten goed zijn:
dat er naast een ib’er ook
een zorg- en adviesteam
(ZAT) is om mee te overleggen. En dat er bijvoorbeeld ook goed contact is
met het regionale AMK”,
zegt Dekker. “Er moet
een klimaat zijn waarin
Directeur Debora de Bruijne van de Johan
Louis de Jongeschool in Zierikzee: “Nu hanopen over het onderwerp
delen we nog intuïtief. Aan het begin van
gesproken kan worden.
het nieuwe schooljaar is de code klaar.”
Waarin men elkaar
steunt en aan elkaar
terugkoppelt. Het stappenplan moet ook geen keurslijf zijn:
je kunt met elkaar al bij stap 2 tot de conclusie komen dat
er snel gehandeld moet worden”, vult Baeten aan.
Maar bovenal stellen de twee, moet je er als directeur
voor zorgen dat je team goed uitgerust is om signalen te
herkennen en benoemen. Het bijvoorbeeld niet heeft over
‘onverzorgd’, maar ‘ruikt naar plas’. Baeten: “En dat geldt
dan ook voor nieuwe leerkrachten.” Of het tijdens hun stu-

Scherper

Vervolgens is het belangrijk dat het een vast
punt van aandacht voor het team blijft, zeggen Dekker en
Baeten. De verwachting is dan dat, kijkend naar de ervaringen bij onder andere ziekenhuizen, er drie keer zo vaak
en ook beter zal worden ingegrepen bij vermoedens van
mishandeling.

‘ h e t i s g o e d d at n i e t d r i e m a a r
twintig mensen in hun hoofd
h e b b e n wat t e d o e n ’
Directeur Debora de Bruijne van de Johan Louis de Jongeschool in Zierikzee hoopt dat dat echt zo is. Ze gelooft
in ieder geval dat met een vast stramien doeltreffender
gewerkt kan worden. “Nu handelen we intuïtief: er zijn
signalen en dan gaan we, ik, onze ib’er, het ZAT, ermee
aan de slag.” Samen met een collega-schoolleider gaat ze
voor de in totaal zeven vergelijkbare Radarscholen de code
eigen maken. “Vanwege de drukte is dat nog niet gelukt,
maar aan het begin van het nieuwe schooljaar is de code
klaar.” Ze willen nog een aantal zaken echt goed doorspreken. “Bijvoorbeeld of we willen dat wij als directeuren
standaard de gesprekken met de ouders en het vragen van
advies en/of melden bij het AMK doen of niet.” Zeker is
al wel dat alle teams de online Augeo-cursus aangeboden
krijgen. “Ik en een aantal collega’s kregen dat aanbod al
vanuit de gemeente in combinatie met een trainingsdag
van Bureau Jeugdzorg. Dat heeft ons echt gescherpt. We
gaan daarom ook nog kijken of we over dit onderwerp een
themacafé kunnen organiseren.”

Beter beeld

“Wij werken ook nog niet met een stappenplan”, zegt directeur Peter Bosman van de Woutertje
Pieterse in Leiden. “Maar we hebben hier wel al tijden twee
contactpersonen voor, die er ook een specifieke cursus over
hebben gevolgd, hun kennis regelmatig opfrissen en dit

‘d at g e va l l e n w o r d e n g e m i s t i s
n i e t g e k . h e t i s va a k e c h t e e n
gezinsgeheim’
die aan de orde is geweest, blijkt erg afhankelijk van welke
pabo iemand doorlopen heeft. Het ministerie van VWS stelt
dat nog voor de zomer een plan van aanpak naar de Kamer
gaat om voor kindermishandeling structurele aandacht te
krijgen op opleidingen, waaronder de pabo.
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Directeur Peter Bosman van de Woutertje Pieterse in Leiden:
“Wij werken ook nog niet met een stappenplan, maar we
hebben hier wel al tijden twee contactpersonen voor.”

achtergrond

delen met het team. Er zijn
goede contacten met het
AMK, enzovoort.”
“Ook zijn we zeker op de
hoogte van de nieuwe meldcode”, vult contactpersoon
en ib’er Jeannette Werkhoven aan. “We hebben er al
een tijd geleden een eerste
bijeenkomst over gehad,
maar we gaan, nu het echt
ingevoerd wordt, komend
jaar de code op papier zetten en het bespreken.” Het
kan volgens haar zeker
Schoolleider Femke van den Brink
van De Trekvogel in IJsselstein: “We
geen kwaad dat het hele
benadrukken al tijden dat we liever
team een beter beeld heeft
vier keer te veel dan één keer te weinig
van de te zetten stappen
overleggen over signalen. Dat zijn we
bij een onderbuikgevoel.
aan onze leerlingen verplicht.”
“Er kan zo samen een
goede afweging worden gemaakt.” Het is volgens Werkhoven belangrijk er ook duidelijk over te zijn naar ouders.
Zo staat de meldcode al genoemd in de schoolgids.

‘we werken nu met z’n allen
meer gestroomlijnd’
Terugkoppeling

Een goed punt, stelt ook schoolleider Femke van den Brink van De Trekvogel in IJsselstein.
Van den Brink, duo-schoolleider Sjoera Vrancken en ib’er
Marion van Beem hebben hun code net met het team
bekeken. “Binnen ons schoolbestuur bleek een collega-ib’er
er al mee bezig te zijn. Zij heeft toen haar versie doorgestuurd en daar hebben wij op voortgeborduurd”, schetst
Van Beem. “Belangrijkste aanpassing is dat wij als directie
duidelijk na een bepaalde tijd contact opnemen met het
AMK voor terugkoppeling. Dat vinden we belangrijk en die
terugkoppeling kan soms nog wel lang duren”, vertelt Van
den Brink. Het is goed dat nu niet drie maar twintig mensen goed in hun hoofd hebben wat te doen, concluderen

basismodel meldcode
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel
raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK)
Stap 3: Gesprek met de cliënt (kind/ouders/verzorgers)
Stap 4: Wegen van de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden

ze. “We benadrukken al tijden dat we liever vier keer te
veel dan één keer te weinig overleggen over signalen. Dat
zijn we aan onze leerlingen verplicht.” Er wordt ook nog
gepraat over scholing. “We zijn met alle Robijnscholen
samen aan het kijken wat de mogelijkheden zijn”, zegt
Van den Brink.

Risicofactoren

De Blokpoelschool, een cluster
4-school in Den Haag, werkt al een tijd met een eigen
meldcode. “We moeten deze helaas ook zo’n drie tot vijf
keer per jaar echt doorlopen. Bij onze leerlingen spelen
meerdere risicofactoren”, stelt directeur Peter van der
Groen. “We hadden daarom hiervoor altijd al een goede
zorgstructuur. Maar zo’n drie jaar geleden kregen we de
mogelijkheid als pilotschool met een schoolbrede aanpak
wat betreft mishandeling aan de slag te gaan: Safe You
Safe Me.” Zo kon het team met een lesprogramma in de
klassen aan het werk, zichzelf bijscholen en de meldcode
eigen maken, maar ook tijdens een speciale ouderavond
met ouders over
de handelingsverlegenheid met
betrekking tot dit
onderwerp spreken, schetst schoolpsycholoog en aandachtsfunctionaris
Floor de Hoogh.
Dankzij de aanpak
werken ze nu met
z’n allen meer
gestroomlijnd,
concluderen de
twee. “We hebben
bijvoorbeeld veel
Directeur Peter van der Groen van
de DeBlokpoelschool (cluster 4) in
voordeel van het
Den Haag: “Bij onze leerlingen spelen
formulier waarop
meerdere risicofactoren.”
we de signalen nu
noteren”, vertelt
De Hoogh. “Daar kan ik dan weer mee verder bij gesprekken met ouders, enzovoort”, zegt Van der Groen. 

meer weten?
www.meldcode.nl (met o.a. het Basismodel meldcode en een
toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
incl. checklist voor managers)
www.onderwijsenkindermishandeling.nl
http://safeyousafeme.veiligheid.nl
www.ppsi.nl/meldcode
www.nji.nl
www.handelingsprotocol.nl

Bron: www.meldcode.nl
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o u d e r pa r t i c i pat i e i n g o e d e b a n e n
De tendens dat ouders steeds meer betrokken worden en zijn bij het onderwijs aan hun kind
vraagt wat van ouders, maar ook van de school. Een wederzijdse relatie – waarbij onder meer
de verwachtingen over en weer nooit als een verrassing mogen komen – en een gelijkwaardige
positie zijn uitgangspunten voor goed (educatief ) partnerschap. Hoe faciliteer je dit en waar
liggen dan welke verantwoordelijkheden?

tekst astrid van de weijenberg

School en ouder,
schouder aan
schouder
Goed partnerschap tussen ouders en school is niet een
tienminutengesprek met de ouder op een laag krukje, zegt
AVS-adviseur Eelco Dam. Hij geeft bij de AVS de maatwerktraining ‘School en ouder, schouder aan schouder’. Ouderbetrokkenheid is ook niet alleen helpen bij het organiseren
van feesten en partijen. De meeste ouders zijn enorm
betrokken, ook al zie je ze nooit op school, zegt hij. “Waar
het om gaat is gezamenlijke betrokkenheid, om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind, en
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind. Om echt
goede partners te zijn, moeten school en ouders dezelfde

‘ wat w i j va n o u d e r s v r a g e n
i s s c h o o lo n d e r s t e u n e n d
gedrag’
taal spreken en vertrouwen in elkaar hebben. School moet
erop vertrouwen dat de ouder het kind ondersteunt in zijn
ontwikkeling en de ouder moet er vanuit kunnen gaan dat
de school aanbiedt wat het kind nodig heeft. Vooral wanneer er speciale hulp nodig is, komt dat vertrouwen al heel
snel in beeld. Dat vergt veel van de communicatievaardigheden van de leerkracht. De schoolleider moet hem of haar
daarin ondersteunen en tools aanbieden.”
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Een Cito-uitslag bijvoorbeeld, mag voor ouders nooit
onverwacht komen, vindt Dam. “Als dat wel gebeurt is de
communicatie met ouders al zeven jaar niet goed verlopen.” Hij vindt het niet meer dan logisch dat ouders als
afnemer van een product de school kritisch bevragen op de
kwaliteit. Dat leidt soms tot conflicten tot aan het hoogste
orgaan, de Onderwijsgeschillencommissie. Die kijkt dan
vooral naar de communicatie tussen school en ouders. Is
er voldoende overleg geweest over de ontwikkeling van het
kind? Zijn de juiste documenten overlegd? Daar gaat het
wel eens fout. De school krijgt dan een boete. Toch zijn het
incidenten, constateert Dam van de AVS. We hebben in
Nederland nog niet te maken met een claimcultuur zoals
in Amerika.

Geen ontbijt

Leerkrachten zijn er niet altijd blij
mee als ouders op hun stoel gaan zitten en hebben
andersom zelf de angst dat ze zich te veel met de opvoeding bemoeien. Dam: “School is er voor educatie, ouders
voeden op. Als school kun je ouders melden dat het niet
goed is dat hun kind zonder ontbijt op school komt. Maar
zolang het kind niet ondervoed is, is het uiteindelijk de
verantwoordelijkheid van de ouder zelf. Dat geldt ook
voor bedtijd. Je zegt niet hoe laat een kind naar bed moet,
maar je kunt wel zeggen dat een goede nachtrust belangrijk is voor de schoolprestaties. Ga je als school in de
opvoedrol zitten, dan drijf je eerder uit elkaar dan dat je
naar elkaar toe groeit.”

“Waar het om gaat is gezamenlijke betrokkenheid, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind, en gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het kind.”

“Wat wij van ouders vragen is schoolondersteunend
gedrag”, zegt directeur Cécile Segers van RK Basisschool
Sint Jan in Schiedam. “Dat ouders hun kind vragen hoe
het op school was. Dat ze hem dat laten vertellen. Dat
we samen problemen aanpakken die zowel op school als
thuis spelen.” Wat de Sint Janschool precies van ouders
verwacht, is op papier vastgelegd. En ook wat ouders van
school kunnen verwachten. Ouders tekenen die samenwerkingsovereenkomst en laten zo zien dat ze het ermee
eens zijn. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenspraak met de ouders, via een zorgvuldige procedure,
vertelt Segers. Dat betekent dat je elkaar daarop kunt
aanspreken.
Ook Segers ziet dat communicatie hierbij cruciaal is.
“Zo hielden wij pas een ouderpanel over huiswerk.
Ouders denken daar heel verschillend over, leerkrachten
trouwens ook. In hoeverre maak je duidelijk aan ouders
dat je huiswerk geeft in voorbereiding op het voortgezet
onderwijs en niet omdat het werk in de klas niet af is?
Dat vertellen we vaak niet. En hoe verwacht je dat ouders
kunnen helpen bij het rekenen als je ze niet duidelijk
maakt hoe de rekenmethode werkt?”
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Waar het huiswerk betreft, is Segers trouwens heel strikt:
“Wat in een schooljaar aan de orde moet komen, moet op
school gebeuren. Thuis is er alleen voor ondersteuning,
bijvoorbeeld om extra leeskilometers te maken. Als kinderen thuis veel moeten doen, doet school het niet goed.
Of we hebben met elkaar irreële verwachtingen van een
kind.”

‘a l s k i n d e r e n t h u i s v e e l
moeten doen, doet school het
niet goed’
Een goede balans tussen spanning op school en ontspanning thuis vindt Segers belangrijk. Zij is er geen voorstander van dat scholen hele pakketten huiswerk meegeven
en het werk op het bordje van de ouders leggen. Al ziet ze
dat andere scholen wel regelmatig doen. Segers: “Als wij
bijvoorbeeld een ouderavond hebben over de entreetoets
in groep 7, dan zijn daar ook de kinderen bij. We geven
ze weliswaar huiswerkbladen mee, maar zeggen daar
expliciet bij dat het alleen is voor kinderen die willen oefenen. Dat horen de kinderen zelf dus ook. Dat maakt het
>
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advertentie

Nieuw: PPSI-folder
‘Meldcode? Meldplicht? Verplicht!’
Om voor scholen het verschil tussen de wet Meldplicht en de wet Meldcode inzichtelijk te maken ontwikkelde PPSI de folder Meldcode? Meldplicht? Verplicht! Beide
wetten, die voor onderwijspersoneel verplicht zijn worden uitgelicht en aan de hand
van praktijkvoorbeelden worden de verschillen duidelijk.
Download
de folder Meldcode?
Meldplicht? Verplicht!
via www.ppsi.nl
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op
met de PPSI-helpdesk:
030 28 56 762 of mail
naar ppsi@aps.nl

Meldplicht
Leerlingen hebben het recht om op school beschermd te zijn tegen seksuele intimidatie. Om die reden bestaat sinds 1999 de wet rond de zogenaamde ‘Meld- en
aangifteplicht’. Wanneer het vermoeden bestaat over misbruik van een leerling in de
school dan is onderwijspersoneel verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag van
de betreffende school.
Meldcode
Wanneer scholen te maken krijgen met misbruik van een leerling in de thuissituatie
laat de praktijk zien dat iedere school naar eigen inzicht handelt. De ene school
schakelt direct het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) in terwijl een
andere school de signalen naast zich neerlegt of afwachtend handelt. Met als mogelijk gevolg dat onveilige thuissituaties onnodig lang voortduren. Met de nieuwe wet
‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ die per 1 juli 2013 in werking
treedt komt hier een einde aan. De wet verplicht scholen om bij elk signaal van
mogelijke kindermishandeling een stappenplan te volgen. Dit heeft tot doel eerder en
gerichter passende hulp te bieden en de veiligheid van kinderen te waarborgen.

advertentie

Roo-AVS advertentie 179,5x131_- 11-03-11 09:26 Pagina 1

Bent u op zoek naar een
professionele partner voor
management in het onderwijs?

m a n ag e m e n t & a dv i e s

De Roo biedt:
■ Interim-management:
ervaren managers voor crisisen veranderopdrachten.
■ Mobiliteitspool: ervaren
schoolleiders bij tijdelijke
afwezigheid van de leiding,
overbruggingscapaciteit en het
waarborgen van de continuïteit
van het management.

■ Herplaatsing: intensieve
begeleiding van schoolleiders
naar een functie buiten de
eigen organisatie.
■ Werving en Selectie:
gebruikmakend van het eigen
netwerk, zoeken en selecteren
van onderwijsmanagers.
■ Teambuilding en cultuurverandering met behulp van
managementdrives.

www.deroo.nl
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Meldplicht

Wilt u meer weten
over onze activiteiten m a n ag e m e n t & a dv i e s
op het gebied van
onderwijs? Dan kunt u contact
opnemen met een van de verantwoordelijke partners:
Koos van den IJssel, 06 51 16 21 92,
jvandenijssel@deroo.nl
Arno Janssen, 06 26 34 83 34,
ajanssen@deroo.nl
De Roo Management & Advies
Oorsprongpark 1
3581 ES Utrecht
Tel: 088 - 55 22 999
Fax: 088 - 55 22 900

Meldcode

achtergrond

a dv i e s o p m a at

“Ga je als school in de opvoedrol zitten, dan drijf je eerder uit elkaar dan
dat je naar elkaar toe groeit.”

moeilijk voor ouders om ze te verplichten om te oefenen.”
Goed personeelsbeleid, aandacht voor gespreksvaardigheden en tijd om met ouders te spreken zijn voorwaarden
voor een goede relatie tussen ouders en school. En dat
is meer tijd dan is opgenomen in de normjaartaak, zegt
Segers. Hoe creëert ze die tijd? “Dat is een kwestie van
verschuiven van taakuren, van leerkrachten naar de conciërge of naar de bouwcoördinator bijvoorbeeld. Of je laat
het schoolreisje niet door leerkrachten maar door ouders
organiseren.”

‘ h o e ve rwac h t j e dat o u d e r s
kunnen helpen bij het rekenen
als je ze niet duidelijk maakt
hoe de rekenmethode werkt?’
Sceptisch

Ook critici zien dat school en ouders een
gemeenschappelijk opdracht hebben. Maar daar horen
wel een paar voorwaarden bij, vinden ze. Ouder, columnist, pedagoog en socioloog Mieke van Stigt: “Als er met
kinderen iets mis gaat, is het de schuld van de ouders.
Ouderbetrokkenheid moet gepaard gaan met schoolbetrokkenheid: ouders vragen op hun beurt van de school
dat deze betrokken is bij de kinderen. Dat is belangrijk,
want scholen hebben een heel andere machtspositie dan
ouders.” Orthopedagoog Luc Stevens, directeur van onderzoeksinstituut NIVOZ (Nederlands instituut voor onderwijs
en opvoedingszaken), vult aan: “De positie van ouders en
school zijn pijnlijk ongelijk. En zoals onderwijssocioloog
Marc Vermeulen het zegt: ‘Wij leven in een meritocratische
samenleving. Ouders beseffen dat school de plek is waar
de kansen worden verdeeld’.” Van Stigt: “En ouders willen
natuurlijk het beste voor hun kind.” 
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De AVS biedt advies op maat aan (adjunct-)schoolleiders,
schoolteams, ouders en bestuurders op het gebied
van ouderbetrokkenheid: met betrekking tot de relatie
school en ouders, ten behoeve van Passend onderwijs
en medezeggenschap (‘School en ouder, schouder
aan schouder’). Ook kan de AVS voor scholen een
‘360 graden onderzoek’ uitvoeren op het vlak van
ouderbetrokkenheid en –communicatie: hoe denken
de ouders over uw school, en hoe denkt uw team over
de ouders? Tot slot is advies op maat mogelijk over
hoe ver ouderbetrokkenheid gaat en wat dan nog de
verantwoordelijkheden zijn van de school. Zijn ouders
educatief partner of zijn ouders gewoon ouders? Dit
traject (‘Ouderbetrokkenheid werkt!’) geeft handvatten
om de rol van ouders binnen de school te bepalen en
ouderbetrokkenheid als extra dimensie een juiste en
volwaardige plek te geven in de schoolorganisatie
en de schoolontwikkeling in brede zin. Hoe kan de
communicatie tussen school en ouders versterkt worden,
kan de school gaan werken met oudercontracten, richten
we de oudergesprekken wel efficiënt en effectief genoeg
in? Voor scholen die serieus werk willen maken van
ouderbetrokkenheid kan dit traject een opstap zijn naar
het keurmerk Ouderbetrokkenheid van de Stichting
Leraar Leerling Ouders®.
Meer informatie: www.avs.nl/pifo/adviesopmaat
(Schoolomgeving en ketenpartners)

2 e n at i o n a a l co n g re s
ouderbetrokkenheid
AVS en CPS organiseren op 11 september aanstaande het 2e Nationaal
Congres Ouderbetrokkenheid voor
schoolleiders en -bestuurders. Het
congres focust op een optimale en constructieve samenwerking tussen school en ouders in het belang van de
leerling. Schoolleiders worden onder andere door Peter
de Vries (CPS) toegerust om de regie te voeren op het
expliciteren van ouderbetrokkenheid, als één van de
pijlers om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Iedere deelnemer mag een ouder gratis meenemen.
Daarnaast vindt op 9 september een diner pensant plaats
voor schoolbestuurders en wethouders met keynote
speaker Betsy Landers (president van de Parent Teacher
Association uit Amerika).
Meer informatie en aanmelden:
www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl
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Een veilig schoolklimaat vergt een adequate aanpak van Pesten
Een sociaal veilig schoolklimaat is van groot belang voor het leren en opgroeien van kinderen. Pesten is van alledag en verdient permanent aandacht,
omdat het de sociale veiligheid van kinderen ernstig kan bedreigen. De Staatssecretaris van OCW heeft daartoe samen met de Kinderombudsman een plan
van aanpak opgesteld, dat scholen verplicht om aandacht te besteden aan een
sociaal veilig schoolklimaat en het tegengaan van pesten.

Pestweb

www.pestweb.nl
mail: info@pestweb.nl

Plan van aanpak van de Staatssecretaris van OCW

Op 28 mei j.l. sprak de Staatssecretaris van OCW met de Tweede Kamer over
het plan van aanpak tegen pesten, dat is opgesteld na uitvoerig overleg met
kamerleden, experts, waaronder Pestweb, scholen, ouders en leerlingen. In het
plan wordt ingezet op de plicht van scholen om aandacht te besteden aan een
sociaal veilig schoolklimaat. Er zal aandacht worden besteed aan effectieve
methoden die op scholen kunnen worden ingezet, waarvoor een commissie
met NJi en Pestweb aanbevelingen zullen doen. Informatievoorziening en ondersteuning van scholen blijft belangrijk, waarvoor Pestweb een belangrijke rol
blijft en zal vervullen.

advertentie

tel. 0800-2828280 (gratis
vanaf een vast toestel) of
0900-2828280
(volgens lokaal tarief vanaf een mobiele telefoon).

De inspanningen van Pestweb richten zich, in opdracht van OCW, op het
breed beschikbaar stellen van informatie en praktische tips over het herkennen,
voorkomen en aanpakken van pesten in het onderwijs via website, telefoon,
e-mail, chat en een forum. Pestweb beantwoordt vragen, geeft advies en
biedt een luisterend oor aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Daarnaast geeft Pestweb ouders en docenten via e-mail en telefoon advies en
ondersteuning in het omgaan met kinderen die gepest worden.

Annet van de Kamp (Directeur PCBS De Bouwhof)
Middels Basisschoolnet hebben wij mooie digitale
ouderbetrokkenheid gerealiseerd. Daarnaast neemt
Basisschoolnet ons een hoop administratie uit handen:
Oudergesprekken hoeven we niet meer zelf in te plannen
en ouders houden zelf hun contactgegevens bij.

Het online en interactieve platform voor
ouderbetrokkenheid!
Met Basisschoolnet kunnen leerkrachten en ouders
effectief met elkaar communiceren. Snel en veilig.
• 15.500 gebruikers
• tijdsbesparing
• hogere ouderbetrokkenheid
• ouders snel op de hoogte
• betrokken bij leerproces
• beveiligde omgeving
Basisschoolnet is inmiddels standaard opgenomen in
het trainingsprogramma van Expertisepunten
Ouderbetrokkenheid.

Ron Velzeboer (Directeur OBS De Meander)
Ook op onze school was er enige terughoudendheid
over het wel of niet werken met Basisschoolnet.
Uiteindelijk hebben wij er toch voor gekozen. Het blijkt
ook een goede keuze te zijn. De directe communicatie
met de ouders is efficiënt en adequaat. Zowel ouders,
leerkrachten en directie zijn heel blij met deze vorm
van communicatie naar de ouders.

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen in uw
vakgebied? Volg ons dan op Twitter (@basisschoolnet) &
Facebook (www.facebook.com/basisschoolnet)!

ACtie!

Wij geloven in de kracht van Basisschoolnet! Probeer het nu uit voor één jaar!
Indien u tevreden bent, volgt onze factuur achteraf. Indien u tóch ontevreden bent (en dan horen wij natuurlijk graag waarom),
sturen wij u geen factuur. U ontvangt van ons dan wél een up to date bestand met e-mailadressen van uw ouders. Bezoek onze
website www.basisschoolnet.nl/actie voor een aanvraag.
Voorwaarden: € 300,00 opstartkosten (excl. btw) en een training voor de leerkrachten (via één van de Expertisepunten Ouderbetrokkenheid).
Actie is geldig tot 1-1-2014 en niet in combinatie met eventuele andere acties.
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politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen
in onderwijsland. Deze maand het woord aan Loes Ypma, woordvoerder
primair, speciaal en Passend onderwijs en jeugdzorg voor de PvdA in
de Tweede Kamer.

kansen voor kinderen
in kleine dorpen
Ieder kind verdient een goede toekomst;
door op te groeien in een veilige gezinssituatie en met een passende plek in het
onderwijs. Voor de hoeveelheid kansen
die je krijgt in je leven, maakt het nog
steeds uit waar je geboren wordt en welke
stimulans je van thuis uit, je omgeving en
het onderwijs krijgt. ‘Wie voor een dubbeltje
geboren wordt, wordt nooit een kwartje’
gaat anno nu gelukkig wel minder op dan
in de vorige eeuw. Maar één op de negen
kinderen groeit op in armoede, kan niet mee
met een schoolreisje of gaat zonder ontbijt
naar school. Dat raakt me en motiveert me
om me juist voor kwetsbare kinderen in te
zetten.

“Het is best wel hard werken, maar je krijgt
er zoveel voor terug. De kinderen zijn heel
tolerant naar de zorgleerlingen en leren
omgaan met verschillen.” De juf probeert
ieder kind het beste uit zichzelf te laten
halen. De kwaliteit staat centraal; haar
school krijgt een prima beoordeling van de
inspectie. Ze straalt als ze over haar school
praat. Het enige wat ze jammer vindt is dat
de helft van het dorp naar een christelijke
school gaat twee kilometer verderop. De
juf droomt ervan dat de twee scholen gaan
samenwerken. Dan zou de ‘groep Joep’
niet uit één kind bestaan, maar zou hij met
leeftijdsgenootjes in de klas zitten. Het valt
prima te organiseren om dagelijks met een

de voetbalclub is al ga an samenwerken
over de grenzen van de verzuiling heen,
dat m o et h et o n d e rw i j s toc h oo k k u n n e n ?
Onderwijs is voor de sociaaldemocratie
altijd het belangrijkste middel geweest om
het verheffingsideaal waar te maken, het
is de motor van de emancipatie. Onderwijs
moet kansen creëren voor jonge mensen. Ik
neem mijn petje af voor alle onderwijstijgers
die zich dag in dag uit inzetten voor onze
kinderen. Zoals de juf die in Friesland voor
de klas staat en me vol passie vertelt over
de kleine school waar zij werkt (42 leerlingen in een dorp met vijfhonderd inwoners).
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gezamenlijke opening te beginnen die recht
doet aan de verschillende achtergronden.
De kinderen zouden kunnen kiezen voor
Bijbelkennis. Ze kunnen alleen niet christelijk leren rekenen, maar is dat nu zo erg?
In kleinere dorpen zijn er nu vaak twee
scholen met tussen de dertig of veertig en
zestig leerlingen. Ze redden het afzonderlijk
niet en op tijd samenwerken is noodzakelijk
om één dorpsschool overeind te houden.
De laatste dorpsschool draagt bij aan de

leefbaarheid van een dorp en maakt het
voor jonge gezinnen interessant om er te
gaan wonen.
De juffen en meesters gunnen echt alle
kinderen het beste onderwijs en willen
zich hier graag voor inzetten door binnen
de muren van één school keuzevrijheid
aan te bieden. Ze willen recht doen aan de
achtergrond en identiteit, maar vooral aan
de onderwijsvraag van de kinderen in het
dorp. De voetbalclub is al gaan samenwerken over de grenzen van de verzuiling heen.
En onderwijsmensen zijn van natura bruggenbouwers, dus dit moet deze sector toch
ook kunnen?
De PvdA heeft altijd grote waarde gehecht
aan het onderwijs en de betekenis van
het verheffingsideaal voor de kansen van
kinderen in onze samenleving. Ook kleine
scholen moeten we beoordelen vanuit het
belang van het kind, vanuit de ontwikkeling
van zijn talenten. Ik wens ieder kind volop
kansen en wil graag samen optrekken met
al die fantastische leerkrachten, schoolleiders, jeugdzorgwerkers en anderen die elke
dag op de werkvloer kinderen volop kansen
geven op een mooie toekomst. Wilt u me
daarbij helpen? Ik kom graag bij u langs. 

reageren?
Mail naar l.ypma@tweedekamer.nl
Twitter: @loesypma
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Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Moeten we btw in rekening brengen wanneer
personeelskosten aan andere (onderwijs-)
instellingen doorberekend worden bij een
gezamenlijk project?
tekst theo van den burger

Voorbeeld: “Wij hebben samengewerkt met een andere
onderwijsinstelling in een gezamenlijk onderwijsproject. Voor dit
project hebben we onderwijsondersteunend personeel ingezet.
Een deel van de personele lasten willen we doorberekenen aan
de andere onderwijsinstelling. Die gaat hiermee akkoord. Moeten
wij hierover btw in rekening brengen, of kan dit misschien worden
gezien als btw-vrijgestelde detachering van personeel?”

Toelichting: Allereerst is het de vraag hoe de inzet is geregeld.
Dat kan op verschillende manieren, zoals op contractbasis (‘uurtje
factuurtje’), op basis van een detacheringsovereenkomst of op basis
van een afgesproken (loon)kostenverdeling.
Wanneer de werkzaamheden op contractbasis worden verricht is
in principe btw van toepassing. De btw-vrijstelling geldt wanneer
de overeenkomst ‘het verzorgen van onderwijs’ behelst. Daar is
in het voorbeeld naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van. De
btw-onderwijsvrijstelling moet namelijk strikt worden uitgelegd.
Het ligt daardoor niet voor de hand dat inzet van het ondersteunend
personeel hieraan voldoet.
Voor detachering geldt dat vrijstelling van btw in principe alleen
opgaat wanneer het om onderwijzend personeel gaat, oftewel als
het personeel ook bij de inlener ‘voor de klas’ staat. Daarnaast gelden nog specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor
toepassing van de btw-vrijstelling bij detachering van onderwijzend
personeel. Bij detachering van onderwijsondersteunend personeel
is in principe geen btw-vrijstelling van toepassing. Als er al sprake is
van ‘detachering’ in bovenstaand voorbeeld – dat is echter maar zeer
de vraag – dan zou in principe btw van toepassing zijn.

De situatie in het voorbeeld lijkt meer op een zuivere kostenverdeling. Wanneer het om een kostenverdeling gaat dient in principe
btw te worden berekend. Slechts in uitzonderingssituaties is geen
btw van toepassing, namelijk als het gaat om zogenaamde ‘kosten
voor gemene rekening’. Hiervoor dient aan een aantal voorwaarden
te worden voldaan. Omdat in het voorbeeld de verdeling achteraf
en niet vooraf overeen is gekomen , is in ieder al niet voldaan aan
de voorwaarde dat kosten worden verdeeld conform een ‘tevoren
vaststaande verdeelsleutel’. In principe zal de onderwijsinstelling
daarom btw moeten berekenen. Deze btw had waarschijnlijk kunnen
worden voorkomen als vooraf een en ander goed was vastgelegd. 
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.
Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen
kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle
werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of
helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer
u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan
ook op www.avs.nl/helpdesk.

Btw-heffing (ja of nee) – bijeenkomsten
De AVS constateert dat er veel vragen zijn rondom de btwheffing (ja of nee). In het kader van deze soms ingewikkelde
problematiek gaat de AVS na de zomervakantie bijeenkomsten
organiseren waar deze problematiek aan de orde komt.
Een eerste bijeenkomst zal gaan over ‘Btw-problematiek
in het kader van Passend onderwijs’. De expertise van AVS
Voordeelpartner BTW-PLAZA staat hiervoor garant. Bestuurders
en coördinatoren van de nieuwe samenwerkingsverbanden
ontvangen een uitnodiging. AVS-leden kunnen zich aanmelden
via www.btwplaza.nl/avs.

scholing

250 euro cadeau met de AVS Professionaliseringsvoucher!
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter waarde van t 950 krijgt u voor t 1.200 aan professionaliseringsactiviteiten terug! Zet de t 2.000 in die ook de komende schooljaren voor elke schoolleider beschikbaar is (CAO PO) en maak
– individueel of collectief – in 2013/2014 en/of 2014/2015 gebruik van opleidingen, trainingen, coaching of lerende netwerken
(nieuw!) van de AVS. Dus: selecteer voor t 1.200 de scholing waar u behoefte aan heeft en betaal slechts t 950!
Meer informatie: www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher
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Schoolreisjes in crisistijd,
werkdruk en gestolen examens

Leden gezocht voor beleidscommissie onderwijs

In het tv-programma Een Vandaag ging AVS-voorzitter Ton Duif op
5 juni in op een onderzoek van de nieuwsrubriek, waaruit blijkt dat
ouders bezuinigen op de ‘vrijwillige’ bijdrage voor schoolreisjes
en werkweken. Duif vindt dit soort uitstapjes met name waardevol
voor de culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. “Een school doet meer dan alleen kennis overdragen en moet
leerlingen voorbereiden op de complexe samenleving.” Als ouders
bepaalde bedragen echter niet meer kunnen ophoesten, moeten
scholen hun ambities bijstellen en de tering naar de nering zetten,
vindt hij. “Schrap de Efteling, maar houdt sociaal-culturele uitstapjes in stand”, is zijn devies in crisistijden.
Duif reageerde in het RTL Nieuws van 7 juni op de hoge werkdruk
onder leerkrachten naar aanleiding van een ledenonderzoek van
CNV Onderwijs. Daaruit blijkt onder andere dat 43 procent van de
leerkrachten de zwemlessen graag ziet verdwijnen. Duif: “Dat is
geen oplossing voor de werkdruk. Wat wel werkt is keuzes maken.
Investeer in onderwijs, investeer in meer handen in de klas.”
Op 10 juni werd Duif wederom door Een Vandaag én door Radio 1
aan de tand gevoeld over de gestolen examens in het voortgezet
onderwijs. De AVS-voorzitter denkt dat het op grote schaal verspreiden van examens nooit een risicoloos systeem zal worden.
“Laten we hier lessen uit trekken en volgend jaar extra alert zijn
op het goed uitvoeren van procedures en protocollen. Iemand die
echt verkeerd wil, houd je echter maar moeilijk tegen.”

De beleidscommissie onderwijs van de AVS is op zoek
naar nieuw, fris bloed. Bij voorkeur jonge directeuren
om de groep een nieuwe, kritische impuls te geven.

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

Extra exemplaren
schoolleidersagenda bestellen
De AVS Agenda 2013/2014 is onlangs verschenen.
Vol met relevante (vak)informatie en uiteraard weer een
jaarplanner waarin schoolvakanties en feestdagen tot
en met januari 2015 zijn opgenomen.
Alle leden hebben een gratis exemplaar ontvangen.
Extra exemplaren zijn voor t 15 per stuk (excl.
verzend- en administratiekosten) te bestellen via
info@avs.nl. Heeft u opmerkingen of suggesties
om de agenda nog verder te verbeteren? Mail dan
naar communicatie@avs.nl.

Rectificatie

In het artikel over gaming in het onderwijs op
pagina 20 van Kader Primair 8 (april 2013) zijn ten onrechte
de credits niet vermeld bij de foto’s van obs ’t Montferland.
De foto’s zijn gemaakt door Edith Piek.

k a der prim a ir juni 20 13

Er zijn veel thema’s die de commissie komend schooljaar wil
bespreken en bij de AVS onder de aandacht brengen. Zoals het
reageren op krimpsituaties, de eventuele wetsvoorstellen voor
kleine scholen, integrale kindcentra & regelgeving, de ratrace
om cijfers in het onderwijs, nieuw inspectietoezicht, veranderende
schooltijden en vooral hoe we krachtig leiding kunnen geven aan
onze scholen.
Ben je een jonge directeur, met passie en visie, meld je dan aan
en kom vier keer per jaar met de rest van de commissie samen om
een impuls te geven aan de AVS. Aanmelden kan bij Jan Stuijver
(
(j.stuijver@avs.nl
) of Liny Demandt (linydemandt@gmail.com),
voorzitter van de beleidscommissie onderwijs. Op 20 september
2013 is de eerste bijeenkomst van volgend schooljaar.
Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/meepraten/commissies

Wat vindt u van deze Kader Primair?
Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader
Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van
schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze
juni-uitgave via www.avs.nl/evaluatiekp.

mijn avs

Verhuisd? Andere school
of andere functie?
Via MijnAVS kunnen leden hun persoonlijke en
schoolgegevens die bij de AVS bekend zijn inzien,
controleren en wijzigen.
Heeft u of uw school bijvoorbeeld een nieuw (email)adres?
Of bent u veranderd van functie/school? Ga naar www.avs.nl/
mijnavs en wijzig direct uw gegevens! Dan kan de AVS u nog beter
op de hoogte houden van actualiteiten, publicaties, speciale
aanbiedingen, scholing, bijeenkomsten, et cetera.
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(G)een goede MR?
Naar andere schooltijden?
De CAO-PO 2013?
Lees er alles over in onze informatieve uitgaven!
De AVS heeft onlangs drie informatieve
uitgaven gelanceerd: ‘Goed onderwijs,
goede MR’, ‘Naar andere schooltijden, en
dan?’ en de CAO-PO 2013.’

goed onderwijs,goede mr
Schoolorganisaties kunnen veel eigen
keuzes maken op het gebied van
goed
onderwijs onderwijs, personeel en financiën.
goede mr Een grotere autonomie doet ook
het belang van medezeggenschap
toenemen. De schoolorganisatie is
gebaat bij een goed samenspel tussen bestuur en (G)MR. Deze uitgave
biedt een handreiking om de organisatie en kwaliteit
van medezeggenschap te verbeteren. Met praktische en
direct bruikbare informatie in de vorm van quickscans.
Prijs: t 18,50

naar andere schooltijden, en dan?
De afgelopen jaren is de behoefte
aan andere schooltijden gestegen en
wordt meer aansluiting gezocht tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen kunnen sinds 2006 de
schooltijden aanpassen. Deze publicatie geeft inzicht in die keuze en de
diverse mogelijkheden en modellen
die er zijn. Prijs: t 17,50

cao-po 2013
In de CAO-PO 2013 staat onder andere
de afspraak over het individuele professionaliseringsbudget voor schooldirecteuren (t 2.000 per schoolleider,
bovenop bestaande professionaliseringsgelden). Ook is de verplichte
registratie in het schoolleidersregister
daarin vastgelegd. De CAO-PO 2013 geldt van 1 januari
2013 tot 1 januari 2014 (mits er dan een akkoord is over
de CAO-PO 2014). De AVS heeft de tekst in boekvorm
uitgebracht. Prijs: t 14,95

bestellen?
De publicaties (hard
hard copy
copy)
zijn te bestellen via
www.avs.nl/vereniging/
publicatiesenproducten/
publicaties.

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht
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telefoon 030 2361010

fax 030 2361036

e-mail info@avs.nl

internet www.avs.nl

eu ro pe a n s c h o o l h e a d s a s s o c i at i o n

Onderwijsinnovatie: Nederland versus Europa
In Europa heeft aandacht voor 21st century skills geleid tot een groot aantal innovaties van onderwijssystemen in
verschillende landen. Waar staat Nederland in dit verband? Fred Verboon, directeur van de European School Heads
Association (ESHA), plaatst ons land in een internationaal perspectief.
“In een traditioneel onderwijssysteem wordt de leraar gezien als
primaire kennisbron. Door de opkomst van het internet hebben leerlingen echter toegang tot onbeperkte informatiebronnen, waardoor
de leraar zijn rol als ‘allesweter’ verliest. Het internet biedt de leraar
ook ongekende mogelijkheden om de leerling als uitgangspunt in
het onderwijsproces te nemen. Een goed voorbeeld is het Flipping
Classrooms initiatief, dat gebruik maakt van de al even bekende
Khan Academy. De leerling bekijkt thuis relevante video’s en zoekt
op internet naar aanvullende informatie. In de klas worden de
bevinding besproken en wordt via opdrachten de kennis toegepast.
De leerling leert te zoeken naar informatie, verschillende bronnen
te vergelijken, informatie toe passen in projecten en uitkomsten op
internet te publiceren. Onderzoek van The Friday Institute toont aan
dat leerlingen hierdoor meer betrokken zijn bij de les, wat leidt tot
hogere studieresultaten.
Het aanleren van deze zogenaamde 21st century skills zorgt ervoor
dat leerlingen meer plezier hebben op school en leren om zelfstandig te leren. In Europa heeft deze aandacht voor 21st century skills
geleid tot een groot aantal innovaties van onderwijssystemen.
Engeland heeft een aantal jaren geleden haar systeem verbeterd.
Schotland en Ierland voeren een geheel nieuw onderwijssysteem
in (po en vo), Duitsland biedt leraren veel vrijheden om internet in
lessen te integreren, Frankrijk heeft een nationaal innovatieplatform
voor het onderwijs opgericht en ook Finland innoveert en past haar
onderwijssysteem aan. Nederland blijft hierin achter. De ambitie
van Den Haag om vooral hoog te eindigen in Pisa-rankings geeft
geen blijk van leiderschap. Door te focussen op de basic skills hoopt
Nederland internationaal gezien beter te scoren. Finland laat zich
echter niet leiden door Pisa. En Pisa? Dat onderzoekt hoe het vanaf
2015 de 21st century skills kan meten….

Fred Verboon (midden) tijdens het AVS-congres 2013. Foto: Will Geurds

In Nederland heeft de Commissie Dijsselbloem geadviseerd dat
onderwijskundige innovaties geïnitieerd en gedragen moeten worden door het onderwijsveld zelf. Nederland kent dan ook wel een
aantal veelbelovende initiatieven, waaronder: Verschillenalskansen.
nl, Entreprenasium (ondernemerschap havo/vwo), De Sterrenschool, High Performance Schools (benutten van individueel
leerpotentieel), Steve Jobs scholen, Technasium (technisch onderwijs vo) en Cloud schools (leerportaal). De meeste projecten zijn
geïnitieerd door bewogen onderwijsmensen. Mensen die geloven in
de mogelijkheden van internet en beter onderwijs. Deze projecten
verdienen aandacht en middelen om grootschalig geïmplementeerd
te worden. Het Nederlandse onderwijs verdient een innovatieplatform waarin schoolleiders het initiatief nemen om leerlingen voor te
bereiden op de 21e eeuw.”

scholing

Nieuw! Lerende netwerken
De AVS voorziet schoolleiders en -bestuurders sinds kort in hun
behoefte aan een klankbord of sparringpartner via lerende netwerken over actuele onderwerpen, passend bij hun ambitie en functie.
Fysieke en online bijeenkomsten met vakgenoten, waar zij samen
inspiratie vinden, visie ontwikkelen en een strategische koers
uitzetten.
Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/pifo/lerendenetwerken.
Foto: Hans Roggen
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Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs
Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, maatwerk,
meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 2013/2014 of kijk op
www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionalisering- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs.

Trainingen & opleidingen School for leadership
September en oktober 2013
Opleiding/training

Data

• Opleiding Middenkader

11 september, 2 oktober,

Trainer/adviseur/contactpersoon

29 oktober, 30 oktober

Bob Ravelli

• Hoe voer ik als directeur goede medezeggenschap?

17 september

Carine Hulscher-Slot, Paul van Lent

• Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

24 september

Jan Stuijver

• Opbrengstgericht leiderschap: van moetisme naar moreel besef

24 september, 8 oktober

Bob Ravelli, Jacqueline Kenter, Jan Jutten

• Hoe wordt medezeggenschap professioneel gevoerd? – voor (G)MR-leden

25 september

Carine Hulscher-Slot, Paul van Lent

• Professioneel bestuurder

26 en 27 september,
11 oktober

Carine Hulscher-Slot, Jos Hagens e.a.

• Lerende Topscholen: van goed naar uitmuntend

26 september, 31 oktober

Arsene Francot, Bob Ravelli,

• Theorie U: diepe zelfreflectie en leren van de toekomst

27 september

Bob Ravelli, Jan Jutten

• Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

3 oktober

Inez van Gils, John G. de Leeuw

• Op weg naar excellent schoolleiderschap

3 en 4 oktober

Ruud de Sain

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis

8 oktober

Inez van Gils, John G. de Leeuw

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

9 oktober

Tineke Snel, Ton Duif

• Pesten op uw school? Wat nu?

9 oktober

Bob Ravelli, Tom Roetert

• Stephen Covey: principes van leiderschap in de praktijk

9 oktober

Bob Ravelli

• Een goed (personeels)dossier is het halve werk!

9 oktober

Inez van Gils, Jan Stuijver

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping

10 en 11 oktober

Inez van Gils, John G. de Leeuw

• Effectief en efficiënt vergaderen

30 oktober

Jacqueline Kenter, Tom Roetert

Jacqueline Kenter, Jan Jutten

(onder voorbehoud)

Onze opleidingen
voor komend schooljaar:
Eenjarige opleiding: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Schoolleider startbekwaam
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende cedeo gecertificeerde
schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het Centrum voor
Nascholing Amsterdam (CNA). In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap (reflectie, communicatieve
vaardigheden) en wordt veel aandacht besteed aan het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen
schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, kwaliteitszorg, personeel,
facilitair, financieel beleid en cultuur. Ook leert u onderzoek in te
zetten en onderzoeksresultaten te benutten ter versterking van
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het leiderschap. In overleg bepaalt u het verbetertraject waaraan u
leiding wilt geven: uw belangrijkste casus in deze opleiding.
U ontvangt het certificaat Startbekwaam Schoolleider.
Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en
coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen
tot schoolleider. U heeft voldoende ruimte en bevoegdheden om
leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen school.

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Middenkader
Middenmanagers zijn enerzijds verantwoordelijk voor het uitvoeren
van vastgesteld beleid, anderzijds signaleren ze binnen het primaire
proces zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn.
Na afloop van de opleiding bent u goed toegerust voor uw taak als
leidinggevende en fungeert u binnen de directie als sparringpartner
voor managementvraagstukken. Ook bent u in staat om op een
concreet vraagstuk actie-onderzoek uit te voeren, te analyseren
en te vertalen naar beleid. (action research). U ontvangt het certificaat ‘Leidinggevende Middenkader’. Hiermee voldoet u aan de
toegangseisen voor de verkorte versie van opleiding Startbekwaam

Schoolleider of toegang tot de opleiding Vakbekwaam Schoolleider.
Daarnaast krijgt u toegang tot het Netwerk Middenkader en kunt u
deelnemen aan verdiepings- en trainingsbijeenkomsten.
Doelgroep: u geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (u bent bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende
positie te gaan vervullen. U heeft minimaal drie jaar ervaring als
onderwijsgevende of in een onderwijsondersteunende functie
(OOP).

Eenjarige opleiding: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Schoolleider vakbekwaam
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het Centrum voor Nascholing
Amsterdam (CNA). In deze cedeo gecertificeerde opleiding wordt
het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap naar een hoger
niveau gebracht. U werkt aan verdieping en verbreding van uw persoonlijk en onderwijskundig leiderschap. In overleg met de AVS en
CNA en uw school bepaalt u het verbetertraject waaraan u leiding
wilt geven: uw belangrijkste casus in deze opleiding. Na afloop van
deze opleiding kunt u leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’. Ook kunt u praktijkproblemen

vertalen in vragen naar inzicht- en kennis verbetering die onderzoeksmatig aangepakt kunnen worden. U ontvangt het diploma
Vakbekwaam Schoolleider (registerdiploma po).
Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare
competenties op het niveau van Schoolleider startbekwaam.
U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een
substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft
een middenmanagement opleiding afgerond.

Minileergang van 4 tweedaagsen

Op weg naar excellent
schoolleiderschap
Uw omgeving verwacht een schoolleider die weet te bouwen en
te verbinden. Iemand die kwaliteiten herkent en deze op de juiste
manier en op het juiste moment weet in te zetten. Als schoolleider
heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten van uzelf, uw team en
daarmee ook van het onderwijs. Die verantwoordelijkheid vraagt om
regelmatig onderhoud. Focus op doelgerichtheid, opbrengsten en
prestaties is daarbij een must.
In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider
heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw
dagelijkse functioneren. U leert graag van en met elkaar rondom
relevante onderwerpen en actuele thema’s, en boort een netwerk
aan van bevlogen collega’s en kennisdragers. Als professional ziet
en ervaart u graag persoonlijke groei.

Foto’s: Hans Roggen
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Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,
die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.
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5 tweedaagse en 4 eendaagse bijeenkomsten + studiereis

Professioneel bestuurder
Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen.
Het Centrum Educatief Leiderschap (CEL) van de AVS biedt
bestuurders in het onderwijs en in andere educatieve instellingen
een opleiding aan die wordt gekenmerkt door ontwikkeling via
probleemgestuurd leren, waarbij de groep onder leiding van
een expert via een casus of een game problemen uit de praktijk
analyseert en mogelijke oplossingen verkent. Daarnaast is er
aandacht voor het ontwikkelen van de eigen persoonlijke stijl.
Behalve het formele leren in de bijeenkomsten is er veel ruimte voor
online leren met digitale ondersteuning en informeel leren via van
de inzet van de sociale media.
De opleiding is georganiseerd rond vijf modules:
• governance
• excellente organisatie

• organisatieontwikkeling
• ondernemerschap
• persoonlijk leiderschap
Na de opleiding kunt u onder meer strategisch denken en handelen
en bent u vaardig in onderhandelen met interne en externe partijen.
Verder bent u in staat een strategisch beleidsplan te schrijven
voor de middellange en lange termijn en om op strategische
vraagstukken (actie-)onderzoek te (laten) doen.
Doelgroep: bestuurders in het onderwijs en in andere educatieve
instellingen
Als u meer informatie wenst over deze opleiding, neem dan contact
op met de AVS, Margriet Beerdsen tel. 030-2361010 of e-mail naar
cel@avs.nl. Zie ook www.centrumeducatiefleiderschap.org.

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Interim-management, iets voor u?
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional
specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid,
transparantie en professionaliteit van hoog belang. Alleen ‘een
goede directeur geweest zijn’, blijkt in de praktijk daarvoor niet
voldoende te zijn. Juist het met distantie kunnen werken, maar wel
met voldoende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een
belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn.
In de opleiding onder andere aan de orde hoe interim-management
en organisatieverandering samenhangen, welke competenties

interimmanagers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatie
veranderingen te kunnen aansturen, wat de invloed is van de specifieke context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol die
ze vervullen, en wat interim-managers onderscheidt van gewone
managers en ‘implementerende adviseurs’.
Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,
adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap
in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor
interim-management.

Populaire korte trainingen:
Eendaagse studiedag

Naar andere schooltijden, en dan?
Overweegt u als directeur op uw school te komen tot het invoeren van andere schooltijden, dan is het zaak geen dingen over het hoofd te
zien. Deze studiedag belicht de (wettelijke) regels en afspraken waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook de
belangen van ouders, leerkrachten en de rol van de MR aan de orde. De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ vormt de leidraad
en krijgt u mee. Doelgroep: directeuren, adjunct-directeuren po
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Eendaagse studiedag

PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?
Het kan zo maar gebeuren, een boze ouder stapt naar de pers, een calamiteit op school en uw school wordt belaagd door journalisten.
Deelnemers leren wat de do’s en don’ts zijn bij en zich voorbereiden op mediacontacten. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden,
rollenspellen en camera-oefeningen. Doelgroep: bestuurders en schoolleiders po en vo

Eendaagse studiedag

Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!
Meerscholendirecteur zijn vergt specifieke leiderschapscompetenties. Het vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op
afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als leider. Tijdens deze studiedag krijgt u handvatten om uw taakstelling in te
richten. Hoe u strategisch beleid van de scholen uitzet, implementeert en tegelijkertijd de verschillen tussen de scholen respecteert.
Doelgroep: meerscholen- of clusterdirecteuren

Eendaagse studiedag

Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?
Het lezen van financiële documenten en het leggen van verbanden ertussen staat centraal. Iedereen met managementverantwoordelijkheid
moet deze documenten als hulpmiddel kunnen gebruiken om (onderwijs)doelen te realiseren. Met aandacht voor begrippen als solvabiliteit
en kapitalisatiefactor. Ook reserveringen, voorzieningen en allerlei andere financiële begrippen worden nader verklaard.
Doelgroep: schoolleiders, teamleiders, bouwcoördinatoren

Eendaagse studiedag

Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?
De normjaartaak in het primair onderwijs wordt in de praktijk verschillend opgevat en toegepast. Deze studiedag belicht de (CAOPO)
regels en afspraken waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen de verschillende facetten van toepassing in de dagelijkse
onderwijspraktijk aan de orde. Leidend hierbij is het door de AVS uitgebrachte instrument ‘Normjaartaak’, waarmee leidinggevenden inzicht
krijgen in het onderwerp aan de hand van een zeer praktische aanpak. Er wordt gebruikt gemaakt van (voorbeelden uit) de eigen schoolpraktijk
en zelf meegebracht materiaal. Deelnemers dienen vooraf een aantal items uit te zoeken die nodig zijn om de normjaartaakberekening voor hun
school tijdens de studiedag te kunnen uitvoeren. Doelgroep: directeuren en adjunct-directeuren in het po

vo
or
250 euro korting met
de
el !
de AVS Professionaliseringsvoucher
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter
waarde van t 950 krijgt u voor t 1.200 aan professionaliseringsactiviteiten terug! Zet de t 2.000 in die ook de komende
schooljaren voor elke schoolleider beschikbaar is (CAO PO) en
maak – individueel of collectief – in 2013/2014 en/of 2014/2015
gebruik van opleidingen, trainingen, coaching of lerende
netwerken (nieuw!) van de AVS.

Meer informatie, inschrijven
en advies op maat
Kijk voor meer informatie zoals data, kosten, trainers en
inschrijven op www.avspifo.nl. Of neem contact op met de
AVS via schoolforleadership@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt
u een training, opleiding, advies of coaching op maat voor uw
organisatie of team? Neem dan contact op met Margriet van
Ast, adviesopmaat@avs.nl of coaching@avs.nl.

Dus: selecteer voor u 1.200 de scholing waar u behoefte aan
heeft en betaal slechts u 950!
Meer informatie: www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher
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tenslotte
 Voor teerd
u geselecteerd
voor u geselec

training
pu b l i c at i e
website
cursus
l e s pa k k e t
congres
richtlijn
conferentie
diversen
handleiding
symposium
i n fo r m at i e
varia

voor: basisonderwijs
van: UNESCO-scholen en Wikiwijs
wat: gratis lesmateriaal

Vrede en wereldburgerschap
Collectie lesmateriaal over de vier UNESCO-thema’s: Vrede en
mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en
Duurzame ontwikkeling. Alle scholen in Nederland kunnen via
Wikiwijs kosteloos gebruikmaken van het materiaal en het naar
eigen inzicht aanpassen of combineren met ander lesmateriaal.
Zie unesco.wikiwijs.nl. Meer informatie: www.wikiwijs.nl of
www.unescoscholen.nl

voor: organisaties en instellingen in de publieke sector,

waaronder het onderwijs
van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties i.s.m. Ien Dales Leerstoel UvA en CAOP
wanneer: tot 1 september
wat: Ien Dales Award 2013

Voordragen voor
integriteitsaward
Kandidaten moeten zich onderscheiden in bijzondere verrichtingen en betrokkenheid voor en bij vraagstukken op het snijvlak
van integriteit en goed bestuur. De jury beoordeelt voordrachten
vooral op vakmanschap, trots, bevlogenheid en het rolmodel
zijn voor anderen. Kandidaten voordragen kan tot 1 september
aanstaande. De uitreiking is op 10 december tijdens het jaarcongres van de leerstoelen van het CAOP.
www.caop.nl/leerstoelen.html

voor: schoolleiders, leraren, HR-medewerkers po en vo
van: KPC Groep
wat: publicatie

De leraar aan het roer
In een actieonderzoek op scholen is onderzocht hoe het eigenaarschap van de professionele ontwikkeling bij leraren bevorderd
kan worden. Leraren ervaren vaak dat ze weinig zeggenschap
hebben over de richting, vorm en inhoud van hun eigen ontwikkeling. Deze handreiking gaat in op de resultaten van dit onderzoek,
op het belang van eigenaarschap van professionele ontwikkeling
en hoe je als school- of teamleider de succesfactoren hiertoe
zelf kunt oppakken. Met praktijkverhalen en diverse casussen.
Bestellen: KPC Groep, tel. 073-6247236 of verkoop@kpcgroep.nl

voor: schooldirecteuren, leerkrachten, ouders,
voor: ouders en professionals
van: Stichting Kind en Seksualiteit i.s.m. huisarts Melanie

Linssen-Meijer en andere professionals
wat: website

Kindenseksualiteit.nl
Op school of bij de opvang kan een situatie escaleren als
beroepskrachten en/of ouders niet goed weten welk seksueel
gedrag normaal is en wat grensoverschrijdend. Onwetendheid
kan leiden tot een negatieve houding en overreactie op gezonde
vormen van seksuele nieuwsgierigheid van kinderen. Seksuele
weerbaarheid heeft ook alles te maken met seksuele opvoeding,
die start bij het jonge kind. Deze nieuwe site, over seksuele
opvoeding en normaal seksueel gedrag van kinderen van
0-12 jaar, geeft tips en voor kinderen te begrijpen spelregels
met duidelijke grenzen.
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schoonmaakbedrijven
van: brancheorganisatie schoonmaak- en
glazenwassersbedrijven (OSB)
wat: website

Gezonde en schone
basisscholen
Een gezonde en schone basisschool lijkt vanzelfsprekend, maar
is dat in de praktijk niet. Op www.naareengezondeschool.nl
is informatie te vinden over hoe je een schoolgebouw effectief
en efficiënt gezond maakt. Belangrijk omdat het de prestaties
van leerlingen en leerkrachten verbetert en leidt tot een lager
ziekteverzuim. Schone en frisse scholen zijn alleen te realiseren
als alle betrokkenen samenwerken.

voor: leerkrachten

voor: schoolbesturen en schoolleiders po, (v)so, sbo

van: Garant-Uitgevers

van: Stichting Schoolinfo i.o.v. PO-Raad

wat: boek

wat: gegevenssysteem

Leerling, ouders en leerkracht

Vensters PO

Een goede communicatie tussen ouders en leerkracht(en)
zorgt voor een goede samenwerking tussen leerling, ouders
en leerkracht. Het boek geeft leerkrachten inzichten en
handvatten om op een positieve manier met gezinnen om te
gaan. Meer informatie: giel.vaessen@buitenhof-school.nl en
www.garant-uitgevers.eu

De officiële lancering van Vensters PO vindt najaar 2013 plaats.
Vanaf dan staat informatie over een eerste serie onderwerpen
voor alle basisscholen van Nederland online.
Vensters PO verzamelt cijfers van scholen in één systeem.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de scholen
zelf. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over leerlingenpopulatie, financiën, personeel en onderwijsopbrengsten. Deze cijfers
worden omgezet in rapportages voor de scholen en schoolbesturen en bieden een basis om de eigen organisatie nog professioneler te besturen. Ook wordt het voor scholen makkelijker
om het gesprek met onder meer ouders en gemeenten aan te
gaan. De oplevering van Vensters PO vindt in stappen plaats,
zodat scholen al op korte termijn resultaten zichtbaar kunnen
maken. Dit najaar staat de eerste serie indicatoren voor alle
basisscholen van Nederland online, onder meer informatie over
aantal leerlingen, kenmerken personeel en voedingsgebied.
Daarbij is het streven om ook de indicator ‘eindresultaten’ te
tonen. Een speciale commissie Eindresultaten werkt momenteel
aan mogelijkheden om dit betrouwbaar en vergelijkbaar te
doen. Gegevens worden alleen ontsloten als aan een aantal
voorwaarden is voldaan. Zo moet de indicator een heldere definitie hebben, getest zijn door het veld en moet de uitwerking
op draagvlak in het po-veld kunnen rekenen. Daarnaast moeten
alle scholen toegang hebben tot de eigen informatie en de
mogelijkheid hebben deze toe te lichten.
Vensters PO is in 2015 volledig gereed.
www.vensterspo.nl

voor: basisscholen
van: PPSI
wat: folder

Meldcode? Meldplicht?
Verplicht!
Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de ‘Wet bestrijding van
seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs’,
de zogenoemde ‘Meld- en aangifteplicht’. In 2013 treedt de
wet ‘Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling’ in
werking. Het nakomen van beide wetten is een plicht van elke
onderwijsmedewerker. De begrippen ‘meldcode’ en ‘meldplicht’
zorgen vaak voor veel verwarring. Waar moet je wat melden
bij incidenten of vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag en kindermisbruik? De folder licht beide wetten
toe en legt uit hoe te handelen. Aanvragen: ppsi@aps.nl of
tel. 030-2856762

voor: po en vo
voor: scholen en ouders

van: VeiligheidNL, uitgeverij Zorn en de makers van de

van: uitgeverij MultiLibris
wat: boek

film Spijt!
wat : gratis lespakket bij film

Leerlingen motiveren

Spijt!

Het onderwerp ‘motivatie’ is een dagelijks terugkerend thema in
het onderwijs. Vooral de vo-leerling lijkt soms niet meer vooruit
te branden, maar ook in het po komt dit voor. Het boek ‘Is het
voor een cijfer?’ geeft aan alle betrokkenen inzicht en praktische
tips, waardoor het kind leren weer uitdagend en spannend gaat
vinden. “Het gaat over duidelijkheid, afspraken nakomen, eisen
stellen, maar ook de warme begeleiding en het ‘zien’ van de
kinderen.” (reactie) Meer informatie: www.novilo.nl

Lespakket bij de film Spijt!, waarmee pestgedrag op scholen kan
worden bestreden. Gebaseerd op de Prima-aanpak, waarmee
pesten binnen de groep bespreekbaar wordt gemaakt. Er worden scènes en dialogen uit de film gebruikt. Inclusief digitale
Pestmeter waarmee de school inzicht krijgt in het pestgedrag
en advies over te nemen stappen. De film Spijt! is een tienerfilm
over de manier waarop een klas omgaat met een klasgenoot die
wordt gepest, naar het gelijknamige boek van Carry Slee.
www.prima.veiligheid.nl of www.zorn.nl
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advertentie

Een goede leerkracht
doet
ertoe. leerkracht
Een goede
doet ertoe.

Leer voor jeLeer
leven
voor je leven

SONedutraining biedt een breed pakket aan nascholing in de vorm van cursussen,
leergangen en opleidingen. Nieuw in ons aanbod zijn de masterclasses, zij vallen
binnen de subsidie professionalisering schoolleiders. Verder is ons opleidingenSONedutraining
een breed
aanZiet
nascholing
in de vorm
cursussen,
aanbod komendbiedt
cursusjaar
flink pakket
uitgebreid.
u onderwerpen
dievan
u wilt
combileergangen
opleidingen.
Nieuw
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aanbod vraag?
zijn de Hiervoor
masterclasses,
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neren tot eenenstudiedag,
of heeft
u een
specifieke
kunt u zij
altijd
bij
binnen
de
subsidie
professionalisering
schoolleiders.
Verder
is
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opleidingenons terecht voor maatwerk.
aanbod komend cursusjaar flink uitgebreid. Ziet u onderwerpen die u wilt combineren tot een studiedag,
of heeft
een
Hiervoor
kunt u altijd bij
SONedutraining
biedt cursussen
aan u
met
despecifieke
Nieuwevraag?
leergangen
en opleidingen:
volgende
thema’s
•
Passend
onderwijs
door
de excellente
ons terecht voor maatwerk.
• Kleuterbouw
• Bewegen en motoriek
SONedutraining
biedt cursussen aan met de
• Taal
volgende
• Rekenenthema’s
• Kleuterbouw
Gedrag
• Bewegen
en motoriek
Communicatie
• Taal
Mediawijs
• Rekenen
Beleid en schoolorganisatie
• Gedrag
• Communicatie
• Mediawijs
• Beleid en schoolorganisatie

leerkracht
• Posthbo-opleiding: Leerproblemen
Nieuwe
leergangen en
opleidingen:
• Posthbo-opleiding:
Gedragsspecialist
• Passend
door de excellente
Leergangonderwijs
ICT
• leerkracht
Middenmanagement (vernieuwd)
• Posthbo-opleiding: Leerproblemen
• Posthbo-opleiding: Gedragsspecialist
• Leergang ICT
• Middenmanagement (vernieuwd)

Onze nascholingsgids 2013-2014 kunt u
aanvragen door op werkdagen te bellen
naar 088 093 17 00 of via onze website:
Onze nascholingsgids 2013-2014 kunt u
aanvragen door op werkdagen te bellen
Volg ons ook op twittter @Sonedutraining
en 088
like ons
facebook
naar
093 op
17 00
of via onze website:
www.sonedutraining.nl.
Volg ons ook op twittter @Sonedutraining en like ons op facebook
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boekbespreking

In de publicatie ‘Performance beyond expectations’ doen Andy Hargreaves
en Alma Harris verslag van hun tweejarige onderzoek in achttien excellente
organisaties. De centrale vraag was: welk leiderschap maakt in zeer goed
functionerende organisatie het verschil? Hargreaves en Harris stuitten bij de
beantwoording op vijftien variabelen die in het Engels allemaal beginnen met
een F. tekst bob ravelli

presteren boven
verwachting
Hier valt wat van te leren, was mijn beeld
bij het lezen van de eerste pagina’s van het
onderzoeksverslag, en dat werd bevestigd
bij het verder bestuderen van de publicatie.
Ook trof mij de inleidende uitspraak van Bill
Shankly, voormalig manager van de Liverpool
Football Club: ‘Het grootste gevaar is niet
dat we te hoge doelen nastreven en die niet
halen, maar dat we te lage doelen stellen en
die halen.’
De vijftien F-en staan voor de sleutelsuccesfactoren die Hargreaves en Harris geïdentificeerd hebben bij achttien zeer goed
functionerende organisaties in zowel het
bedrijfsleven als de publieke sector, waaronder scholen. Het onderzoek werd gedaan in
vijf landen, verspreid over drie continenten.
Drie vragen werden gesteld en beantwoord:
• Welke karakteristieken hebben de ‘boven
verwachting presterende’ succesvolle en
duurzame organisaties gemeen?
• Hoe ziet de duurzaamheid van het leidinggeven eruit in deze organisaties en hoe is
dit in de onderwijssector in vergelijking
met andere sectoren?
• Wat betekenen de conclusies voor
scholen/schoolleiders?
De eerste vier F-en van leiderschap boven
verwachting vormen een menu van een
gedeelde droom die zéér de moeite waard
is, geworteld in een waardevol verleden met
elementen erin voor de nodige spanning
en een kansrijke strijd. F1: The Fantastic
dream, F2: The Fear
Fear, F3: The Fight en F4:
The Fundamental Future.
De tweede set variabelen voor leiderschap
boven verwachting is een cocktail van een
stevige basis om van te vertrekken, kracht
en veerkracht, moed en durf om gebaande
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paden te verlaten en ongewone activiteiten
te ontplooien. Zij hebben nadrukkelijk oog
voor de toekomst en de noodzaak van een
duurzame oplossing nu, die de toekomstige
mogelijkheden niet frustreert. Ook niet die
van derden dichtbij of ver weg. F5: The Firm
Foundation, F6: The Fortitude (standvastigheid), F7: The counter Flow (tegenstroom),
F8: Fast and Fair tracking (snel en eerlijk volgen) en F9: Feasible growth (haalbare groei).
Ten derde houdt leiderschap boven verwachting mensen bij elkaar door het actieve vertrouwen binnen een team waarvan de leden
effectief samenwerken. Dat wordt bereikt
door teams te vormen waarin sterke mensen
bereid zijn om leiderschap in uitwisselbare
rollen en posities te tonen. Door gemeenschappen te vormen die de voortgang van de
organisatie helpt. En door een pragmatische
aanpak van competitie en samenwerking
(‘coöpetition’) ten dienste van een groter
doel dat niet ten koste van individuele kansen en succes gaat. F10: High Fidelity, F11:
Fraternity (broederlijkheid), F12: Flair,
Flair Flow
and Flexibility, F13: Fallibility ((feilbaarheid)
en F14: Friendly rivalry.
Tot slot vereist leiderschap in prestaties
boven verwachting gedrevenheid en focus

door de fusie van verschillende soorten leiderschap. Onder andere inspirerend, moedig,
gedeeld en duurzaam leiderschap, dat mensen verder brengt, verheft en samenbrengt in
het najagen van een gemeenschappelijk en
inspirerend doel dat groter is dan het individuele. Dit wordt uitgedrukt in F15: Fusion
leadership (Mengvormen van leiderschap).
Bij de onderzochte boven verwachting
presterende organisaties zaten ook enkele
(Engelse) basisscholen. Het mooie van
het verhaal is dat veel resultaten van deze
scholen binnen korte tijd drastisch verbeterden door het toepassen van leiderschap
met – een deel van – deze vijftien sleutelsuccesfactoren. In het onderzoek wordt dit goed
zichtbaar door de resultaten te vergelijken
met die van verwante basisscholen. 

Minileergang Professioneel
kapitaal: leidinggeven boven
verwachting
De vijftien F-en worden uitgebreid behandeld in de minileergang ‘Professioneel
kapitaal: leidinggeven boven verwachting’
van de AVS i.s.m. Natuurlijk Leren.
De training is bestemd voor leidinggevenden, bestuurders, directeuren en middenkader in het onderwijs.
Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/pifo/trainingen (Organisatieen leiderschapsontwikkeling) of mail naar
b.ravelli@avs.nl

Performance beyond expectations, Andy Hargreaves,
Alma Harris e.a, 2011, National College for School Leadership
Een download van deze publicatie en alle eerder
verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op
www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/
boekbesprekingen.

51

groep 1

ergens


Waar is de pop? Ergens in de huishoek.



Zet de gieter maar ergens neer.



Wie ziet mijn tas ergens staan?



Hier moet ergens de schaar liggen.



Hebben jullie juf Nella ergens gezien?

ouders doen thuis mee

herfst

advertentie

3000 woorden in beeld

5
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met digitaal woordenboek
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Meer informatie? mail: info@logo3000.nl of bel: 0346 219 211

3000
000

advertentie

Verwerven van de
basiswoordenschat,
op school én thuis

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor (aankomend)
onderwijsmanagement.
• Oriëntatie op management
• IMPULS trainingen
• opleiding Middenmanagement
• opleiding Schoolleider
• opleiding Directeur Primair Onderwijs
• Master Educational Leadership
(NVAO geaccrediteerd)
Kijk voor meer informatie op www.pentanova.nl
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‘Wereldwijd
toegang tot onderwijs
voor ieder kind’
Maak het mogelijk.
Word een WEF-school.
Kijk op www.worldeducationforum.com/nl
wat u kunt doen om te helpen.

Gezocht:
Op zoek naar
een nieuwe collega?
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS

Directeur voor de Delftse
Montessorischool
inspirerend, daadkrachtig, sociaal
vaardig en communicatief
32 uur per week
Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

Adverteren in Kader Primair
of Kadernieuws?
Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair en Kadernieuws
vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door
zo’n 6.000 lezers.
Voor het plaatsen van een advertentie, vacature
of het meesturen van een bijsluiter in/met Kader
Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar
voortaan terecht bij Elma Connecting Business.
In geval van vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.
Elma Connecting Business
Jort Ruiter (key accountmanager)
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  avs@elma.nl  www.elma.nl

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

AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Een leven lang
professionaliseren

7 250
voordeel!

Opleidingen, trainingen, coaching en lerende netwerken
Maak werk van
(uw) professionele
ontwikkeling!
De AVS biedt opleidingen, trainingen en
coaching voor teams
en leidinggevenden
in het onderwijs: van
middenmanagers
tot bestuurders. En alles daar tussenin. Ook voorzien wij in
uw behoefte aan een klankbord of sparringpartner via onze
– nieuwe! – lerende netwerken over actuele onderwerpen,
passend bij uw ambitie en functie. Fysieke en online bijeenkomsten met vakgenoten, waar u samen inspiratie vindt,
visie ontwikkelt en een strategische koers uitzet.

Nu u 250 korting met de AVS Professionaliseringsvoucher!
Met de aanschaf van een professionaliseringsvoucher ter waarde
van t 950 krijgt u voor t 1.200 aan professionaliseringsactiviteiten
terug! Zet de t 2.000 in die ook de komende schooljaren voor elke
schoolleider beschikbaar is (CAO PO) en maak – individueel of
collectief – in 2013/2014 en/of 2014/2015 gebruik van opleidingen,
trainingen, coaching of lerende netwerken. In overleg kan al het
AVS Professionaliseringsaanbod op maat gemaakt worden.
Dus selecteer voor u 1.200 de scholing waar u behoefte aan heeft
en betaal slechts u 950!
Geef vóór 1 oktober op www.avs.nl/pifo/professionaliseringsvoucher
aan of u een of meerdere voordeelvouchers wilt aanschaffen (direct
inschrijven voor een specifiek aanbod is niet nodig en kan op elk
gewenst moment de komende twee schooljaren).

goed onderwijs door visionair leiderschap
bezoekadres Herenstraat 35 Utrecht

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht

telefoon 030 2361010

fax 030 2361036

e-mail info@avs.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle
leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders,
bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen
we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning,
scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.
Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

www.avs.nl

